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Алғысөз
Бакалавр деңгейіндегі студенттерді дайындауда қазақ тілі пәні – жалпы
білім беру пәндерінің ішінде міндетті түрде оқылатын пәндердің бірі. Осыған
байланысты біліктілік деңгейі әлемдік стандарттарға сәйкес келетін, бәсекеге
қабілетті жоғары білімді сапалы мамандарды даярлаудағы негізгі
көрсеткіштердің бірі – олардың мемлекеттік тілді толық меңгеруі мен оны
тәжірибе жүзінде қолдана алуы.
Ұсынылып отырған оқу құралы техникалық жоғары оқу орындарының
барлық мамандықтарында орыс тілінде білім алып жатқан тіл үйренушілерге
арналды. Оқу құралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрлігінің 16.08.2013 жылғы №343 бұйрығымен бекітілген жоғары оқу
орындарының орыс бөлімі студенттеріне арналған «Қазақ тілі» типтік оқу
бағдарламасы негізінде құрастырылды. Оқу құралын құрастырудағы басты
мақсат – мемлекеттік стандарт талаптарына сай тіл үйренушілердің қазақ тілін
еркін меңгеріп, ауызша сөйлеу дағдысын қалыптастыру.
Оқу құралында әлеуметтік-тұрмыстық, қоғамдық-саяси, ресми, іскерлік
қарым-қатынас тілін үйрету бағытындағы тақырыптар қамтылған. Құрылымы
мәтіндер мен оны меңгеруге арналған жаттығулардан, қарым-қатынас
формаларын дамытатын түрлі жағдаяттарға пікірлесіп, пайымдауға арналған
тапсырмалар топтамасынан тұрады. Оқу құралындағы лексикалық тақырыптар
мен грамматикалық минимумдарды игеруге арналған жаттығулар жүйесі, тіл
дамытуға қатысты тапсырмалар студенттерді ойландыру, өз пікірін, өз
көзқарасын қалыптастыру мақсатына лайықталып іріктелді. Сол себепті оқу
құралындағы ғұламалардың ұрпақтан ұрпаққа қалдырған қанатты сөздері,
нақыл сөздері, белгілі адамдардың тақырыпқа байланысты пікірлері, өлеңдері
сияқты қызықты материалдар кеңінен қамтылды. Кейбір тақырыптар оқыту
кешенінің түрлеріне сай қарастырылып, әр тақырыптың соңында бақылау
сұрақтары берілді.
Тіл үйренуші болашақ мамандарға мемлекеттік тілді меңгеру барысында
атаулы оқу құралының көмегі тиер деген үміттеміз.
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І БӨЛІМ
1 Сәлем – сөздің анасы
1.1 Грамматикаңызды тексеріңіз.
Сөйлемдерге сұрақ қойыңыз.
1. Мен Қостанайданмын.
2. Мен 1996 жылы Семейде тудым.
3. Мен Астанада тұрамын.
4. Менің екі қарындасым, үш інім бар.
5. Мен қазақ тілін үйреніп жүрмін, өйткені қазақ тілі Қазақстанның
мемлекеттік тілі.
6. Мен қазақ тілін 5 жылдан бері үйреніп жүрмін.
7. Мен Қытай, Америка, Испания, Жапония елдерінде болдым.
8. Мен былтыр Еуропаны араладым.
9. Мен келесі жылы ағылшын тілін үйренбекпін.
1.2 Өзіңізді таныстырыңыз, басқа студенттермен танысыңыз. Олардың
аттарын есіңізде сақтауға тырысыңыз.
Сәлем, менің атым – ..., сенің атың кім?
Сәлем, менің атым ..., танысқаныма қуаныштымын.
Мен де қуаныштымын.
1.3 Достарыңыздың есімдері есіңізде қалса сөздерді пайдаланып, бірбіріңізбен әңгімелесіңіз: кімнің аты ..., кімнің аты кімнің атына ұқсас, кімнің
аты кімнің атымен бірдей
ең қиын (оңай) есім
дәстүрлі есім
ең қысқа (ұзын) есім
заманауи есім
айтылуы қиын есім
ерекше есім
сирек кездесетін есім
аттас
мағынасы күрделі есім
1.4 Сәлемдесу формаларының қайсысын қандай жағдайда қолданасыз?
Досыммен амандасқанда «Сәлем» деймін.
Егде адамдармен амандасқанда «...» деймін.
Жасы үлкен ер адамдармен сәлемдескенде «...» деп амандасамын.
Сәлем!
Армысыз!
Сәлеметсіз бе?
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Сәлеметсің бе?
Сәлеметсіздер ме?
Сәлеметсіңдер ме?
Амансыз ба?
Есенсіз бе?
Аман-есенсіз бе?
Ассаламағалейкум!
1.5 «Сәлем – сөз басы» тақырыбына әңгімелесіңіз.
1.6 Достарыңызды тереңірек біліңіз.
Сен қайдан...?
Қайда тұр...?
Аға-іні, апа-қарындас... бар ма?
Қандай мектепті ...?
Қашан, қайда ту...?
Қандай музыка ...?
... спортпен айналыс...?
Жазда не ...? ... бардың? ... демалдың?
Теледидардан ... хабар көруді ...?
Кітап немесе журнал ...?
Соңғы рет қандай кітап ...?
Қандай шетел тілдерін ...?
Достарың ... ма?
Қазақ тілін ... деңгейде ...?
1.7 Қасыңыздағы студентке осы және басқа да сұрақтарды қойып, ол
туралы көбірек білуге тырысыңыз және білген ақпаратыңызды топтастырып,
әңгіме құрап, айтып беріңіз.
Сәлемдесу дәстүрі
Сөздік:
ізет – почет, уважение
ізет көрсету, ізет ету – оказывать уважение
ізетті –учтивый, благовоспитанный
мейлі – хоть, пусть
Қазақ тілінде сәлемдесудің түрі өте көп. Соның ішінде жас адам жасы,
жолы үлкен адамға алдымен ұмтылып, екі қолын кеудесіне қоя қусырып,
«Ассаламағалейкум» деп дауысын шығарып амандасатын дәстүр бар. Бұл
арабша «Сізге Алланың нұры жаусын!» деген мағынаны білдіреді. Қарсы жақ
та дауысын шығарып ізетпен «Уағалейкум ассалам» деп қол алысады. Бұл да
арабша «Сізге де Алланың нұры жаусын» дегенді білдіреді.
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Егер жас адам қарияға жол үстінде кездессе, амандасудан кейін
«Жолыңыз (сапарыңыз) оң болсын» дейді. Қария «Әлей болсын» деуі керек.
Ауылдың бір адамы ұзақ сапардан оралса, мейлі ол жас болсын, оған ел
адамдары барып амандасады. Халқымыздағы «Алыстан алты жасар бала келсе,
алпыстағы қария сәлем береді» деген мақал содан шыққан.
Ерте замандарда «Армысың», «Армысыз» деп амандасқанда жауап
беруші жақ «Бар болғын, балам!» дейтін болған.
(Ш.К.Бектұров, А.Ш.Бектұрова. Қазақ тілі. 15-б.)
1.8 Мәтін бойынша сұрақ қойып, мәтінді толық түсінуге тырысыңыз,
мәтін бойынша пікір алысыңыз.
1.9 Мына сөздерге мағынасы ұқсас сөздерді жазыңыз.
қария
нұр
амандасу
деу
алыс
ерте
заман
көп
кездесу
1.10 Мына сөздерге мағынасы қарама-қарсы сөздерді жазыңыз.
жас
алыс
ерте
ұзақ
көп
оң
1.11 Сәлем туралы нақыл сөздер мен мақал-мәтелдерді талқылаңыздар.
1. Сәлем – әдептілік белгісі.
2. Әдепті елдің баласы,
Алыстан сәлем береді.
3. Сәлем беру де парыз,
Сәлем алу да парыз.
4. Жақсы сөз – жарым ырыс.
5. Әдептілік белгісі – иіліп сәлем бергені,
Жақындықтың белгісі – келіп-кетіп жүргені.
6. Сәлемі түзудің өзі түзу.
7. Сәлем берген саламаттық тілейді,
Сәлем алған жаны тынып түлейді (Ю.Баласағұни).
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Бірқатар шығыс елдеріндегі сәлемдесу рәсімі
Тибет. Көптеген елдерде тіл шығару әдепсіздік болып танылса, кейбір
жерде тілін шығарған жан жазаға тартылады. Тіл шығару тибет халқына жат
емес, себебі олар бір-бірін көргенде, тілдерін шығарады. Бұл рәсім 9-ғасырда
бастау алған. Сол замандағы Тибет елінің көсемі Ландарманың тілі қара болған
деседі. Тибет халқы өзгелерге өздерінің жауыз емес екендерін көрсету
мақсатында бір-бірін көрген кезде тілдерін шығара бастайды. Бұл дәстүр өз
жалғасын әлі күнге дейін табуда.
Монғолия. Бейтаныс жанды үйіне қонаққа шақырған кезде монғолдар
оған «хада» деп аталатын жібек не мақта-маталы жолақ береді. Әдетте оның
түсі ақ. Кейде көк я жасыл түсті болады. Хада ұсынылған кезде келген қонақ
оны екі қолмен алып, басты изеуі тиіс. Хада ұсыну мен алу рәсімі – үлкен
құрметтің белгісі.
Жапон халқы сәлемдесу рәсіміне аса мән береді. Бір-бірін көрген кезде
олар иіледі. Жастар өзара бастарын изеп амандасады. Ал татамиде тізерлеп
отырып, жерге қарай иілу керек.
(http://news.nur.kz/kk/213293.html алынды).
1.12 Басқа халықтардың ерекше сәлемдесу дәстүрлері туралы ақпаратты
оқып, өз топтасыңызбен бөлісіңіз, пікір алмасыңыз.
1.13 Тәуелдік, меншіктік қатынасты білдіру.
1.13.1 Керекті қосымшаларды жалғаңыз.
Сенің қал... қалай? Оның жағдай... жақсы. Сенің жас… нешеде? Сіздің
жұмыс… қиын ба? Оның ана… жас. Менің жұмыс… қызық. Біздің үй… жаңа.
Сендердің көше… таза екен. Менің ата… егде адам. Оның әже… қайда?
Сіздің әке… инженер ме? Сендердің ана... - мұғалім бе? Олардың мектеп…
алыс. Менің пәтер... кең. Сіздің ана... осында. Біздің аға... үлкен. Сенің
жеңге... кіші. Сіздердің тәте… қайда? Олардың іні… бақытты.
1.13.2 Жақшаның ішіндегі сөздерге тиісті қосымшаларды жалғап, сөйлем
құрастырыңыз (сұраулы және хабарлы).
Менің (сұрақ) дұрыс.
Сіздің (жұмыс) алыс?
Сіздің (мамандық) дәрігер.
Сендердің (жұмыс) қиын.
Олардың (тек) Оралов.
Сіздердің (қалам) бар?
Біздің (пәтер) кең.
Оның (уақыт) жоқ.
Сенің (компьютер) жаңа?
Біздің (бастық) білімді адам.
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Сенің (хатшы) бар?
Сіздің (құрбы) есепші?
Сендердің (сұрақ) дұрыс емес.
Менің (жауап) түсінікті?
Менің (керек) бар?
1.13.3 Сөйлемдерді болымсыз формаға қойыңыз.
Үлгі: Сіздің есіміңіз Арман ба? Жоқ, менің есімім Арман емес, Абзал.
Сенің үйің алыс па?
Оның жұмысы қиын ба?
Сенің мамандығың заңгер ме?
Сіздің мамандығыңыз оқытушы ма?
Сендердің ата-аналарың жас па?
Сіздің ағаңыз жиырмада ма?
Сенің бағаң жоғары ма?
Сіздердің жұмыстарыңыз жақын ба?
1.13.4 Сөйлемдерді толықтырыңыз.
Оның оқулық... жаңа. Оның мамандық… қазір үлкен сұранысқа ие. Біздің
кітап... таза. Сенің тек... кім? Менің мектеп..... жақын. Сенің сұрақ... дұрыс
емес. Оның енді керек… жоқ. Біздің жауап… сізді қанағаттандыра ма? Біздің
құқық… мемлекет деңгейінде қорғалуы керек.
1.13.5. Әңгімені толықтырыңыз.
- Танысайық. ____________ кім?
- _________ – Маржан Асанқызы. Сіздің аты-жөніңіз кім?
- Менің аты-жөнім – Саят Серікұлы. ___________ қуаныштымын.
- Мен де қуаныштымын. Кешіріңіз, мына кісі кім?
- Бұл ______ әріптесім – Мұрат Болатұлы.
- Болат Асқарұлы, мамандығыңыз кім?
- Менің ________ сәулетші. _____ ше?
- Менің _________ оқытушы. Университетте оқытушымын. Мұрат
Болатұлы да сәулетші ме?
- Иә, екеуміз де _________ .
- _________ бар ма?
- Иә, бар. Әйелім, екі _________ бар. Өзіңіздің ше?
- Менің де отбасым бар. _________, екі кішкентай қызым бар.
- Өте жақсы.
1.14 Екі бағандағы сөздерді сәйкестендіріңіз.
А
Ә
сурет
бастау
киноға
сөйлеу
оқуға
жетік білу
сұрақ
салу
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жауап
қазақша
ағылшынша
жұмысты
ерте

беру
бару
қою
түсу
ояну

1.15 Екі бағандағы диалогтарды мағынасына қарап, сәйкестендіріңіз.
А
Ә
Кешіріңіз.
Әрине, отырыңыз.
Кіруге бола ма?
Рақмет! Бірге болсын!
Шығуға рұқсат па?
Келесі көшеден солға бұрылсаңыз,
алдыңызда тұрады.
Кешке кафеге барып, шай ішіп,
Оқасы жоқ.
әңгімелесейік.
Сізге Алматы ұнай ма?
Рақмет! Жақсы барып келдім.
Мына орынға отырсам, қарсы емессіз Кешір, кешке қолым бос емес. Тағы
бе?
бірде кездесерміз.
Айтып жіберіңізші, дәріхана қай
Ертең қолым тимейді, емтихан
жерде?
тапсырамын.
Ертең кездессек, қолың бос па?
Кіріңіз.
Мереке құтты болсын!
Рұқсат, шыға қойыңыз.
Келуіңізбен! Қалай барып келдіңіз?
Алматы өте әсем қала, қатты ұнайды.
Адамдары да тамаша.
Техникалық мамандықтар терминдеріне кіріспе
компьютер жады – память компьютера
компьютердің тінтуірі – мышка компьютера
пернетақта – клавиатура
аналық тақта – материнская плата
қатқыл диск – жесткий диск
айқұлақ (электронды поштаның көрсеткіші) – собачка
жүйе – система
ақпараттық жүйелер – информационные системы
желі – сеть
Интернет желісі – сеть Интернет
әлеуметтік желілер – социальные сети
1.16 Сұрақтарға жауап беріңіз.
Тінтуірді не үшін қолданады?
Қатқыл диск не үшін керек?
Қандай әлеуметтік желілерді қолданасыз?
Интернет желісінен қандай ақпарат аласыз?
Ақпараттық жүйелер туралы не білесіз?
Сіздің компьютеріңіздің қатқыл дискінің көлемі қандай?
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Мына электрондық мекенжайды оқыңыз: tirshilikkozi@gmail.com
Ғылым мен технология жаңалықтары
Триллион градус
2012 жылдың тағы бір маңызды жаңалығы – АҚШ-тың Брукхейвен
ұлттық зертханасында жасалған сынақ. Мамандар кварк-глюонды плазма
өндіріп, оның температурасын төрт триллион градус цельсийге жеткізе алды.
Бұл күн ядросынан 250 мың есе ыстық. Заттың мұндай күйі секундтың
бір бөлшегінде ғана сақталады. Мұндай температура алтын иондарын жарық
жылдамдығымен соғыстырған кезде пайда болған.
(http://www.azattyq.org/ сайтынан алынды)
1.17 Мәтінге сұрақтар қойып, жаңалықты талқылаңыздар.
2 Мен таңдаған мамандық
2.1 Грамматикаңызды тексеріңіз
Дұрыс сөйлемдерді белгілеңіз.
1. Мен Алматы қалада тұрамын.
Мен Алматы қаласында тұрамын.
2. Алмас екінші курсында оқиды.
Алмас екінші курста оқиды.
3. «Мега» үлкен дүкен.
«Мега» үлкен дүкені.
4. Біз ұлттық университеттің студентпіз.
Біз ұлттық университеттің студентіміз.
5. Қандай жоғары оқу орында оқисың?
Қандай жоғары оқу орнында оқисың?
6. Менің досым Қазақ ұлттық университетінде оқып жүр.
Менің досым Қазақ ұлттық университетте оқып жүр.
7. Атам Абайдың қара сөздерін оқиды.
Атам Абайдың қара сөздерді оқиды.
2.2 Топтасыңызға төмендегі (басқа да) сұрақтарды қоя отырып,
мамандықты қалай таңдағаны туралы сөйлесіңіз.
Таңдаған мамандығыңыз ұнай ма?
Бұл мамандыққа өз қалауыңызбен түстіңіз бе?
Осы мамандықты таңдауыңызға кім кеңес берді?
Бұл туралы қашаннан бастап армандап жүрсіз?
Бұл мамандық туралы алғаш қашан, кімнен естідіңіз?
Бұл мамандық несімен ұнады?
Болашақ мамандығыңыз ұнамаса, қандай мамандық туралы армандайсыз?
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Не себептен осы оқу орнын таңдадыңыз?
2.3 Төмендегі сөздерді және алған ақпаратыңызды пайдаланып,
жұптарыңызды өзгертіп, бір-біріңізбен таңдаған мамандықтарыңыз туралы
әңгімелесіңіз.
қызық
жалақысы жоғары
жұмыс табу оңай
оған бәрібір, бұл мамандық оған ұнамайды
бұл мамандыққа сұраныс жоғары
оның өзінің қалауы емес
ата-анасының айтқанын тыңдау
таптырмас мамандық
үнемі ізденуді талап етеді
көп білімді қажет етеді
тапшы мамандық
түлектердің көбі таңдайды
2.4 Мамандық атауларын қазақ тіліне аударып, бұл мамандық иелерінің
немен айналысатынын айтыңыз.
педагог
журналист, языковед
переводчик
бухгалтер
водитель, ведущий
ученый
писатель
эксперт
повар
певец
танцор
актер
2.5
Екі
сәйкестендіріңіз.
А
тігінші
үйлестіруші
құрылысшы
хатшы
малшы, шопан
суретші

бағандағы

мамандық

атауларын

сипаттамаларымен

Ә
үйлерді, ғимараттарды жобалайды.
жобаларды, шараларды ұйымдастыратын маман
үй, ғимарат, түрлі жайларды салады
кәсіпорынның іс қағаздарын жүргізеді, бастыққа
көмектеседі
түрлі құрылғы, қондырғы, жабдықтарды жобалау,
орнату, баптаумен айналысатын маман
адамдарға киім тігеді
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қызметкер
заңгер
инженер
тілші
әкім
ғалым
сазгер
сәулетші
үй тазалаушы
шолушы

адамдардың құқығын қорғайды
адамдарды, қоршаған ортаны бейнелейді
ауылда тұрып, қала адамдарын етпен, сүт
өнімдерімен қамтамасыз етеді
адамдарға ақпарат беруге көмектесетін маман
белгілі бір мәселені ғылым тұрғысынан
зерттейтін маман
бұқаралық ақпарат құралдары материалдарын
талдайтын маман
ауыл, қала, аудан, облысты басқарады
ән шығарады
кәсіпорында жұмыс істейтін қатардағы жұмыскер
үйді, офисті тазалықта ұстаушы жұмыскер

2.6 Кім не істейді? Алдыңғы тапсырманы үлгіге алып, сөйлемдерді
толықтырыңыз.
Дәрігер __________________________ .
Аспаз __________________________ .
Мұғалім__________________________ .
Сатушы __________________________ .
Күзетші __________________________ .
Жүргізуші __________________________ .
2.7 Кестедегі сөздерді пайдаланып, сұрақтар төңірегінде әңгімелесіңіз.
Қазіргі заманның табысты маманы қандай?
Оның бойында қандай қасиеттер болуы керек?
Сіздің бойыңызда осы қасиеттер бар ма?
Жоқ болса, не істейсіз?
білікті
жоғары дәрежелі
бастамашыл
креативті
өз ісінің шебері
мұқият

табанды
мақсатты
жауапты
білімді
бәсекеге қабілетті
тыңғылықты
еңбекқор

Жоғары сұранысқа ие мамандықтар
Жыл сайын сарапшылар тапшы мамандықтар рейтингін жасап, өз
болжамдарын білдіріп жатады. Еңбек нарығындағы жағдай жыл сайын өзгеріп
отырады. Егер бір жылы сату менеджерлері керек болып жатса, екінші жылы
сауатты экономика мамандары, ал келесі жылы жарнама немесе PR саласы
мамандары қажет болып жатады.
Ғаламтор бетінде жарияланған мамандардың 2014-17 жылдарға арналған
болжамдарына көз салатын болсақ, бірінші орында техникалық мамандықтар
тұр. Табысқа жету үшін бұл кәсіп иелерінің техникамен қатар, экономика және
заң саласындағы білімдері жоғары деңгейде болуы керек. Сондай-ақ
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халықаралық ынтымақтастық қарқынды дамып жатқандықтан, шетел тілдерін
меңгерулері керек. Жалпы алғанда, біліктілік талаптары жылдан-жылға арта
береді. Сонымен бірге, жас мамандар өз мамандығы аясында бірнеше қызметті
іске асыра алуға дайын болуы керек. Тек техникалық білімінің болғаны
жеткіліксіз. Кәсіби білімімен қатар, басқару дағдысын игерген үміткерлер
басымдыққа ие.
Екінші орында IT-мамандары, программалық қамту әзірлеушілері мен
графикалық интерфейстер дизайнерлері тұр. Программалық қамту нарығы ең
тез дамитын сала, оның жұмысын қамтамасыз етушілер алдағы он-жиырма
жылда ең жоғары сұранысқа ие мамандар болып табылады.
Үшінші орынды баламалы энергетика мамандары иеленген. Оның
себебі – энергияның дәстүрлі көздері (газ, көмір, мұнай) қорларының тез
азаюында.
Шынына келетін болсақ, өз ісінің шебері және жауапкершілігі мол кез
келген сала маманы жалақысы жоғары және сұранысқа ие кәсіп иесі бола
алады.
2.8 Сұрақтарға жауап беру арқылы өз ойларыңызды айтыңыз.
Мамандықтар рейтингі не үшін жасалады?
Не себептен аталған мамандықтар үлкен сұранысқа ие деп ойлайсыз?
Алдағы жылдары сұранысқа ие болып қала беретін мамандықтар қандай?
Табысты маман болу үшін сұранысқа ие кәсіп иесі болу жеткілікті ме?
Сіздің болашақ мамандығыңыз жоғары сұранысқа ие мамандыққа жата
ма?
2.9 Глоссарийді толықтырыңыз.
_______ істелінген жұмысқа төленетін ақы.
_______ табылуы қиын немесе жетіспейтін нәрсе.
_______ арнайы оқу орнында оқып, алған білім.
_______ сан алуан отын түрлері, резина, каучук т.б. алынатын зат.
_______ болашақта мүмкін болатын жағдайлар туралы айтылатын пікір.
2.10 Сөздердің глоссарийін жазыңыз.
Көмір –
Мұнай –
Газ –
Баламалы энергия –
Дизайн –
2.11 Екі бағандағы сөздерді сәйкестендіріңіз.
А
Ә
мамандық
қамту
сұранысқа
игеру
қарқынды
жету
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дайын
дағдыны
жылдан-жылға
табысқа
болжам
рейтинг
программалық

таңдау
жасау
ие болу
арту
айту
болу
даму

2.12 «Көз» сөзімен келетін тұрақты тіркестердің тура мағынасын
жазыңыз.
көз салу –
көз алмау –
көзіне айту –
көзін табу –
көзін іздеу –
көзі ашық –
көз жетер жер –
көзге түсу –
көз бояушы –
көз жазып қалу –
көз жүгірту –
көз қырына алу –
Галилео Галилей
Галилео Галилей (15.02.1564, Италия, Пиза – 08.01.1642, Флоренция
маңындағы Арчетри қ.) – италиялық физик, механик, астроном, табиғат тану
ғылымдарының негізін салушы. Кедейленген ақсүйек отбасында туған. Әкесі
Винченцо белгілі музыкант болған. Галилейдің үлкен оқымысты болуына
әкесінің ықпалы тиген. 11 жасына дейін Пиза қаласында тұрып, кейін отбасы
Флоренцияға көшеді. 1581 ж. Пиза университетіне түсіп, медицинаны оқып
үйренеді. Мұнда ол Аристотель, Евклид, Архимед еңбектерімен танысады.
Сөйтіп, геометрия мен механикаға әуестенген Галилей медицинаны тастайды.
Кейін Флоренцияға қайта оралып, төрт жыл бойы математиканы зерттейді.
1589 ж. Пизада математика кафедрасын қабылдап алып, ғылыми жұмысын онан
әрі жалғастырады. Аристотельге қарсы «Қозғалыс туралы сұхбат» деген еңбек
жазады. 1592 ж. Падуяда математика кафедрасын басқарады. Бұл кезең (15921610 ж.ж.) Галилей шығармаларының кемеліне келген шағы болатын. Тепетеңдік принципіне негізделген машина жайлы зерттеуі, дененің еркін түсуі,
дененің көлбеу жазықтықтағы қозғалысы, көкжиекке (горизонтқа) бұрыш
жасай лақтырылған дененің қозғалысы, маятник тербелісінің изохрондығы
туралы жаңалықтары осы кезеңге жатады. 1609 ж. Галилей өзінің алғашқы
телескопын құрастырады. Ол осы телескоптың көмегімен Шолпан
планетасының фазасын, Күндегі дақты, Юпитердің 4 серігін, Сатурнның
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сақинасын ашты. Дін басылары Н. Коперник іліміне тыйым салған соң (1616
ж.), Галилей ұзақ уақыт үй тұтқынында ұсталды. 1630 ж. «Әлемнің екі негізгі
жүйесі туралы сұхбат» деген еңбегін Римге алып келді. Мұнда Коперник пен
Евклидтің дүние жүйелері қаралған еді. 1637 ж. Галилей екі көзінен
айырылады. Галилей 17 ғасырдағы механика, оптика және астрономия
ғылымдарының дамуына елеулі үлес қосты. Ол ашқан жаңалықтар дүниенің
гелиоцентрлік жүйесі туралы ілімнің жеңіп шығуына ықпал етті. Статика
тарихы Архимедтен басталса, динамика тарихы Галилейден басталады. Ол ұлы
ғалым болумен бірге, музыкант, суретші, ақын, әдебиетші де болған.
(http://www.kitaphana.kz/)
2.13 Сұрақтарға жауап беріп, тапсырмаларды орындаңыз.
1. Мәтінді абзацқа бөліп, әр абзацқа атау беріңіз.
2. Мәтіндегі сан есімдерді сөзбен жазыңыз.
3. Мәтіндегі физика терминдерін атаңыз.
4. Мәтіндегі мамандық атауларын атаңыз.
5. Галилей медицинаны неге тастады?
6. Галилейдің кемеліне келген шағында ашқан жаңалықтары қандай?
7. Галилей неліктен үй тұтқынында болды?
8. Галилейден физиканың қандай бөлігінің тарихы бастау алады?
9. Галилейдің денсаулығы туралы не айтылған?
10. Галилейдің бойында қандай өнерлер болды?
11. Галилейдің отбасы туралы не айтасыз?
2.14 Екі бағандағы сөздерді мағыналарына қарай сәйкестендіріңіз.
А
Ә
телескоп
жазу
жеңіп
салу
ықпал
айрылу
еңбек
зерттеу
негізін
оралу
механикаға
жатады
математиканы
қосу
қайта
шығу
осы кезеңге
ұсталды
Галилейден
ету
тұтқында
құрастыру
екі көзінен
әуестену
үлес
басталады
2.15 Абайдың «Жұмысы жоқтық, тамағы тоқтық, аздырар адам баласын»
және Шоқан Уәлихановтың «Халықтың кемеліне келіп өркендеп өсуі үшін ең
алдымен азаттық пен білім қажет»
деген сөздері төңірегінде ой
таластырыңыздар.
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2.16 Шығыс мақал-мәтелдерінің біреуін таңдап, мамандық, кәсіп, жұмыс,
еңбек тақырыбына эссе жазыңыз.
1. Біреулер басқалардың тәжірибесінен үлгі алса, базбіреулерді өздерінің
қателері үйретеді.
2. Тау қанша биік болса да, жол одан асып түседі.
3. Ағынды су жол табар.
4. Жалғыз дөңгелекпен алысқа кете алмассың.
Техникалық терминдерге кіріспе (электр энергетикасы бағыты)
ток көзі – источник тока
ток күші – сила тока
кернеу – напряжение
жоғары кернеу – высокое напряжение
төменгі кернеу – низкое напряжение
тербеліс – колебание
толқын – волна
жиілік – частота
2.17 Сұрақтарға жауап беріңіз.
1. Механикалық ток көзіне не жатады?
2. Ток күші қандай аспаппен өлшенеді?
3. Жоғары кернеу адам өміріне қауіпті ме?
4. Төменгі кернеу электр энергиясының сапасы төмен дегенді білдіре ме?
5. Тербелістің негізгі түрлері қандай?
6. Төменгі жиілікті дыбыс толқыны адам денсаулығына зиянды әсер
ететінін білесің бе?
3 Уақыт және адам
3.1 Грамматикаңызды тексеріңіз.
Көп нүктенің орнына жақшадағы сандарға қажет болса, тиісті
қосымшаларды жалғап, сөйлемдерді толықтырыңыз.
1. Мен таңертең ... (7.30) тұрамын.
2. Досым ... (40) пәтерде тұрады.
3. Менің ұялы телефонымның нөмірі ... (+7 702 398 85 45)
4. Осы семестрде ... (5-6) емтихан тапсырамын.
5. Табысымның ... (50 %) білім алуға жұмсаймын.
6. Электр энергиясының ... (0,5 %) ғана жаңғыртылатын энергия
көздерінен алынады.
7. Менің оқитын пәндерімнің саны ... (7).
8. Батырбек ... (1996) жылы ... (19) қыркүйекте туған.
9. Мына сандар ... (4,75; 9,015; ) деп оқылады.
10. Күнде кешке теледидардан сағат ... (19.45) жаңалықтар көремін.
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3.2 Ә бағанынан А бағанындағы сөздердің тіркесін тауып, осы сөз
тіркестерімен өзіңіздің күн тәртібіңіз туралы диалог құрастырыңыз.
А
Ә
тіс
жинау
душ
ішу
шаш
ойнау
үй
істеу
тамақ
шығу
үйден
тазалау
автобусқа
міну
музыка
бару
университетке
келу
пәтерде
тарау
шахмат
қабылдау
жұмыс
тұру
оқу залына
тебу
тапсырма
шығару
есеп
орындау
хат
тапсыру
коньки
жасау
ас
жазу
тест
тыңдау
жаттығу
пісіру
3.3 Топтасыңызбен келесі және басқа сұрақтарды қойып, күн тәртібі
туралы сөйлесіңіз.
Әдетте күнді неден бастайсыз? Қандай жұмыстарды күн сайын жасайсыз?
Күнделікті жұмыстарыңды жоспарлайсыз ба? Ауызша жоспарлайсыз ба, әлде
жазасыз ба? Жоспарланған жұмысты орындау міндетті деп санайсыз ба?
Жоспардағы жұмыстар орындалмаса, не істейсіз?
3.4 Мына сөздерді пайдаланып, білген ақпаратыңызды әңгімелеңіз.
ерте
кеш
әдетте
сирек
жиі
көбінесе
үнемі
ұдайы
анда-санда
дүйсенбіде
түске дейін
түстен кейін
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сабақтан соң
кешке
әр жексенбіде
сенбі сайын
күн сайын
күніне 3 рет
3.5 Үлгі бойынша сөйлемдер құраңыз.
Үлгі: Концерт (6.20 – 7.50). Концерт 6-дан 20 минут кеткенде басталады,
8-ге он минут қалғанда аяқталады.
Кино (8.20 - 10.55)
Спектакль (6.45) (9.50)
Қазақ тілі (9.10) (10.45)
Сабақ (2.30) (4.25)
Жаңалықтар (7.25) (8.05)
Той (6.50) (1.00)
Уақытты үнемдеу – табыстың кілті
Мұхтар Шаханов ағамыздың «Кешікпей келем деп ең» деген өлеңін
барлықтарыңыз да білетін шығарсыздар. Ал күніне қанша адамды күттіріп,
елеңдетіп қоятындығыңызды ше? Баратын жерімізге кешікпей, дәл
уақытында баруға көмектесетін бірнеше кеңестер ұсынамыз:
1. Керек заттардың барлығын ұйықтар алдында жинастырып,
сөмкеңізге салып қойыңыз.
Ертең не киетініңізді ойластырып, қажет киімдерді шкафтан алып,
мыжылғандарын үтіктеңіз. Осылайша «Ертең не киемін?» мәселесін шетке
ысырамыз. Оқушы немесе студент болсаңыз, ертеңгі сабаққа қажеттінің
барлығын сөмкеге салып, қызметкер болсаңыз, керек құжаттарды түгендеуді
ұмытпаңыз. Бұлардың барлығы таңертең уақытты шығындамау үшін қажет.
2. Оятқышты әдеттегіден 30 минутқа ерте қойыңыз.
Қосымша 30 минуттың ішінде көп іс тындыруға болады. Мұнымен қатар,
менің әлі жарты сағатым бар деп еркінсіп кетпегеніңіз де жөн.
3. Оянған соң салқын душқа түсу.
Салқын душтың астында 5 минуттан артық тұра алмайтындығыңыз анық.
Ал мұндайдан кейін өзіңізді сергек сезініп, жылдам қозғаласыз.
4. Сағатыңыздағы уақытты алға жылжытып қойыңыз. Сіз емес
сағатыңыз асықсын.
5. Уақыттың құнын біліңіз.
Жолыңызға кететін уақытты, көлік кептелісін алдын ала есептеп
отырыңыз. Жолға артық 10 минутты қосып қойғаныңыз жөн.
6. Таңертең әлеуметтік желілердегі хабарламаларды тексеріп жатудың
қажеті жоқ.
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Бұл «рәсім» көп уақытыңызды алады. Кейде интернет желісінен шыға
алмай қалуыңыз мүмкін.
7. Жұмсалған уақытты да есептеп отырыңыз.
Арнайы уақыт бөліп күні бойы уақытыңызды не нәрсеге
жұмсағаныңызды және не себепті жұмсағаныңызды қағаз бетіне түсіріп,
келесіде үнемдеңіз.
8. Мақтау мен жазалау.
Уақытында барған кезде өзіңізді мақтап, кешіккен кезде өзіңізді
жазалайтындай әрекеттер ойлап табыңыз. Мысалы, бір жерге кешігіп
барғаныңыз үшін үй жинаңыз немесе өзіңіз жақсы көрмейтін бір іспен
айналысыңыз. Ал уақытында барғаныңыз үшін тәтті тағамдар жеу, фильмге
бару секілді марапаттарды ұйымдастырып отырыңыз.
9. Не себепті кешігетініңізді анықтаңыз.
Сіздің маңызды себептеріңіз бар шығар. Мүмкін бара жатқан жеріңізде
сізге қызық емес шығар. Ол үшін баратын жеріңізді ауыстырып көруіңізге
болады.
10. Күнделікті шабыттандыру.
Әр күн сайын өзіңіздің табысты да жинақы екендігіңізді қайталап айтып
отырыңыз. Ал мұқияттылық – табысты кілті.
Ал Сіз уақытыңызды үнемдейсіз бе?
(Дайындаған: Қарлыға Бүйенбай: http://www.elarna.com/ сайтынан алынды)
3.6 Мына сұрақтар төңірегінде әңгімелесіңіздер.
1. Сіз уақытты қалай үнемдейсіз?
2. Мәтінде берілген кеңестерді бұрыннан білесіз бе?
3. Енді қолданасыз ба?
4. Олардың пайдасы болады деп ойлайсыз ба?
5. Уақытты үнемдеу үшін сіз қандай кеңестер берер едіңіз?
6. Уақытты үнемді пайдалану табыс кілті деп ойлайсыз ба?
Мезгілдік қатынастың берілуі
3.7 Екі бағандағы сөздерді сәйкестендіріңіз.
А
Ә
24 сағат
келесі ай
30-31 күн
өткен апта
12 ай
ертең
осы жылы
бүрсігүні
7 күн
минут
өткен жылы
өткен ғасыр
100 жыл
тәулік
60 минут
сағат
1 секунд
ай
60 секунд
апта
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бұл күн
(бүгіннен) бір күн бұрын
(бүгіннен) екі күн бұрын
(бүгіннен) бір күннен кейін
(бүгіннен) екі күннен кейін
жүз жыл бұрын
бір айдан кейін
бір апта бұрын

сәт
жыл
бүгін
алдыңгүні
ғасыр
кеше
биыл
былтыр

3.8 Кестедегі сөздердің сәйкесін қойып, сөйлемдерді толықтырыңыз.
ХХ ғасырдың ортасында
ертеде
биыл
кешке таман
ендігәрі
ешқашан
бес жыл бұрын
былтыр
күні бойы
кеше
шыққан соң
1991 жылы
1. ______ достарыммен киноға барып, кинодан _________ біраз көшеде
серуендедік.
2. _________ ата-анаммен шетелге барып демалып едік, ______
достарыммен Ыстықкөлге бармақпын.
3. ________ Ұлы Отан соғысы болды.
4. Ерте-ерте ______, ешкі жүні бөртеде, бір қасқыр мен түлкі дос
болыпты.
5. Мен осыдан ________ мектеп бітірдім.
6. __________ сабаққа кешікпейтін болдым.
7. __________ өтірік айтпаймын.
8. ___________ Қазақстан тәуелсіздікке ие болды.
9. Қала адамдары __________ жұмыста болады.
10. ____________ үйге келіп, теледидар көріп, музыка тыңдаймын.
3.9 Тиісті қосымшаларды жалғаңыз.
Мен кішкентай кезім... тентек болыппын. Астанада болған...
сыныптасыммен кездестім. Алматыға ұшып келе жатқан... ұшақта бір кісімен
таныстым. Жұмысқа бара жатқан... анама соғып кеттім. Сабақта отырған...
ұйықтап қала жаздадым. Автобусқа жүріп бара жатқан... міндім. Әкем келген...
мен үйде болмадым. Сен телефон соққан... ұйықтап жатыр едім. Далада
жүрген... сенің балаңды көрдім. Дүкенге бара жатқан... оны көрдім. Сен бала
кезің... жиі ауыратынсың. Ол осындай кештерді институтта оқып жүрген... жиі
ұйымдастыратын. Мен сені алғаш көрген... жас едің. Жаңбыр жауған... жер тез
көгереді.
3.10 Сөйлемдерді тиісті қосымшалармен толықтырыңыз.
Мен кел..., олар сөйлесіп отыр екен. Қанат кел..., оған айт, мен оны
университетте күтемін. Далада жүр..., қасыма Қарлығаш келіп амандасты.
Мейрамханада отыр..., Индира да достарымен сол жерге келді. Жолда келе
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жат..., алдымыздан қара мысық өтейін деп келе жатыр, біз машинаны тоқтатып,
оны қуып жібердік.
3.11 Сөйлемдерді –ғанда, -генде, -қанда, -кенде қосымшаларын жалғап,
толықтырыңыз.
Мен жұмысқа
(кел, жат) досымды көрдім. Анам мен
теледидар
(көр, отыр) келіпті. Менің анам кітап
(оқы) көзілдірік
киеді. Сабаққа
(дайындал) тыныштық болғанын қалаймын.
Жәрмеңкеде
(жүр) танысыма кездестім. Алматыға _________
(ұш, кел, жат) Франкфуртта тоқтадық. Тамақ
(іш, отыр) көп
сөйлемеу керек. Мен университетте
(оқы) кеңес үкіметі кезі болатын.
Біз ауылға
(бар, жат) автобус бұзылып қалды. Мен
(ұйықта, жат) Берік телефон соғыпты.
3.12 Мақал-мәтелдердің біреуін тақырып етіп алып, эссе жазыңыз.
1. Уақыт тас екеш тасты да тоздырады.
2. Елу жылда – ел жаңа.
3. Адамды заманы билейді.
4. Уақыт керуеніне бөгет жоқ.
5. Заманына қарай заңы, тоғайына қарай аңы.
6. Еріншектің ертеңі таусылмас.
7. Уақыттың бос өткені – өмірдің бос кеткені.
Ғылым мен технология жаңалықтары
3.13 Көп нүктенің орнына қосымшаларды жалғап, мәтінді оқыңыз.
Қартайтпайтын киім
Кәрілік не... басталады? Жапондық Капево Spinning Corp. фирмасының
мамандары адам... қартаюының себебі күн... көзінен келетін ультракүлгін
сәулелердің әсері... деп топшылайды. Аспандағы алып жұлдыздың біздің
көзіміз... көрінбейтін ультракүлгін сәулелері адам денесінің әдемі де, нәзік тері
қабатының құрғап, ресурстық мүмкіндіктерін толық пайдаландырмай, қартаю
процесінің басталуына мәжбүрлейді. Осыған көз жеткіз... жапондық
зерттеушілер құрамы... Е дәрумені мен арнайы биологиялық ферменттері бар
Nana Dew деп аталатын матаны жасап шығарған. Мата оны жасаушылар...
айтуынша, ультракүлгін сәулелердің денеге зиян... әсерінен қорғап, терінің
идеалды қалпының сақталуына жағдай жасайды. Капево Spinning Corp-тықтар
мұндай мата... жаңа футболкалар мен көйлектер тігуді де қол... ала бастады.
Сондықтан, жуық арада қартайтпа... киімнің сатыла бастауы ешкім...
таңдандырмайтын болады. Бірақ, әзірге ол Жапонияда ғана мүмкін болып тұр.
(«Зерде» журналынан)
23

3.14 Сұрақтар төңірегінде ойларыңызды айтыңыз.
1. Мәтіннің уақыт ұғымына қандай қатысы бар?
2. Уақытты бағындыру мүмкін бе?
3. Уақытты жоспарлау, уақытты басқару, уақытты үнемдеу деген сөздерді
қалай түсінесіз?
4. «Тайм-менеджмент» терминімен таныссыз ба?
3.15 Өлең мазмұнын талқылаңыздар.
Мұқағали Мақатаев
Не келіп, не кетпеген бұл ғаламнан
Не келіп, не кетпеген бұл ғаламнан,
Су тартылған теңізден, жылғалардан.
Нелер ұрпақ аттанған қуған арман.
Не бар дейсің, өмірге тұлға болған
Не келіп, не кетпеген бұл ғаламнан.
Уақытты тоқтатар шамаң бар ма?
Бәрі өтеді: дәуірлер, замандар да.
Менің жаным ашиды мына өмірді,
Өтпейтіндей көретін адамдарға!
Өтеді ғой...
Өтеді барлығы да,
Күн арқалап кетеді танды мына.
Менің жаным ашиды барлығына:
Таң нұрына, адамның тағдырына.
Менің жаным ашиды өткендерге,
Жаңа ғана өмірге жеткендерге.
Ұран жазып аспанға қойсам ба екен,
Енді сендер өмірден өтпеңдер деп.
Бәрі өтуде
Күн батып, кеш кіруде,
Жаңаруда дүние, ескіруде.
Болашақтан – бейтаныс, ұрпағымыз,
Босат деп тұр орнымды,
Естідің бе?!
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Уақыт туралы тәмсіл
Кішкентай Балақай күні-түні өмірге қуанып, күліп-ойнап жүрді. Қасына
үнемі Уақыт ерді. Сеп-семіз, топ-толық, үп-үлкен Уақыт көп болатын. Уақыт
деген бәріне, барлығына жетіп артылатын: балалармен футбол ойнауға да,
теледидар көруге де, және Балақайдың – Уақытпен, Уақыттың – Балақаймен еш
шаруасы болмайтын.
Балақай ер жетті. Дос-жарандар, құрбы-құрдастар пайда болды. Іс деген
атау қосылды. Әр Іске көп уақыт қажет еді. Бала Уақыттан аздап кесіп алуды
әдетке айналдырды: көлік жөндеуге, қызбен қыдыруға. Уақыт Бала артынан ере
беруден шаршамады – Уақыт бар-тұғын.
Дос-жаран, ағайын-туыс, құрбы-құрдастар Балаға өз мұңдарын шағып
келе бастады. Олардың әрқайсысына Уақыт қажет-тұғын. Бала өз Уақытын
өлтіруге әрқашан құлық білдірмесе де, өзгелер көмектесіп жатты. Бірде көршісі
келіп, өсек айтып кетсе, енді бірде дос баласы қала аралауға алып шығатын.
Одан қалды әр күн сайын өз дегендерін жасап үйренген теледидар, компьютер,
телефон деген құбыжықтар бар-ды.
Өзгелер кеміріп жатқан, өзі де ұрлап тұратын Уақытқа ара-тұра көз
тастайтын болды. Бірақ еш нәрсе демейтін: болмайды.... онда... мұнда дегендей.
Ақыры уақыт өлді. Ендігәрі Уақыты қалмады.
Баласы келіп сұрады:
- Әке, саябаққа ма, киноға ма барып қайтайықшы!
Ол оған:
- Кешір, ұлым, менің уақытым жоқ! - деді.
Әкесі қоңырау шалып, сұрады:
- Қалайсың, хабарласпай кеттің ғой?
- Кешір, әке, менің уақытым жоқ.
Уақыт – көзге көрінбейтін ең қымбат әрі ең бағалы қор. Оны басқара біл.
Алда мақсаттар болсын. Өмір мен жарқын істерді жобала. Бір күні бәріне,
барлығына жететін Уақыттың күлімдеп тұрған жүзін көр!..
(Дайындаған: Фараби Арыстанбек http://massaget.kz/ сайтынан алынды)
3.16 Сұрақтарға жауап беріңіз.
1. Тәмсілдің идеясы қандай?
2. Тәрбиелік мәні бар ма?
3. Бұны оқыған адам одан қандай пайда алады?
4. Сізге қандай ой салды?
5. Тәмсілден алған үлгіңізді болашақта қолданасыз ба?
6. «Уақыт жоқ» деген шынымен дәлелді сөз бе, әлде жай сылтау ма?
7. Теледидар, компьютер, телефон – «құбыжық» деген сөзге қалай
қарайсыз?
8. Сіздің ол«құбыжықтарға» қанша уақытыңыз кетеді?
9. Уақытын дұрыс жоспарлаған адам бәріне үлгіреді дегенге қосыласыз
ба?
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10. Бәрін үлгіру мүмкін бе?
Ғылым мен технология жаңалықтары
Ұрланған ноутбук иесіне өзі «хабарласты»
Әлемде ноутбукты бақылап отыруға мүмкіндік беретін көптеген
бағдарламалар бар. Сондай бағдарламасы бар, ұрланған ноутбук интернетке
қосылысымен өзінің қай жерде екенін иесіне хабарлайды.
Лондон тұрғыны, графикалық дизайнер Дом дель Торто ақпан айында
пәтерінен ноутбугін ұрлатып алған. Британдық Huffingtonpost сайтының
жазуынша, Лондонда ұрланған ноутбук бір айдан соң арнайы бағдарлама
арқылы өзінің Тегеранда (Лондоннан шамамен 5 мың шақырым жерде) екенін
хабарлап, пайдаланып отырған адамның суретін иесіне жіберген.
Дом дель Торто бұл жайтты Лондон полициясына хабарлаған кезде олар күліп,
бұдан түк шықпайтынын айтқан.
- Олар Интерполға сілтеді, бірақ қандай да бір нәтиже шығатынына
сенген жоқ, - дейді дель Торто.
Мұнан соң Дом дель Торто блог ашып, «ұрының» суретін интернетке
орналастырған кезде ол әлеуметтік желілерде тез таралып, «вирустық постқа»
айналып кетті.
(http://www.azattyq.org/ сайтынан алынды)
3.17 Мына сұрақтар төңірегінде ой бөлісіңіздер.
1. Ұрлықты немесе қылмысты азайтуға бағытталған тағы қандай
программалар мен технологияларды білесіз?
2. Осындай технологиялар қылмысты азайтуға шын мәнінде септігін
тигізе ала ма, әлде олардың көмегі аз ба?
4 Туған жер – алтын бесігім
4.1 Грамматикаңызды тексеріңіз.
Сәйкес сөздер мен қосымшаларды қойыңыз.
1. Қанаттың ана... дәрігер ... жұмыс істейді.
2. Екеуміз кешке ... Абай атындағы опера және балет театр... барайық.
3. Даниярдың жеке кітапхана... екі мың... жуық кітап... бар екен.
4. Әжем диванда кітап оқы... ... .
5. Мен бала кезімде тентек бол... .
6. Келесі аптада Ақтау... ... (бар).
7. Біз мектеп... үздік ... (бітір).
8. Түркістан қаласы Оңтүстік Қазақстан облысында орналас... .
9. Абайдың қара сөздер... оқуым ...(керек).
10. Жаңа ғана сабақ... ... (кел).
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Қазақстан
Қазақстан Еуразия материгінің орталық бөлігінде орналасқан. Қазақстан
шекарасының жалпы ұзындығы – 15000 шақырымнан астам. Батысында және
солтүстігінде Ресеймен, оңтүстігінде Қырғызстан, Өзбекстан, Түрікменстанмен,
ал шығысында Қытаймен шектеседі. Қазақстанның жер көлемі – ұлан байтақ.
Ауданы – 2717,3 мың шаршы шақырым. Қазақстан жеріне Франция, Испания,
Португалия, Италия, Греция, Швеция, Норвегия және Финляндия
мемлекеттерінің жер көлемі сыяды. Жер шарын бір тәулікте аралап шығатын
Күн біздің еліміздің үстінде үш сағат кідіреді. Оңтүстігінде өрік гүлдеп
тұрғанда, солтүстігінде қар жаууы да мүмкін.
Халқының саны 2014 ж. ақпандағы мәлімет бойынша 16 миллиондай.
Қазақстан – көп ұлтты мемлекет. Онда 100-ден астам ұлт тату-тәтті өмір
сүреді.
Қазақ жері қызық та, бай тарихымен белгілі. Оған дәлел болатын Отырар,
Тараз, Иасы, Сауран сияқты көне қалалары.
Елдің солтүстігі орманды, ал оңтүстігі таулы болып келеді. Орталық
Қазақстанды жазық дала алып жатыр. Қазақстанның өзендері – Ертіс,
Сырдария, Жайық, Іле, Есіл, Шу және басқалары. Ең үлкен көлдері мен
теңіздеріне Балқаш пен Зайсан көлдері және Каспий мен Арал теңіздері
жатады.
Қазақстан кенге бай. Сарқылмас қоры бар түсті металдар, темір, көмір,
мыс, мұнай, газ және басқа кен байлықтары кездеседі. Қазақстанның ауыл
шаруашылығы, өнеркәсібі жақсы дамыған. Өнеркәсібінің негізгі салалары –
металлургия, металл өңдеу, отын-энергетика, химия және тағы басқа салалар.
Ауыл шаруашылығының негізгі салалары – егіншілік пен мал шаруашылығы.
Ауыр және жеңіл өнеркәсіптің орталықтары – Қарағанды, Теміртау,
Екібастұз, Балқаш, Жезқазған, Шымкент және тағы басқалары.
Сонымен қатар Қазақстан ғылымы мен мәдениеті жоғары дамыған ел.
Қазақстан ұлттық академиясы, ғылыми-зерттеу институттары, жоғары оқу
орындары, опера және балет театры, драма театрлары, мектептер, кинотеатрлар,
кітапханалар, мәдениет сарайлары сияқты ғылым мен мәдениет ошақтары бар.
1992 жылы наурыз айында Қазақстан Республикасын бүкіл дүние жүзі
танып, Біріккен Ұлттар Ұйымына толық құқылы мүше болып қабылданды.
1992 жылы 4 маусымда Қазақстан Республиксының мемлекеттік
нышандары – мемлекетттік жалауы, елтаңбасы, әнұраны қабылданды.
4.2 А бағанындағы сөздерге Ә бағанынан сәйкес жауаптарды белгілеңіз.
А
Ә
а) өнеркәсіптің негізгі салалары
1) опера және балет театры, драма
ә) кен байлықтары
театрлары, мектептер, кинотеатрлар,
б) мемлекеттік нышандары
кітапханалар, мәдениет сарайлары
в) жер көлемі
2) таулы
г) ғылым орындары
3) елтаңба, ту, әнұран
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ғ) өнеркәсіп орталықтары
д) ауыл шаруашылығы салалары
е) солтүстігі
ж) оңтүстігінде
и) өзендері
к) мәдениет ошақтары
қ) көлдері мен теңіздері

4) орманды
5) ұлттық академия, ғылыми-зерттеу
институттары, жоғары оқу орындары
6) Ертіс, Сырдария, Жайық, Іле, Есіл
7) Франция, Испания, Португалия,
Италия, Греция, Швеция, Норвегия және
Финляндия мемлекеттері сыяды
8) Балқаш, Зайсан, Арал, Каспий
9) Қарағанды, Теміртау, Екібастұз,
Балқаш, Жезқазған, Шымкент
10) егіншілік пен мал шаруашылығы
11) металлургия, металл өңдеу, отынэнергетика, химия
12) түсті металдар, темір, көмір, мыс,
мұнай, газ

4.3 Қай облыста не өндіріледі немесе өсіріледі?
1) Қарағанды
а) мақта
2) Жезқазған
ә) күріш
3) Қызылорда
б) мұнай
4) Ақтөбе
в) көмір
5) Атырау
г) фосфор
6) Өскемен
ғ) қорғасын
7) Шымкент
д) мыс
8) Жамбыл
е) хром
4.4 Сөз тіркестерінің сәйкес сыңарларын белгілеңіз.
алып жатыр
таныды
кездеседі
гүлдейді
дамыған
шектеседі
қабылданды

жауады

жақсы
Қытаймен
дүние жүзі
рәміздер
өрік
қар
кен байлығы
жазық дала
4.5 Сұрақтарды талқылаңыздар.
1. Өз облысыңыз немесе қалаңыз немен ерекшеленеді?
2. Қазақстанда неше облыс бар?
3. ... облысы неге бай? сұрағына жауап ретінде әр облыстың ерекшелігін
айтып шығыңыз.
4. Сіз өз туған жеріңізді мақтан тұтасыз ба? Не себептен мақтан тұтасыз?
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5. Өзіңізді еліңіздің патриотымын деп есептейсіз бе?
6. «Патриот», «азаматтық парыз» ұғымдары төңірегінде әңгіме қозғаңыз.
Патриот ретінде не істеп жүрсіз? Болашақта не істемексіз?
4.6 Түс, атақ, белгі, мыс, мұнай, тау, су, өзен, көл, шөл, жазық, егін, мал,
күріш, мақта, ырыс, орман, дала, тас, ағаш, жайлау, өріс зат есімдерінің
қайсысына –лы/лі; -ды/ді; -ты/ті; -сыз/сіз жұрнақтарын жалғап, сын есім
жасауға болады. Жасалған сын есімдерді қатыстырып, жұптасып, 5-6 диалог
құрастырыңыздар.
ЭКСПО-2017 жаңалықтары
1. АСТАНА. 19 мамыр, 2014 жыл. Baq.kz - Қазақстан 2017 жылға қарай
соңғы буынды технологияларға негізделген 5G байланыс стандарты енгізіледі.
Бұл
туралы
бүгін
«ASTEX-2014»
көрме-конференциясы
аясында
журналистерге ҚР Байланыс және ақпарат агенттігі төрағасының бірінші
орынбасары Сәкен Сәрсенов айтты.
«Әлемде бүгінде 5G жобасы даярлануда. Оны қабылдау 2017 жылға
жоспарланып отыр. Менің ойымша, Қазақстан осы кезде бұл стандарттарды
енгізуге дайын болады», -деді С. Сәрсенов.
5G жаңа буынды телекоммуникациялық стандарт болып табылады.
Мамандардың деректеріне қарағанда, 5G стандарты LTE (4G) жүйесімен
салыстырғанда мәліметтерді жіберу өткізу жылдамдығын еселеп арттыратын
болады.
2. Астана. 18 сәуір. Baq.kz – Астанада «EXPO – 2017» көрмесі
қарсанында 73 қонақ үй салыну жоспарланып отыр, - деп хабарлайды Baq.kz
тілшісі.
Бұл жөнінде Астана қаласы Туризм, дене шынықтыру және спорт
басқармасының төрағасы Айталап Қорғамбаев «EXPO – 2017» бүкіләлемдік
бірегей
көрмесіне
қызметкерлер
дайындау
тақырыбында
өткен
отырыста мәлімдеді.
Бүгінгі күні Астана қаласы Туризм, дене шынықтыру және спорт
басқармасы «EXPO – 2017» бүкіләлемдік бірегей көрмесін ұйымдастыруға
белсенді дайындық үстінде екендігін айтқан ол:
- Қазір Астанада түрлі деңгейлі 178 қонақ үй кешені бар. Өткен жылғы
статистикалық ақпараттар бойынша қонақ үйлер орташа 38-40 пайызға
толады екен. Бұл өте жақсы көрсеткіш деп білемін. Сонымен қатар, «EXPO –
2017» көрмесіне дайындық аясында қалада тағы да 73 қонақ үй салыну
жоспарланып отыр. Оның 43-і бүгінгі күні жобалау үстінде болса,
кейбіреулері құрылыстарын бастап та кеткен, - деді ол.
Бәсекелестік бар жерде даму бар демекші, осындай құрылыстардың
арқасында ғана қонақ үйлердің сапасы жоғарылап, сапасыздары біртіндеп
ығыса бастайтындығын атап өткен төраға:
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- Бүгінгі күні біз туризм, қонақ үй мен мейрамхана бизнесі және
Астанаға келген туристердің қолданатын қызметтері жөнінде білу үшін
әлеуметтік сауалнама мен мониторингке Мемлекеттік тапсырыс бердік, деп, осыған байланысты Астанадағы жетекші қонақ үй-мейрамханалық
кешендерінің басшыларына бизнестің осы саласын оң жолға қою мақсатында
аталмыш сауалнамаға белсене қатысып, әріптестік орнатуға ұсыныс жасады.
Айта кетейік, Астанада «EXPO – 2017» көрмесі аясында 38 әлемдік
брендтегі қонақ үй ашылады.
(Айнұр РАКИШЕВА, http://baq.kz/ сайтынан алынды)
3. Астана. 31 наурыз. Baq.kz – «EXPO -2017» қалашығының салынуы
жақын күндері басталады. Бұл жайында бүгін ОКҚ-нің кезекті брифингі
барысында «Астана ЭКСПО-2017 ҰҚ» АҚ Басқармасының төрағасы Талғат
Ермегияев ОКҚ брифингінде мәлімдеді.
«EXPO -2017» көрмесінің негізінде салынғалы жатқан «EXPO»
қалашығының аумағы Астананың жаңа технологияларды қамтыған бірегей
бөлшегі болмақ.
«EXPO-city әлемдегі электр энергиясымен тек дәстүрлі қуат көздерінің
ғана емес, жаңартылатын энергия көздері есебінен де қамтамасыз етілетін
алғашқы нысандардың бірі болуы тиіс. EXPO көрмесі өтетін қалашықтың
аумағында «Smart Grid» жүйесі қолданысқа енгізілетін болады. «Smart Grid»
дегеніміз - қалашық учаскесіндегі сумен жабдықтау және электр қуатымен
қамтамасыз ету желілерін мониторингілей алатын «ақылды жүйе». Бұл жүйе
EXPO аумағында орналасатын инфрақұрылымды, оның ішінде қауіпсіздік
желісін де толық бақылайды», - деді басқарма төрағасы.
Сондай-ақ, ол осы қалашықта көрме өткеннен кейін тұрып, қызмет ететін
адамдар үшін барлық жағдайдың да ойластырылып жатқандығын айтты. Жаңа
технологиялардың арқасында күн, су, жел арқылы пайда болған энергияны
арнайы батареяларда сақтап, ақылды желілер арқылы қолдану көзделіп отыр.
Сонымен қатар, құрылыс материалдарында энергияны үнемдейтін жабдықтар
пайдаланылады. Ол біздің бүгінгі пайдаланып жүрген энергиядан 50 пайыз
арзан болмақ. «Елбасы Жолдауында және «Қазақстан 2050» Стратегиясында
көрсетілген
индустриялды
инновациялық
дамуды,
әлеуметті
қамтамасыздандыруды, тұрғын үйлерді модернизациялау, денсаулық сақтау,
білім жүйейесін қамтитын «ЭКСПО» қалашығы әлемнің өзге қалаларына үлгі
болады», - деді Т.Ермегияев.
4. АСТАНА. 24 мамыр. 2014 жыл. BAQ.KZ – Дүниежүзілік туристік
ұйымның бас хатшысы Талеб Рифай Астанада ЭКСПО-2017 өткізу
Қазақстанда туризмнің мықтап дамуына ықпал етеді деп санайды.
Өзінің VII Астана экономикалық форумына бейнежолдауында
«Қазақстанда ежелгі қалалар, мәдени мұра бар... Туризм әлеуметтікэкономикалық әл-ауқат үшін саясаттың басты басымдығы болуы тиіс. ЭКСПО30

2017 Қазақстанды әлемдік туристік картаның бел ортасына қояды», - деді Талеб
Рифай.
Оның айтуынша, туризм - серпінді дамып отырған сала. Егер 1950 жылы
әлемде 22 миллион турист саяхаттаған болса, ал 2013 жылы бұл
көрсеткіш 1 миллиард адамға жеткен. Оның үстіне 5,5 миллиард адам өз
елдерінің ішінде саяхаттайды. Оның айтуынша, бұл сектор өсімін жалғастыра
түседі. «Біз 2030 жылға қарай халықаралық туристер саны 1,8 миллиард адамға
дейін жететінін болжамдап отырмыз. Олар триллион доллардан астам қаржыны
экспортқа шығарады және бұл әлемдік ІЖӨ-нің 9 пайызын құрайды.
11 адамның біреуі туризм саласында жұмыс жасайтын болады», - деп атап
көрсетті ол.
5. Астана. 2 сәуір, 2014 жыл Baq.kz - Астана – студенттер көп
шоғырланған жалынды жастар қаласы. Сондықтан да белсенді жастар ғана
емес, қарапайым студенттер де «Экспо-2017» көрмесін өткізуге барынша
атсалысуы керек деп хабарлайды 24 kz
Бұл – бүгінгі еріктілердің ұраны. Күллі әлем көз тіккен айтулы шараға
қоғамдық бірлестіктер дайындықты қазірден бастап, еріктілер қозғалысы
жөніндегі басқарманың қолдауымен «Команда-2017» ұжымының тұсауы
кесілді. Тараптар алда атқарылар шараларды пысықтап, міндеттерін
айқындады. Бұл ұжымға әрбір азамат қосыла алады. Жастар комитеті негізінен
шет тілдерін жетік меңгерген студенттерге басымдық бермек. Сәйкесінше түрлі
тренигтер мен семинарлар өткізіліп, білікті де білімді еріктілер дайындау
жолында қыруар шаруа атқарылмақ. Бастаманың басты мақсаты – азаматтық
көзқарасты білдіре отырып, қоғамға өзіндік үлес қосу. Олар әзірге флэшмобтар
мен түрлі спорттық сайыстарда шеберлігін шыңдайтын болады. Жақып
Асланбек, «Ел қанаты» ҚҚ президенті:
- Біздің еріктілер қазірден сақадай сай. Көздерінде оты бар. Алдағы келе
жатқан мемлекеттік маңызы зор шараларға өз құштарлығын көрсетіп жатыр.
Осы жастар – біздің мақтанышымыз.
4.7 Мәтіндер не туралы? Мәтіндердің тақырыбына сәйкес нөмірлерді
белгілеңіз.
Еріктілер топтары құрылуда ____.
Жаңа үлгідегі қонақ үйлер құрылысы ____.
Туризм саласын дамыту болашағы ____.
Көрме қалашығы салынуда ____.
Жаңа ақпараттық технологияның енгізілуі ____.
4.8 Алдын ала дайындалып келіп, сұрақтар төңірегінде пікірталасқа
қатысыңыздар.
1. Қазақстан ЭКСПО-2017-ге қалай дайындалып жатыр?
2. Бірінші кезекте қандай мәселелер шешілуі керек?
3. ЭКСПО-2017 қанша уақыт аралығында өтеді?
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4. ЭКСПО-2017 еліміздің қандай аймақтарында өтеді?
5. Алғашқы ЭКСПО қай елде өткізілген?
6. Басқа елдерде өткізілген бұл шараның ол елдер үшін қандай маңызы
және пайдасы болды?
7. ЭКСПО-2017-нің Қазақстан үшін маңызы қандай? Пайдасы қандай?
Зияны бар ма? Пайдасынан зияны көп пе, әлде керісінше ме?
8. Жастардың бұл шараға қатысуға мүмкіндігі бар ма? Өзіңіз білетін
өткізіліп жатқан шараларды атаңыз.
9. Өзіңіз осындай шараларға қатысасыз ба?
Қазақ тілі – мемлекеттік тіл
Қазақ тілі – қазақ халқының ана тілі. Ол түркі тілдерінің тобынан
шыққан. Қазақ тілі сияқты түркі тілдерінің тобынан тараған қазіргі ноғай, татар,
башқұрт, қырғыз, өзбек, қарақалпақ, түрікмен, әзірбайжан, ұйғыр, шуваш, тува,
саха (якут) т.б. тілдерде сөйлейтін халықтар бір-бірімен еркін түсінісе алады.
Сол себепті бұл тілдер өзара туыстас тілдер болып саналады.
Ал қазақ, қарақалпақ, ноғай, татар, башқұрт , қарашай-балқар, құмық,
қарайым тілдері бір-біріне өте жақын. Өйткені бұлар түркі тілдерінің бір
тармағы қыпшақ тобына жатады. Қазақ тілі өзінің көп ғасырлық дамуы
барысында рулық тіл дәуірін де, тайпалық тіл дәуірін де, халықтық тіл дәуірін
де басынан кешірді. Қазақ тілі ұзақ замандар бойы қазақ халқының қарымқатынас тілі болумен қатар, оның рухани байлығы – ауыз әдебиетін атадан
балаға мұра етіп ауызша жеткізді.
Қазақ тілі – қазақ халқының ұлттық тілі. Қазақ тілі - Қазақстан
Республикасының мемлекеттік тілі.
Қазақ тілі – Қазақстан Республикасынан тыс елдерде тұрып жатқан
қазақтардың да тілі. Олар Ресейде, Қытайда, Монғолияда, Өзбекстанда,
Қырғызстанда, Түрікменстанда, Түркияда, Алманияда т.б. елдерде
шоғырланған. Қазіргі таңда жер бетінде 12 миллионға жуық қазақ өмір сүреді.
Оның 8 миллионнан астамы Қазақстанда, ал қалғандары шет елдерде тұрып
жатыр.
(Ш.К.Бектуров., А.Ш.Бектурова)
4.9 Сұрақтар төңірегінде сөйлесіңіз.
1. Мемлекетті тілді білу деңгейіңіз қандай? (ауызекі сөйлей білемін, еркін
сөйлеймін, жетік білемін)
2. Ана тіліңіз қандай тіл? Оны қандай деңгейде білесіз?
3. Неше тілді меңгергенсіз?
4. Тілдерді не үшін үйренесіз?
5. Көп тіл білетін адамды қалай атайды?
6. Қай халықтың тілін білсең, сол халықты тереңірек түсінесің. Осыған
қосыласыз ба?
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5 Қазақстанның тарихи орындары
5.1 Грамматикаңызды тексеріңіз.
Дұрыс сөйлемдерді белгілеңіз.
1. А. Ертең кітапханаға барып, жазылдым.
Ә. Ертең кітапханаға барып, жазыламын.
2. А. Өткен жылы мектеп бітіріп, ҰБТ табысты тапсырып жүрмін.
Ә. Өткен жылы мектеп бітіріп, ҰБТ табысты тапсырдым.
3. А. Төрт жылдан кейін «Болашақ» бағдарламасы бойынша
магистратураға түсіппін.
Ә. Төрт жылдан кейін «Болашақ» бағдарламасы бойынша магистратураға
түспекпін.
4. А. Сәлем, қазір не істеп жатырсың?
Ә. Сәлем, қазір не істеп жатыпсың?
5. А. Бұрын мен гимнастикамен айналысармын.
Ә. Бұрын мен гимнастикамен айналысатынмын.
6. А. Сіз шаңғы тебумен айналысасыз ба?
Ә. Сіз шаңғы тебумен айналысып тұрсыз ба?
7. А. Мүмкін, ертең спортзалға барғанмын.
Ә. Мүмкін, ертең спортзалға барармын.
8. А. ХІХ ғасырда Абайды толғандырған мәселелер қазір де өзекті болып
табылды.
Ә. ХІХ ғасырда Абайды толғандырған мәселелер қазір де өзекті болып
табылады.
9. А. Қазақ тілінен «Тіл – дүние кілті» тақырыбына эссе жазып
отырыппын.
Ә. Қазақ тілінен «Тіл – дүние кілті» тақырыбына эссе жазып отырмын.
10. А. Мектепте оқығанда, математиканы жақсы түсінетінмін.
Ә. Мектепте оқығанда, математиканы жақсы түсініп жүрмін.
5.2 Екі бағандағы сөздерді мағынасына қарай сәйкестендіріңіз.
А
Ә
б.д.д. ІІІ ғасырда
түс кезінде
1920 жылы
аптаның ортасында
15 мамыр
демалыс күні
2 ақпан
ХХІ ғасырдың ортасында
1991 жыл
ақпанның басында
сәрсенбі
түске дейін
бүрсігүні
ежелгі дәуірде
2050 жылы
кешке
сағат 11-де
төрт ғасыр бұрын
сағат 21-де
ХХ ғасырдың бірінші ширегінде
сағат 13-те
бір күннен кейін
жексенбіде
айдың ортасында
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1745 жылы

ХХ ғасырдың соңында

5.3 Сұрақтарды бір-біріңізге қойып, жұп болып жұмыс істеңіз, нәтижесін
топқа айтып беріңіз.
1. Қазақстан тарихын жақсы білемін деп есептейсіз бе?
2. Тарихи кезеңдерді есте сақтауға қалайсыз?
3. Қазақстан тарихының қандай кезеңдерін жақсы білесіз?
4. Қазақстанда тарихи ескерткіштер жеткілікті ме, әлде аз ба?
5. Қандай тарихи ескерткіштер біздің ұлттық мақтанышымыз болып
табылады?
6. Қандай ескерткіштер қандай тарихи кезеңдердің белгісі болып
табылады?
7. Қазақстанның қандай тарихи орындарын білесіз?
8. Қазақстанның қандай тарихи жерлерінде болдыңыз?
9. «Алтын адам», балбал тастар туралы не білесіз?
10. Әлемнің қандай тарихи жерлерін араладыңыз? Алған әсеріңіз қандай?
11. Әрбір азаматтың, ең болмаса, өз елінің тарихын білуі міндет пе? Иә
десеңіз, не үшін білуі керек деп ойлайсыз?
Түркістан
Қазақстан – көне мәдениет өлкесі. Ерте замандардан-ақ оны мекен
етушілер мал бағып, егін салумен шұғылдана жүріп, өзіндік өрнегі мол өнерін,
мәдениетін қалыптастырды. Біздің заманымызға дейінгі сақталған обалар мен
қала орындары, қорғаныстық бекіністер, мавзолейлер мен тұтас кенттер кеңінен
дамыған көне мәдениеттің тамаша ескерткіштері болып табылады. Бұлардың
арасында орта ғасырлық сәулет өнерінің теңдесі жоқ туындысы Қожа Ахмет
Яссауи мавзолейі айрықша көзге түседі. Ол 14 ғасырдың аяғында қазіргі
Түркістан қаласында салынған.
Түркістан көп ғасырлар бойы түркі халықтары қоныстанған қазіргі Орта
Азия мен Қазақстан территориясының бөлігін, сондай-ақ Орталық Азияның
бірқатар аудандарын қамтыған тарихи-географиялық аймақ.
Түркістанда орналасқан Қожа Ахмет Яссауи мешіт-мавзолейі – көне
архитектуралық ескерткіш. 1389-99 ж.ж. Әмір Темірдің бұйрығымен Ахмет
Яссауи қабірінің басына тұрғызылған. Мавзолей күмбезді мемориалдық
құрылыс үлгісінде салынған. Оның негізіне жергілікті архитектуралық дәстүрді
жете меңгерген ирандық шеберлердің жобасы алынған. Мавзолей оңтүстікшығыстан солтүстік батысқа қарай созылып жатыр, ұзындығы 65 м, ені 46,5 м.
Кешеннің кіндік ортасы қазандық болып саналады. Қазандық аталатын
себебі ортасында Тебриздік шебер Абдуләзіз 7 металл қорытпасынан құйған, 60
шелек су сыятын, диаметрі 2,4 м, салмағы 2 тонна үлкен қазан орнатылған.
Қазандық бөлме мінәжат етушілердің жиналатын орны. Мавзолейде барлығы
30-дан астам бөлме бар.
34

Түркістан қаласы 16-19 ғасырлар аралығында қазақ хандарының орда
тіккен мекені.
5.4 Сұрақтарға жауап бере отырып, Қазақстан тарихы туралы ой бөлісіңіз.
1. Түркістанда болдыңыз ба? Қожа Ахмет Яссауи мавзолейін көрдіңіз бе?
3. Түркістан Қазақстан тарихының қандай кезеңі туралы мәлімет береді?
4. Қожа Ахмет Яссауи қандай тұлға?
5. Мавзолейді кім салдырған?
6. Мавзолей құрылысымен кім айналысқан?
7. Мавзолейге не себептен Қожа Ахмет Яссауи аты берілген?
8. Мавзолейді көрсеңіз, өз көргеніңіз бойынша, көрмесеңіз мәтіндегі
ақпарат бойынша сипаттап беріңіз.
9. Қазандық бөлмесін сипаттап беріңіз.
5.5 Сөздердің синонимін жазыңыз.
көне –
өлке –
бекініс –
ғасыр –
орын –
қала –
орнату –
санау –
теңдесі жоқ –
5.6 Мәтіннен А бағанындағы сөздерге Ә бағанынан мағынасы жақын
сөздерді белгілеңіз.
А
Ә
ауыл шаруашылығымен айналысу
қоныстанған
қоныстанушылар
біздің заманымызға дейін сақталған
жетілген
мінәжат етушілердің
құдайға табынушылардың
оңтүстік-шығыстан солтүстік батысқа
мекендеген
мал бағып, егін салумен шұғылдану
салынған
дамыған
сәулет өнерін шебер игерген
мекен етушілер
дүниенің төрт бұрышына
архитектуралық
дәстүрді
жете
меңгерген
қазіргі күнге дейін сақталған
тұрғызылған
Тайқазан туралы Уикипедиядан мәлімет:
Тайқазан – Түркістандағы қасиетті қазан. Оны Қарнақ қаласында 1399 ж.
Тебриздік шебер Абд ул-Әзиз ибн Шараф әд-Дин 7 металл қоспасынан құйып
жасаған. Оған алпыс шелек су сыяды, салмағы 2 т. Қазан суы қасиетті су деп
танылған. Қазанның бүйіріне өсімдік кейпіндегі өрнектер салынып, араб
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әріптерімен оюлап құйылған жазулары бар. Түркістан тайқазаны 1935 ж. СанктПетербургтегі Эрмитаж басшыларының өтініші бойынша 3-халықаралық
конгреске көрсету үшін әкетілген еді. Эрмитаждың төменгі қабатында 48-залда
54 жыл тұрып, Қазақстан үкіметінің талап етуі бойынша 1989 жылдың 18
қыркүйегінде қасиетті Тайқазан Қожа Ахмет Яссауи кесенесіндегі өз орнына
қойылды. Оның қайтарылуына Ө.Жәнібеков көп еңбек сіңірді. Тайқазанның
ішіне 3000 литр су сыяды. Ол Қарнақ қаласынан өткен. Шебер оны көптеген
асыл металдардың қоспасынан әзірлеген.
5.7 Мәтін бойынша бір-біріңізге сұрақ қойып, әңгімелесіңіздер.
Болжамдық санды, мөлшерді білдіретін формалар:
1)... -дан/ден; -нан/нен; тан/тен астам – 30-дан астам адам келді. Ауылда
жүзден астам үй бар.
2) ... -дай/дей; -тай/тей; шамамен ...-дай/дей; -тай/тей – Қырықтай
жылқым бар. Дәрісханада жиырмадай студент отыр. Шамамен осыдан бес
жылдай бұрын мен оны көргенмін. Шамамен тоқсандай балл жинадым.
3) ... шақты – Бұдан он шақты жыл бұрын оқу бітірдім. Жеке кітапханама
жүз шақты кітап жинадым.
4) ... -лар/лер; -дар/дер; -тар/тер шамасында – Үйге алтылар шамасында
келдім. Қасында ондар шамасындағы бала бар.
5) ...-ға/ге; -қа/ке жуық; ... -ға/ге; -қа/ке тарта – Қалтамда он бес мыңға
жуық ақшам бар. Тойға үш жүзге тарта адам жиналды.
6) ... -ға/ге; -қа/ке таман – Жетіге таман кездесейік. Үйге таңға таман
келдім. Бұл жұмысты дүйсенбіге таман бітіремін.
5.8 «Толған ел тарихын таспен жазады, Тозған ел тарихын жаспен жазады»
мақалы төңірегінде жұп болып әңгіме құраңыздар.
5.9 Диалогты кестедегі сөздермен толықтырыңыз, оқыңыз, жұп болып екі
жолаушының әңгімесіне өз сөздеріңізді қосып, әңгімелесіңіздер.
мақсатпен
әңгімеңізге
көрейін деп
Түркістанға

керемет адам
тұрамын
таңғалған
тұратынымды
арнаған адам
тарихи жерде
демалысқа
жолды
есіміңіз
мекенжайым
салдырған
біліп қалдым
Түркістанға бара жатқан автобуста

А.
Ә.
А.
Ә.

Кешірерсіз, _______ қысқарта отырайық! ________ кім?
Есімім – Мұрат, өзіңіздің ше?
Менің атым - Арман. Сіз де ___________ бара жатырсыз ба?
Иә, сіз қандай ____________ бара жатырсыз?
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А. Мен __________ шығып едім, Қожа Ахмет Яссауидің мавзолейін
________ бара жатырмын. Ал сіз ше?
Ә. Мен сонда _______ .
А. Солай ма? Сіз қандай бақыттысыз, сондай керемет ________ тұрасыз!
Ә. Иә, Түркістанда __________ мақтан етемін.
А. Мавзолей керемет дейді ғой, Қожа Ахмет Яссауи қандай адам болған
екен?
Ә. Білемін. Мен Түркістан туралы да, Қожа Ахмет Яссауи туралы да
жақсы білемін. Қожа Ахмет өз өмірін, бар күшін туыс халықтарды біріктіруге,
халықты рухани бірлікке шақыруға ________ және ол тек діни адам ғана
болмаған, ол тамаша ақын және философ болған.
А. Шынымен де __________ болған екен. Мавзолейді кім ________ екен?
Ә. Мавзолейді Қожа Ахметтің ісіне _________ Әмір Темір салдырыпты.
А. Келіп қалыппыз ғой, __________ рақмет, біраз нәрсе __________.
Ә. Арзымайды. Міне, менің________, қонаққа келіңіз.
А. Рақмет.
Ұлықбек Обсерваториясы
Ұлықбек Обсерваторисы, Ұлықбек рәсітханасы, 15 ғасырдың
30-жылдары Самарқандта Ұлықбек салдырған. Ұлықбек обсерваториясы өзіне
дейінгі Батыс және Шығыс елдері обсерваторияларының дәстүрлері негізінде
салынған. Оның биіктігі төбесіне дейін есептегенде 30-35 м, диаметрі 46 м-ден
асатын, дөңгелек пішінді үш қабат үй болғандығы археологтардың зерттеулер
нәтижесінде анықталған. Мұнда телескоп ойлап табылғанға дейінгі негізгі
аспап-құралдар – радиусы 40,2 м мәрмәрдан жасалған секстант, Күн және
астрон сағаттар, әртүрлі бұрыш өлшегіш дәлдігі жоғары құралдар болған.
Аспаптың градустарға бөлінген төменгі бөлігі ғана сақталған. Аспап ені 2 м,
тереңдетілген 11 м шамасындағы орға орнатылып, негізгі бөлігі жер бетіне
шығып тұрған. Бұлардың көмегімен бұрын мүмкін болмаған көптеген
астрономиялық
бақылаулар
(экватордың
эклиптикаға
көлбеулігінің,
прецессияның, жыл ұзақтығының дәл мәндерін табу, т.б.) жүргізілген.
Обсерваторияны Ұлықбек ол қаза болғаннан кейін мұсылман діншілдері
қиратып тастаған (1449 ж.). Алайда Ұлықбек Обсерваториясы кейіннен шығыс
елдерінде салынған көптеген обсерваторияларға үлгі болды. (Мысалы:
18 ғасырда Үндістанда салынған Савой-Джай Синг обсерваториясы).
(Қазақстан энциклопедиясы, 9-том, 52-б.)
Күнделікті әңгімелер
1.
- Алло, Қайрат, сәлем, мен Берікпін ғой. Мен Желтоқсан мен Төле би
көшелерінің қиылысында тұрмын. Саған қалай барамын, қандай көлікке мінуім
керек?
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- Сен сол жердегі аялдамадан 32-інші автобусқа мін, 8 аялдамадан кейін
түсесің, сосын Байзақов көшесіне бұрылып, төмен бір көше жүресің де, солға
бұрыласың, сол жерде Ғабдуллин деген көше бар, сол көшемен тура жүрсең,
алдыңда 56 үйді көресің. Екінші есік, үшінші қабат, 11-ші пәтер.
- Ой, рақмет. Қазір келемін. Мені күт.
- Жақсы, күтемін. Тез кел. Мен шай қайнатып қоямын.
5.10 Сіз Байтұрсынов пен Сәтбаев көшелерінің қиылысында тұрсыз. Сіз
досыңыздан Абай және Төлебаев көшелерінің қиылысындағы М.Әуезовтің
мұражайына қалай баратыныңызды сұраңыз.
2.
- Кешіріңіз. Айтып жіберіңізші. Маған «Сайран» автовокзалына бару
керек еді. Қалай барсам екен?
- Қазір жолдың арғы бетіндегі аялдамадан 38-інші автобусқа отырасыз.
Сайранға дейін автобус біраз жүреді. Ішінде кондуктор болады, содан сұраңыз,
ол қай жерден түсу керек екенін айтады.
- Рақмет.
- Арзымайды.
5.11 Сіз Тастақ базарының қасындағы аялдамада тұрсыз, Республика
сарайына қандай көлікпен баратыныңызды сұраңыз.
Ғылым мен техника жаңалықтары
Хиггс бозоны
Еуропа ядролық зерттеу ұйымының ғылыми орталығында (CERN) Хиггс
бозонын (ядроның бөлшегі) зерттеумен айналысатын Джо Инкандела шілде
айында орталық мамандарының «ғаламдық материал» тапқанын айтқан.
«Бұл өте сирек кездесетін бөлшектерді іздестіруге арналған сынақ болды.
Қолымызда әзірге, сынақтың алдын ала нәтижесі ғана. Бірақ ол өте күшті
болады деп ойлаймыз» - деген Инкандела. Әдебиеттерде «Құдайдың бөлшегі»
деп кекесінмен аталған Хиггс бозоны – ғаламдағы дене атаулыға салмақ беріп
тұрған күш. Оны кейбір ғалымдар «ғаламның кірпішіне» теңейді. Оның
табылуы физика тарихындағы ең айтулы оқиғалардың бірі болды. Бұл жаңалық
«Біздің ғалам қалай пайда болған?» деген ең күрделі сұраққа жауап табуға
жәрдемдесуі мүмкін.
Әлем ғалымдары 45 жылдан бері оның бар екенін дәлелдеуге тырысып
келеді. Оны анықтауға арналған ең ірі сынақ алаңы коллайдер-туннель
Швейцарияда орналасқан. 10 миллиард долларға салынған сынақ алаңында
мамандар протондар шоғырын жарық жылдамдығымен тарқатып, бір-бірімен
соғыстыру сияқты тәжірибелер жасап көрді. Хиггс бозоны «күңгірт
материяның» болмысын түсіндіруге көмектесетін бөлшек болмай шықса да, бұл
38

жаңалықты өткен ғасырдағы физиканың ұлы жетістіктерінің біріне қосуға
болады.
(http://www.azattyq.org/ сайтынан алынды)
5.12 Сұрақтар төңірегінде ой бөлісіңіздер.
1. Хиггс бозоны туралы естіп пе едіңіз?
2. Хиггс бозонын зерттейтін орталықтың атауы қандай?
3. Хиггс бозонының басқаша қандай атаулары бар?
4. Коллайдер-туннель туралы не білесіз?
5. Не себептен ғалымдар оны «ғаламның кірпішіне» теңейді?
6. Бұл мәселемен ғалымдар қашаннан бері айналысады?
7. Хиггс бозоны әлемді өзгерте алады деп ойлайсыз ба?
6 Замандас келбеті
6.1 Грамматикаңызды тексеріңіз.
Дұрыс сөйлемдерді белгілеңіз.
1. Менің досымда бой үлкен.
Менің досымның бойы ұзын.
2. Мен ақылды, адал адамдарды ұнатамын.
Мен жарық, шын адамдарды ұнатамын.
3. Анам ақжарқын, қайырымды адам.
Анам ақ мінезді, қайырлы адам.
4. Заманауи табысты адам тапқыр, мақсатты болғаны абзал.
Заманауи табысты адам тақыр, мақпал болғаны абзал.
5. Сәулетті адамдарға өмірде бәрі оңай табылады.
Сымбатты адамдарға өмірде бәрі оңай табылады.
6. Әріптесімнің көзі үлкен, қасы қара, шашы қалың сүйікті қыз.
Әріптесім шаралы көзді, қиғаш қара қасты, қолаң шашты сүйкімді қыз.
6.2 Мына және басқа сөздерді пайдаланып, жақын досыңыздың сыртқы
келбетін, мінез ерекшелігін сипаттаңыз.
Сыртқы келбеті: орта бойлы, ұзын бойлы, бойы қысқа, талдырмаш,
арықтау келген, толықтау келген, қараторы, ақ құба, ақ сары, томпақ бетті, беті
дөңгеленіп келген, беті сопақ болып келген, мұртты, шашы қайратты қара,
қалың, жирен шашты, шашы тікірейген қысқа, қалың қасты, жіңішке қиғаш
қасты, қыр мұрын, бауырсақ мұрын, ерні жұқа, қалың, топ-томпақ, оң бетінде
әдемі қалы бар;
Мінезі: сабырлы, салмақты, ақылды, мейірімді, тәрбиелі, инабатты,
кішіпейіл, иманды, білімді, адал, әділ, еңбекқор, талапты, талантты, дарынды,
әзілқой, сөзшең, ақкөңіл, ақжарқын, батыл, ер мінезді, сенгіш, жомарт т.б.
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6.3 Бір-біріңізге сұрақтарды қойып, пікір алысыңыздар.
1. Адамның мінезін сыртқы түріне қарап анықтауға болады дегенге
қосыласыз ба?
2. Сіздің өміріңізде түріне қарап, бір пікірде болып, кейін пікіріңіз
өзгерген жағдайлар болды ма?
Адам мінезін түрі арқылы анықтау
Ғылыми жұмыстар жүргізген адам табиғатын зерттеушілердің, көнекөз
қариялардың болжамы бойынша «Адамның беті – ішкі (1) жан-дүниесінің
айнасы».
1. Дөңгелек жүзді (2) адам айналасына жайлы, төңірегіндегілерге
қолайлы (3) жағдай жасай алатын жан. Олар турашыл (4), еңбекқор (5), жақсы
қасиеттері үнемі көбейе түсетіндер.
2. Маңдайы жалпақ, иегі сүйірленіп, үшбұрыштанып келген адамның есте
сақтау қабілеті жақсы, бірақ мінезі құбылмалы (6). Өте сезімтал, содан қолға
алған ісінен тез жалыға салатын кездері көп.
3. Ат жақты кісі жұртты бір іске бастауға икемді, зиялы, ұйымдастыру
қабілеті мол. Қажыр-қайраты, ерік-жігері бір басына жеткілікті.
4. Қырынан қарағанда томпақ бет болып көрінетін адам қалжыңқой (7),
ақжарқын.
Бет-әлпеттің жеке бөліктері бойынша:
5. Кең маңдай - ақыл-ой кемелділігінің белгісі.
6. Тар маңдайлы адам құнтты, пысық (8).
7. Орташа маңдай – есті (9) адамның белгісі.
8. Жіңішке қас – талғампаз, кірпияз, ашуланшақ (10) жанға тән.
9. Түзу қастың иесі – елгезек, тіл алғыш.
10. Қиылған қарлығаш қас – қиялшыл, арманшыл адамдарға бітеді.
11. Екі қастың арасы бір-бірінен алшақ тұрса, ондай адам басқалардың
ықпалына тез түскіш.
12. Қастың арасы түйісіп тұрса, ол адамның жүйкесі мықты (11).
13. Дөңгелек көздің иесі – кім көрінгенге сене салатын аңқау (12).
14. Қиықша көз – зеректіктің, тіпті кейде қулықшылдықтың да белгісі.
15. Қысық көз – шулы жерді ұнатпайтын кісікиік жандарда болады.
16. Үлкен мұрын – қызба, ұрыншақ, қызуқанды адамдарға бітеді.
17. Кішкентай мұрын – өмірден көп нәрсе талап ете бермейтін жанға тән.
18. Қусырылған мұрын – ашуланшақ, ызақор адамдардікі.
19. Жалпақ мұрын иесі – қамсыз, уайымсыз, сөзінде тұра бермейтін кісі.
20. Ұзын мұрын – иесінің қорқақ (13), сақ екенін танытады.
21. Кішкентай мұрынды адам – жайдары мінезді.
22. Мұрыны орташа адам – шыншыл, сенімді.
23. Үлкен ауыз – ақкөңілділіктің және елден ерекшеленіп көрінуге
құштарлықтық белгісі.
24. Кішкентай ауыз – уақ, сараң, өзімшіл адамдарға тән.
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25. Ұзын иек – қырсықтықтың, қысқа иек – ұшқалақтықтың белгісі.
(Авторы: М. Сүлеймен http://www.info-tses.kz/ сайтынан алынды)
6.4 Мәтінде асты сызылған сын есімдердің синонимдерін жазыңыз.
1. ________4. __________ 7. __________ 10. _________ 13. _________
2. ________5. __________ 8.__________ 11. _________
3. ________6. __________ 9.__________ 12. _________
6.5 Мәтіннен адамның сырт келбетін және мінез-құлқын немесе жеке
қасиеттерін беретін сөздерді екі бағанға бөліп жазыңыз.
Сырт келбет
Мінез-құлық
қысық көзді
ұшқалақ

6.6 Ә бағанындағы сөздердің түсіндірмесін А бағанынан табыңыз.
А
Ә
1) ерінбей көп еңбек ететін адам
а) жеңілтек
2) көп ұйықтайтын, еріншек адам
ә) жаңашыл
3) көп оқып, ізденіп, жаңалыққа құмар адам
б) қамқор
4) көп білетін, орынды сөйлейтін адам
в) тәрбиелі
5) үлкенді де, кішіні де сыйлап, сыпайы сөйлейтін адам
г) ақылды
6) тез ашуланып, жұрттың мазасын алатын адам
ғ) ашушаң
7) ойланбай сөйлейтін, әр істің басын бір бастап, аяқтамай д) еңбекқор
тастайтын адам
8) жан-жағындағы адамдар туралы ойлап, соларға е) жалқау
көмектесуге дайын тұратын адам
6.7 Сын есімдердің синонимін, антонимін жазыңыз олармен тіркестер
құраңыз.
сын есім
синоним
антоним
жомарт
мырза
сараң
мақтаншақ
жеңілтек
ақымақ
қу
ауру
тәуір
пысық
6.8 Сын есімдерді тиісті бағандарға жазыңыз.
Сәнді, қымбат, арзан, жылы, суық, ыстық, салқын, дәмді, ұқыпты, пасық,
парасатты, ұзақ, қысқа, кең, әдемі, кешкі, батыл, зерек, зейінді, қиын, тұзды,
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салтанатты, жеңіл, қышқыл, мол, тәуір, білікті, күнделікті, мейірбанды, тәтті,
ащы, тар, қорқақ, сәтті, ыңғайлы.
Адам
Зерек

Тамақ
Тәтті

Жол
Кең

Киім
Кең

Күн
Қиын

6.9 http://www.tobet.kz/ сайтынан «Төрткөз бен мойнақ» термесін тыңдап,
талқылаңыздар.
6.10 Сұрақтарға жауап беріп, тапсырмаларды орындаңыз.
1. Мәтінде қандай жақсы, қандай жаман қасиеттер сөз етілген?
2. Бұл қасиеттердің қайсысын ерекше бағалайсыз?
3. Автор ойын неге иттерді мысал қылып жеткізген деп ойлайсыз?
4. Иттер не себептен сөздерінде тұра алмады?
5. Мәтіннен қандай қорытынды шығаруға болады?
6. Мәтіннен адамға тән қасиеттерді білдіретін сөздерді жазып алыңыз.
7. Жануарларды мысалға келтіріп, адамдардың бойындағы нашар
қасиеттерді әшкерелейтін тағы қандай әңгіме, аңыз, тәмсіл немесе ертегі
білесіз?
8. Абай айтқан «бес асыл іс пен бес дұшпанды» еске түсіріп, ертегіде сол
қасиеттердің қайсысы туралы айтылғаны жөнінде әңгімелесіңіз?
6.11 Мәтіннен қос сөздерді жазып алып, сөйлемдер құрастырыңыз.
анау-мынау
6.12 Мәтін етістіктерін болымсыз формада айтып шығыңыз.
жігіттер мен қыздар әзілдеспейді
Аталы сөздер
1. Суық жүз бен ащы сөз кісіні түршіктіреді (Ю.Баласағұни).
2. Білікті сөз – әдеп үлгісі (А.Йүгінеки)
3. Мінезі жақсы адам төрге шығар (Ю.Баласағұни).
4. Үйренер нәрсең білім мен мейірімділік, құрметтей біл оларды
(Ю.Баласағұни)
5. Салмақты болу – барлық игі істердің алғы шарты (Ю.Баласағұни).
6. Сырты жалтырауықтың іші қалтырауық.
7. Әлсіз адам – сүріншек, ақылсыз адам – еріншек.
6.13 Сұрақтар төңірегінде ой бөлісіңіздер.
Аталы сөздер мен мақалдардан не түсіндіңіз?
Айтылған ойлармен келісесіз бе? Не себептен келісесіз, не себептен
келіспейсіз?
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Сізге адамның қасиеттері туралы қандай нақыл сөздер немесе мақалмәтелдер ұнайды?
Қызғаныш кеселі
Дүниенің материалдық байлығына қызығып, жағымсыз қасиеттерді
бойларына сіңірмес үшін, адамзат баласы рухани баюды міндет тұту керек.
Адам болу өте қиын, надан болу – әп-сәтте. Адамның жағымсыз қасиеттері –
мінез-құлықтың бір сипаты. Психолог маман ретінде студенттер арасында
«қызғаныш сезімнің түрлері» туралы семинар дәріс өткізгенмін. Сонда мына
жайттарды тілге тиек еттім.
«Ақ» қызғаныш, «қара» қызғаныш деп жатады, бірақ тереңіне үңілсек,
бұл екеуінде де бір қызғаныш. Қызғаныштары мен іштарлықтары бойларын
кернеген адамдар тек қана аяныш сезімдерді тудырады. Өйткені ондай
адамдар – өте әлсіз, ерік-жігерлері төмен, сәтсіздікті көтере алмайтын аянышты
жандар. Өне бойын қызғаныш пен көреалмаушылық жаулаған адам баласы өзі
толыққанды өмір сүре алмайды және басқаға өмір сүруге кедергі тудырады.
Жалпы, адам бойындағы жағымсыз қасиеттер аз сыналмаған. Мұхтар
Әуезов «Қызғаныш – құрт ауру. Ол мыс қазандай қайнайтын азап оты» дейді.
Қызғаныш пен көре алмаушылық деген қасиеттер жанды жаулап алатын
құрттар, надан және жауыз, қатыгез адамдардың жүректеріне ұя салады.
Қызғаныш – бұл ауру. Медицинада айтылатындай, қызғаныш отына
өртенгендердің ішкі секрециясы қалыпсызданып, жүрек-қан тамыр жүйесі
бұзылып, жүйке жүйесі зақымданады.
Қызғаншақтық – сыртқа шықпай қоймайтын ішкі былық. Қызғаншақтық
пен іштарлықтың үш белгісі бар: Егер адам қасында болмаса, ол туралы ызалы
сөздер айтып, жағымсыз ойларын білдіреді; Ол сол адамды көргенде
жағымпазданып, екіжүзділеніп, көлгірсиді; Ол адамның бақытсыздығына
қуанады.
Мұндай қасиеттер – саяз ақылдың белгілері. Өзін әрқашан басқамен
салыстыра беретін, басқа біреудің сәттілігін өзінің құлдырауы деп есептейтін
адам – жағымсыз қасиет иесі. Біреудің жетістіктері мен жолы болғыштығы
оның бойында қорқыныш тудырады, адам санасының ең төменгі пернелеріне
әсер етіп, соған орай рефлексті қорғаныш күштері пайда болады, соны жеңу
үшін әртүрлі әдістер мен тәсілдер қолданады. Басқаларға жоғары талап қоюдың
артында адамгершілік пен психологиялық зиян шегушілігі, ішкі жан дүниесінің
бостығы жатады. Адамның жанын жегідей жеген қызғаныш адамға азап
шектіреді, әртүрлі аурулардың тууына ықпал етеді.
«Осы жағымсыз қасиеттер неден пайда болады?» деген сұрақ туады. Бұл
балалық шақтан ата-анасының немесе басқа ересектердің баланы бағалауы мен
салыстыру нәтижесінде шығады. Мысалы, «Сен Марат, Айгүл, Жанарлар
сияқты болсаң...», т.б. салыстырулар мен сын-ескертпелерді естіп өскен балада
қызғаныш сезімі пайда болады, яғни қай жерде бағалау, салыстыру, талаптар
болса, сол жерде қызғаныш туады.
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Қызғаншақ адамдар – жағымсыз энергияның иелері. Жан-жақтарына
агрессияның ұшқындарын атып, жамандық ойлап, қызғаныш тудырған
объектілердің жағымды жақтарынан гөрі жағымсыз жақтарын тезірек байқап,
оларды «тізе бүктіру» мақсатында әртүрлі агрессияның түрлерін қолданады.
Осындай адамның жеке басына, қоршаған ортасына кері әсерін тигізетін
жағымсыз қасиеттерден құтылудың жолдары: сарыуайымға салынбай, өзіңнің
сүйікті ісіңмен айналысу (шахмат ойнау, суда жүзу, табиғатқа шығу, спортпен
шұғылдану, т.б.); қоршаған ортаға, табиғатқа сүйіспеншілікпен қарау; жанжүйеңді, ойыңды рухани байытатын көркем шығармалар оқу; адамдардың
позитивті тұстарын байқауға тырысу; әрбір күнге шүкіршілік етіп, бәріне көңілі
толып, алғыс айта білгені жөн.
Гүлбану Құрманалиева («Ана тілі» газетінен)
6.14 Сөйлемдерге «иә» және «жоқ» деп жауап беріңіз.
1. Мақала авторының психологияға қатысы бар ма?
2. Қызғаныштары мен іштарлықтары бойларын кернеген адамдар күшті
адамдар ма?
3. Өне бойын қызғаныш пен көреалмаушылық жаулаған адам бақытты
өмір сүреді.
4. Қызғаныш пен көреалмаушылық деген қасиеттер жауыз, қатыгез
адамдардың жүректеріне ұя салады.
5. Қызғаншақтық тәрбиенің жемісі ме?
6. Бұл жағымсыз қасиеттен арылуға бола ма?
7. Одан құтылудың жолдары: сарыуайымға салынбай, өзіңнің сүйікті
ісіңмен айналысу, қоршаған ортаға, табиғатқа сүйіспеншілікпен қарау; жанжүйеңді, ойыңды рухани байытатын көркем шығармалар оқу т.б.
Ғылым мен технология жаңалықтары
Марс сапары
Бір жылдық ұзақ сапарынан кейін АҚШ-тың NАSА ұлттық ғарыш
агенттігі 2012 жылы тамыз айында Curiosity rover жерсерігін Марсқа қондырды.
Плутониймен қоректенетін екі мың фунттық аппарат қызыл ғаламшардың
бетіне қонып, өте күрделі белесті бағындырды. Соңғы үлгідегі құрылғылармен
жабдықталған алты доңғалағы бар жерсеріктің міндеті Марс бетінен тіршілік
белгілерін іздеу еді. Қыркүйек айында аппарат су іздері бар Марс бетінің
бедерін суретке түсіріп, соның нәтижесінде ғалымдар Марста бұрын тіршілік
көзі су болған деген тұжырым жасап отыр.
6.15 Жаңалықты оқып, танысыңыз, топтастарыңызбен талқылаңыз.
Техникалық терминдерге кіріспе
электр тогы – электрический ток
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зарядталған бөлшек – заряженная частица
реттелген – упорядоченный
қозғалыс – движение
магнит өрісі – магнитное поле
өткізгіш – проводник
теріс заряд – отрицательный заряд
оң заряд – положительный заряд
6.16 Сөздерді сұрақтарға жауап беретіндей формаға қойып, сөйлемді
толықтырып, оқыңыз.
Электр тогы – зарядтал...(қандай) бөлшектер... (ненің) реттелген
(бағытталған) қозғалысы.
Электрон біркелкі магнит өрісінде 4 мТл индукциясы... (қалай)
қозғалады. Электронның айналу кезең...(несін) табыңыз.
Егер 2,25 А ток кезінде оның ұшындағы кернеу 1,8 В болса, өткізгіш
қандай материал...(неден) жасалады.
Электрон теріс заряд...(нені), протон оң зарядты тасымалда... (не істейді).
7 Қазақстанның ғылыми жаңалықтары
7.1 Грамматикаңызды тексеріңіз.
Дұрыс қосымшаларды белгілеңіз.
1. Жатақхана...ға/да барып, сабақ...та/қа дайындалуым керек.
2. ҚазҰУ...-ға/да студенттер сарай...да/ында ғылыми жобалар жарысы
өтеді.
3. Кітапхана...дан/да математика есептер...дің/інің жинағын алуға бара
жатырмын
4. Қазақстанның жастары да өз ел...дің/інің ғылымының даму...ға/ына
үлестерін аямай қосуда.
5. Физика ғылым...ды/ын ерекше ұнатамын.
6. Диас...тың/ты университет қабырға...да/сында ғылыми зерттеулермен
айналысқы...сы/ың келеді.
7. Менің жақын досым...ды/ның таңдаған мамандығы – ғарыш техникасы
мен технологиялары.
8. Біздің отандасы...ым/мыз әл-Фараби өз заманы үшін үлкен маңызы бар
ғылыми жаңалықтар ашқан екен.
9. Менің ағамның жобасы халықаралық ғылыми-инженерлік
конкурс...қа/та жеңіп шықты.
7.2 Сұрақтар төңірегінде өз пікіріңізді білдіріңіз.
1. Мектепте ғылыми жобалармен айналыстыңыз ба?
2. Тақырыбыңыз қандай болды?
3. Ғылыммен айналысып жүрген жолдастарыңыз бар ма?
4. Қазақстан ғылымы қандай жағдайда деп ойлайсыз?
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5. Ғылымның дамуына қандай алғы шарттар керек?
6. Қазақстанда ғылымның дамуына жағдайлар жасалған ба?
7. Болашақта ғылыммен айналысқыңыз келе ме?
8. ХІХ ғасырдың ең үздік ғылыми жаңалығы қандай деп ойлайсыз?
9. ХХ ғасырдың ең үздік ғылыми жаңалығы қандай?
10. Қандай ғылыми жаңалықтар адамзат дамуын жеделдетті деп
ойлайсыз?
11. Ақпараттық технологиялардың дамуы ғылым жаңалығына жата ма?
12. Өркениеттің дамуы қазіргі кезде қандай деңгейде деп есептейсіз?
7.3 Өз ойларыңызды білдіру үшін көмектесетін конструкциялар:
Менің ғылыми жобамның тақырыбы ...; менің ғылыммен айналысуыма
септігін тигізген адам менің ...; мен жақсы мамандық алсам болды, ғылым мені
еш қызықтырмайды; ...(кімнің) ... туралы ашқан жаңалығын ХІХ ғасырдың ең
үздік ғылыми жаңалығы деп есептеймін; ғылымда барлық маңызды жаңалықтар
ашылып болған; қазір айтарлықтай жаңалықтар бар деп айта алмаймын; әрине,
ғылым күннен-күнге дамуда; адамның қиял-арманы, мақсаты таңғажайып
жаңалықтардың ашылуына себеп болуда; мені таңғалдырған жаңалық ...;
ақпараттық технологияның ең маңызды жаңалығы ... деп есептеймін
(ойлаймын).
7.4 Мына сұрақтарды бір-біріңізге қойып, әңгіме құрастырыңыздар.
1. Компьютерді өз жұмысыңызда (оқуда, білім алуда) пайдаланасыз ба?
2. Компьютерді пайдалану деңгейіңіз қандай? (жетік пайдаланушымын,
тек әлеуметтік желілерде отырамын, тек ойындар ойнаймын, қатардағы
пайдаланушымын)
3. Сіздің жұмысыңызға (оқуыңызға) компьютерлік технологиялар қалай
әсер етеді?
4. Мәліметтерді сақтау және таратуда компьютерлік жүйелердің
сенімділігі қандай?
5. Компьютерді қандай мақсаттар үшін пайдаланасыз?
6. Ақпараттық технологиялардың жетілдірілуінің қаншалықты маңызы
бар?
7. Ақпараттық технологиялардың қазіргі әлемге әсері қандай?
8. Сіздің ойыңызша, «компьютер» деген не?
7.5 Білген мәліметтеріңізді аудиторияға айтып беріңіз.
Қазақстан ғылымы мен технологиясының жаңалықтары
Қазақша сөйлейтін қалам
Ақтөбе қаласының екі тұрғыны қазақша «сөйлейтін» қалам жасап
шығарды. Өнертапқыштардың айтуынша, «Зерек» атты бұл қалам 2-7 жас
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аралығындағы балаларға әріп пен сан үйретуге арналған. Өнертапқыш
азаматтардың бірі Абзал Қадырбаев «Зеректі» «ішіне шағын компьютер
жасырылған ақылды қалам» деп таныстырды. Қаламмен бірге қазақ алфавиті
жазылған қатырма қағаз, МР3 форматты плеер және үш кітапша сатылуда.
- Кітапшаларды 2-7 жас аралығындағы балалардың даму ерекшеліктерін ескере
отырып жасадық. Педагог, психологтармен кеңестік. Білім министрлігінің де
рұқсаты бар, - деді Абзал Қадырбаев. Өнертапқыштың сөзіне қарағанда,
«Зеректің» қуаты екі-үш сағатқа жетеді. Қалам кәдімгі қалта телефоны мен
тұрмыстық техника сияқты электр желісінен қуат алады. Қалам АҚШ пен
Еуропа Одағы стандарттарына сай халықаралық сертификациядан өткен.
«Авторлық құқымыз да заңмен қорғалған» дейді өнертапқыш жігіт. Қаламның
ұшындағы лазер кітапшалардағы ақпаратты «Зеректің» орталық процессорына
жеткізеді. Ол жады картасына сұраныс жасайды. Барлық мәлімет сонда.
«Зеректі» сөйлетіп тұрған – жады картасындағы аудиофайл. Картаның
сыйымдылығы – 2 гигабайт. Егер қаламның жадына үйіңіздегі компьютерден
ертегі немесе ән-күй көшіретін болсаңыз, сырт көзге әншейін қатырма қағаз
сияқты боп көрінетін МР3 форматты плеердің көмегімен тыңдауға да болады, дейді Абзал Қадырбаев. Абзал Қадырбаевтың мамандығы – хирург. Ал екінші
өнертапқыш Бауыржан Сейтенов – мұғалім. Абзалдың сөзіне қарағанда,
Бауыржан екеуі идеяларын жүзеге асыру үшін бір жыл уақыттарын жұмсапты.
Қаламды жасаушылар оны Қытайдан шығартып отыр. «Өйткені Қытайға
тапсырыс берген арзанға түседі», - дейді олар. «Зерек» қаламы Ақтөбеде бір
аптадан бері сатылып жатыр. Бір қаламның бағасы – 15 000 теңге.
(http://www.azattyq.org/ сайтының материалынан қысқартылып алынды)
Қарағандылық бойжеткен жаңа жел қозғалтқышын
ойлап тапты
Қарағандыдағы мектеп-интернаттың түлегі Әсия Құсайынованың
Қазақстан климатына икемделген жел қозғалтқышы жобасы халықаралық
ғылыми-инженерлік конкурста жеңіп шықты. Жас өнертапқыш Әсия
Құсайынова Қарағанды қаласында тұрады. Ата-әжесінің бауырында өскен қыз
биыл Қарағанды облысының дарынды балаларға арналған физика-математика
пәндерін тереңдетіп оқытатын «Дарын» мектеп-интернатын бітірді.
- Әлемде жел қозғалтқыштарының түрі көп, бірақ өз басым біздің жердің
климат жағдайларына икемделген қозғалтқыш түрін құрастырмақпын. Бізде
екпіні мықты желдер соқпайды, жеріміздің климаты – күрт континенталды.
Сондықтан менің қондырғым секундына бес метр жылдамдықпен соғатын
желдің екпінін электр қуатына айналдыруға арналған. Бұл жобаны қолға
алуымның бірінші себебі – осы. Екіншіден, климаттың тазалығы үшін пайдалы.
Өйткені электр қуатын алу үшін көмір, мұнай, газ керек. Енді қуат өндірудің
таза тәсілін пайдаланатын кез келді. Менің жобамның қолданылатын жері көп.
Бұл – ауаны көмір, мұнай сияқты қазба қуат көздерімен ластамайтын, балама
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қуат көзі. Оның үстіне, табиғи ресурстар қоры да түгесіліп барады. Сондықтан
бұл жоба табиғи ресурстарды сақтауға бағытталған.
(http://www.azattyq.org/ сайтының материалынан қысқартылып алынды)
Қарағандылық өнертапқыш өндіріс қалдықтарын
іске жарататын қондырғы жасады
Қарағанды тұрғыны Александр Борисенко өндіріс мұржаларынан
шығатын түтін қалдықтарын ауаға тазартып шығаратын және түтіндегі
қалдықтарды одан әрі пайдалануға арналған қондырғы ойлап тапты. Ол
зауыттарда тәжірибе ретінде сынақтан өткізілген.
Александр Борисенко өзі ойлап тапқан қондырғы шығып жатқан газды,
ауаны ластайтын қалдықтарды тоқтататынын, одан пайдалы өнімдер алуға
болатынын айтады. Мәселен, С-2 газынан техникалық көмір сутегін алуға
болады. Сондай-ақ мол биылғы жылға өндірістік модуль дайындап
жатқандарын айтты.
(http://www.azattyq.org/ сайтының материалынан қысқартылып алынды)
Қарағандыдағы «Дарын» мектебінің екі оқушысы ашқан
екі жаңалық ел құлағын елең еткізді
Бірі қазақ әліпбиінің негізінде ақпаратты жасырын жеткізетін шифрлау
әдісін ойлап тапса, екіншісі ғарыш операцияларының шығынын 2 есе
үнемдейтін спутниктік байланыс торының жобасын жасап шығарды.
Қарағандының орталығындағы «Дарын» мектебінің 11 сынып оқушысы
Забира Омарова құпия ақпаратты қалай жеткізудің сырын әбден
зерттеп, терең меңгерген. Ол қазақ кирилл әліпбиінің негізінде шифрлау әдісін
ойлап тапқан. - Әдістің сыры қарапайым, оны зейін қойып, зерделеген кез
келген адам бірден игеріп алуына болады, сөйтіп қажет кезінде құпия тілмен
хат жазысу қиын емес, - дейді Зәбира. Полибия квадраты мен Виженер кестесі
арқылы әріптер өзара қиылысатын 6 және 7 баған бойына орналастырылып,
қиылысқан нүктесіндегі 2 сан алынады. Яғни бір әріп 2 санмен шифрланады.
Осылайша кез келген ақпаратты жасыруға болады. Ақпарат алмасушылар бұл
тәсілді меңгерсе жеткілікті.
Тарихқа жүгінсек, мұндай тәсілді ежелгі жауынгерлер кеңінен қолданған.
Мәселен, гректер Александр Македонский жорығының кезінде тұтқиылдан
шабуыл жасайтын орындарын бір-біріне дәл осы жолмен білдіріп отырған.
Бірақ қазақ әлібиіндегі 42 әріпті шифрлау әдісін әлемде бірінші болып
қарағандылық оқушының ашуы әрине, үлкен жаңалық.
Қарағандылық тағы бір жас дарын «Дарын» мектебінің оқушысы Дарын
Тельман спутниктік байланыстың корпоративті торын құру жобасын жасап
шығуға екі жыл уақыт жұмсаған. Корпоративті тор «ҚазСат» ұлттық спутнигі
арқылы жұмыс істейді. Әрі ғарыш саласындағы ұйымдардың интернет
қызметіне кететін шығынын 2 есеге дейін үнемдейді. Мұның сыртында
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ақпаратты өте жедел жеткізе алады. Ал ең бастысы, тордағы қорғаныс коды өте
мықты ойластырылған, ол өзгелердің ішкі жүйеге еніп кетуіне жол бермейді.
Жоба құны 10 млн теңге. - Бірақ іске қосылса, жоба 3 жылдан кейін нақты
жемісін береді, - дейді өнертапқыш оқушы. Дарынның жобасын Қазақстандағы
ғарыштық саланың ұйымдары мен өкілдері жоғары бағалап үлгеріпті.
(http://www.azattyq.org/ сайтының материалынан қысқартылып алынды)
7.6 Мәтіндердегі жаңалықтар ғылымның қай саласына жатады?
1-мәтіндегі ақпарат ғылымның ... саласының жаңалығы туралы хабар
береді.
2-мәтіндегі ... ... ... .
3-мәтіндегі ... ... ... .
4-мәтіндегі ... ... ... .
7.7 Сұрақтарға жауап беріп, тапсырмаларды орындаңыз.
1. «Зерек» қаламын сипаттаңыз.
2. «Зеректің» өнертапқышы өз жаңалығын қалай атайды?
3. Қаламды жасаушылар қандай мамандық иелері?
4. Қалам балаларға сан мен әріп үйретуден басқа қандай қызмет
атқарады?
5. Қаламы неге Қытайда шығарылады?
6. Әсияның жобасының негізгі мақсаты және ерекшелігі қандай?
7. Әсияның жобасының экологияға қатысы бар ма?
8. Қандай жобалар бір-біріне ұқсас несімен ұқсас?
9. Қай жоба қазақ тілінің мәселесіне қатысты?
10. Қай жобада үнемдеу саясаты қарастырылады? Не үнемделеді?
11. Қазақ тілі әріптерін шифрлау бұрын жүзеге асырылған ба?
12. Қандай мәтінде оқушылардың ашқан жаңалықтары туралы сөз
қозғалады.
Не істегің келеді?
Жекеше: бар+ғы+м/ кел+гі+ң, айт+қы+ңыз/сөйлес+кі+сі келеді/ келді/
келіп тұр.
Көпше:
бар+ғы+лар+ымыз,
кел+гі+лер+ің,
айт+қы+лар+ыңыз,
сөйлес+кі+лер+і, келеді/ келді/ келіп тұр.
7.8 Сөйлемдерді толықтырыңыз.
Балалардың бүгін киноға бар... келеді. Біздің ұлымыздың экономика
саласында жұмыс істе... келеді. Біздің бұл тақырыпқа сөйлес... келіп тұрған
жоқ. Менің сізден сұхбат ал... келеді. Оның бізді тыңда... келмейді. Олардың
біраз демал... келеді. Сіздің биыл диссертация қорға... келе ме? Менің тамақ
іш... келіп тұр. Оның ұйықта... келіп тұр. Сендердің шаңғы теп... келе ме?
Сіздердің коньки теп... келеді. Оның бұл жақтан кет... келеді. Олардың мұнда
кел... келуі мүмкін. Оның саған бірдеме айт... келе ме?
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7.9 Келесі етістіктермен хабарлы, сұраулы, болымсыз сөйлем құраңыз.
Үлгі: Менің жұмыс істегім келеді. Сенің жұмыс істегің келе ме? Менің
жұмыс істегім келмейді.
Мен жұмыс істе, ақша тап. Сен шай іш. Сіз саяхатқа шық. Ол іссапарға
бар. Біз домбыра тарт. Сендер ән сал. Сіздер балық аула. Мен машинамен
жарыс. Сен бәйгеге қатыс. Ол үй сал. Біз банкте жұмыс істе. Сендер
конференция өткіз. Сіздер баяндама жаса. Олар пікірсайысқа қатысу. Біз
бірдеме айт. Сендер кеңес өткіз. Мен тіл үйрен. Сен тоғызқұмалақ ойна.
Әл-Фараби
(870-950 ж.ж)
Орта ғасырда Қазақстанның Отырар өңірінде (қазіргі Оңтүстік Қазақстан
облысы) аты бүкіл дүние жүзіне әйгілі болған асқан ойшыл, ұлы ғалым,
философ Әбу Насыр әл-Фараби дүниеге келді. Оның балалық шағы Арыс,
Сырдария бойында өтті. Әбу Насырдың өз құрбы-құрдастарынан бір ерекшелігі
табиғи асқан зеректігі мен өнер-білімге деген таудай талабы еді. Ол сәби
кезінен халық аузындағы ертегі-әңгімелерді, жыр-дастандарды, өлең-саздарды
тыңдап ой-зердесіне тоқыды. Отырар медресіндегі оқуды тауысып, ондағы аса
бай кітапханадағы қолжазбаларды толық меңгереді. Әбу Насыр білімін
кемелдендіру, ғылымды терең игеру мақсатымен сол кездегі дүниежүзілік аса
ірі мәдени орталық саналатын Бағдад қаласына келеді. Мұнда ол Аристотель,
Евклид, Птолемей еңбектерін оқып үйренеді. Ғылым негіздерін игеруде
еңбекқорлық пен төзімділіктің үлкен үлгісін көрсетеді. Бір дерек бойынша ол
Аристотельдің «Физикасын» 40 рет, «Риторикасын» 200 рет оқыған көрінеді.
Ол ана тілімен қатар араб, парсы, грек және басқа бірсыпыра тілдерді білген.
Әл-Фараби 25-30 жас шамасында бүкіл дүниежүзілік ғылым-білімді терең
де, жан-жақты меңгереді, енді өз тарапынан құнды-құнды еңбектер жазып,
бұрын белгісіз болып келген ғылыми жаңалықтар, заңдар мен қағидалар аша
бастайды. Әбу Насыр сол тұстағы ғылым мен өнердің барлық салалары
бойынша 150-ден астам еңбек жазған. Оның «Музыканың ұлы кітабы»,
«Ғылымдар тізбегі», «Органон», «Алмагеске түсініктеме» атты еңбектері
ғылымның болашақ дамуына, кемелденуіне үлкен ықпал жасады. Замандастары
мен шәкірттері әл-Фарабиды айрықша құрметтеп «екінші ұстаз», яғни «екінші
Аристотель» деп атаған.
Әл-Фараби еңбектерінде дүниені танып-білуде адам ақыл-ойының
мүмкіндігін жоғары бағалайды, сондықтан дұрыс пайымдау туралы ғылым логикаға көп мән берді. Ғылым мен философияны жетік білу үшін логика мен
тіл біліміне жүйрік болу керек екенін барынша уағыздайды.
Әл-Фараби - математика мәселелерімен де көп айналысқан ғұлама ғалым.
Әл-Фараби «арифметика мен геометрия барлық ғылымға араласады» деген
қағиданы негіздеп, математиканы архитектура, жер өлшеу, астрономия, музыка
мұқтаждарына шебер пайдаланады. Мысалы, есептеу жолымен Шолпан
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планетасының «Күнді басып өту» мерзімін алдын ала біліп, оны дер кезінде
бақылаған.
Әл-Фарабидың астрономиядағы үлкен жаңалығы – ол Марстың жүру
жолын мұқият зерттей келіп, оның дүркін-дүркін ауытқуын ашуы болды. ӘлФараби – жұлдыздарға қарап, адамның және басқадай жер бетіндегі
оқиғалардың келешегін, тағдырын болжауға ұмтылған сәуегейліктің,
балгерліктің жалған екенін ғылыми негізде дәлелдеп берген оқымысты. Ол
өзінің «Ізгі қала тұрғындарының көзқарасы» атты әйгілі еңбегінде зорлықсыз,
бейбітшіл, әділ қоғамның үлгісін болжап сипаттайды. Алайда әл-Фараби
мұндай қоғамды құрудың нақты жолын таба алмады.
Әл-Фараби аса үлкен музыкант, тамаша орындаушы және ақын болған.
Ол домбыра, қобыз секілді аспап түрлерін жасап, бірнеше музыкалық саздар
жазған. Ұлы ғұлама ұзақ уақыт шет жерде жүргенде өзінің туған отаны
Отырарды бір сәт те ұмытпаған. Оған оның мына сағыныш өлеңі дәлел бола
алады:
Қашықтасаң, туған жер – қалың елім,
Қамығамын сағынып алау денем.
Шаршадым мен, қанатым талды менің,
Шаңғыт жолға сарылып қарауменен.
7.10 Сұрақтарға жауап беріңіз.
1. Әл-Фараби Бағдат қаласына не мақсатпен келеді?
2. Әл-Фараби қандай өнерлерді меңгерген?
3. Ұлы ғалым не себептен философиялық еңбектерді көп реттен оқыған?
4. Ұлы жерлесіміздің әділ қоғам құрудың нақты үлгісін ұсына алмауының
себебі неде деп ойлайсыз?
5. Қазір әл-Фарабидің әділ қоғам туралы арманы жүзеге асты деп
ойлайсыз ба?
6. Шәкірттері мен замандастары әл-Фарабиды қалай атаған?
7. Әл-Фарабидың астрономиядағы жаңалығы қандай еді?
8. Әл-Фараби туған жеріне деген сағынышын қалай білдірген?
9. Сізге сағыныш сезімі таныс па, кімді немесе нені сағынасыз?
7.11 Сөздердің аудармасын сөздіктен тауып, жазыңыз, осы сөздерге
мағынасы жағынан жақын және қарама-қарсы мағыналы сөздерді айтыңыз.
зеректік –
талап –
ой-зердесіне тоқу –
қағида –
пайымдау –
уағыздау –
мұқият –
ауытқу –
балгерлік –
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ізгі –
зорлықсыз –
сағыныш –
жалған –
7.12 А бағанындағы сөздерге ұқсас мағыналы сөздерді Ә бағанынан
табыңыз.
А
Ә
дер кезінде
бала, нәресте
сәт
насихаттау
тағдыр
көп рет
оқымысты
талпыну
уағыздау
дәлелдеу
дүркін-дүркін
ғалым
мұқтаж
керек
негіздеу
жора-жолдас, замандас
ұмтылу
дәл уақытында
құрбы-құрдас
кез
сәби
жазмыш
7.13 Мәтінде мына мағыналар қандай сөздермен берілген.
білімін жетілдіру мақсатымен –
Отырар өлкесінде –
ғылымды меңгеруде –
Евклид, Птоломей еңбектерін зерттейді –
Отырарды бір сәт те есінен шығармады –
оқуды бітіріп –
Марс жолын тыңғылықты зерттей келіп –
логика мен тіл білімін жетік білу –
7.14 Сұрақтарды талқылаңыздар.
1. Физика пәні ұнай ма?
2. Техника саласының мамандары физиканы білуге міндетті деп
есептейсіз бе?
3. Физиканың қандай салаларының атауларын білесіз?
4. Физика ғылымы қай ғасырдан бастап дами бастады?
5. Қарапайым адам физикалық құбылыстармен күнделікті өмірде кездесе
ме?
6. Мысалдары қандай?
7. Қандай атақты физиктерді білесіз?
8. Олардың физика ғылымына қосқан үлесі қандай?
9. Ақпараттық технологиялар мен физиканың арасында байланыс бар ма?
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Физика
Физика (грек. physis – табиғат) – материяның жалпы қасиеттерін және
оның қозғалыс заңдылықтарын зерттейтін ғылым. Физиканың заңдары
тәжірибе жүзінде анықталған сандық қатынастар арқылы математикалық тілде
өрнектеледі. Физика тәжірибелік және теорилық физика болып ажыратылады.
Тәжірибелік физика тәжірибе арқылы жаңа деректерді ашады және белгілі
физикалық заңдарды тексереді. Ал теориялық физика тәжірибе нәтижелеріне
сүйене отырып, табиғат заңдарын тұжырымдайды және нақты құбылыстарды
осы заңдар негізінде түсіндіреді, сонымен қатар белгісіз жаңа құбылыстарды
алдын ала болжайды. Зерттелетін сан қилы нысандарға және материяның
қозғалыс түрлеріне қарай физика бір-бірімен өзара тығыз байланысқан бірнеше
бөлімдерге ажыратылады: элементар бөлшектер физикасы, ядролық физика,
атомдар мен молекулалар физикасы, газдар мен сұйықтықтар физикасы, қатты
дене физикасы, плазма физикасы.
Физика жайлы алғашқы деректер Ежелгі Вавилон мен Мысыр елінің
жазбаларында кездеседі. Зәулім сарайлар мен күрделі құрылыстар (пирамида,
қорғандар) салу жұмыстарында құрылыс механикасымен статистикасының
қарапайым заңдары (рычак, көлбеу жазықтық т.б.) пайдаланылады. Ежелгі грек
ғалымдары Демокрит (б.з.б. 5 ғ.), Эпикур (б.з.б. 4 ғ.) және Лукреций (б.з.б. 1 ғ.)
дүниенің ең қарапайым кірпішін одан әрі бөлінбейтін бөлшек атом деп санады.
Атом туралы ілім (атомистика) талай ғасырға созылған талай тартыстан кейін
қазіргі табиғат жайлы ғылымдар негізіне айналды. Аристотельдің табиғат
жайлы жазылған кітабы «физика» деп аталады. Осыған орай Аристотельді
физиканың қалаушысы деп те атайды. Грек ғалымы Архимед (б.з.б. 3 ғ.)
гидростатиканың негізгі заңын ашты, қарапайым механизмдерді зерттеді. Ол
механикамен қатар оптика, астрономиямен де айналысты. Электр мен
магнетизмге байланысты кейбір қарапайым құбылыстар тым ертеден-ақ белгілі
болған. Грек-рим мәдениеті дәуірінде статиканың қарапайым заңдары (рычак
ережесі, денелердің ауырлық центрі) геометриялық оптиканың алғашқы
заңдылықтары (жарықтың түзу сызық бойымен таралуы, шағылу және сыну
заңдары) ашылды. Демокрит, Аристотель, Архимед тәрізді ежелгі дүниедегі
ұлы ғалымдардың ғылымға қосқан мол үлесі ғасырлар бойына жинақталған
тәжірибелермен ұштаса келіп физиканың іргетасы болып саналатын
классикалық механиканың тууына қолайлы жағдай жасады.
(Қазақстан энциклопедиясы)
7.15 Сұрақтарға «шын» немесе «жалған» деп жауап беріңіз.
1. Физика тірі ағзаларды зерттейтін ғылым.
2. Физика заңдары математика тілінде өрнектеледі.
3.Тәжірибелік физика тәжірибе нәтижелеріне сүйене отырып, табиғат
заңдарын тұжырымдайды.
4. Теориялық физика тәжірибе арқылы жаңа деректерді ашады және
белгілі физикалық заңдарды тексереді.
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5. Физика бір-бірімен байланысы жоқ бірнеше бөлімдерге жіктеледі.
6. Эпикур, Лукреций сияқты Ежелгі Рим ғалымдары дүниенің ең
қарапайым кірпішін одан әрі бөлінбейтін бөлшек атом деп санады.
7. Грек ғалымы Аристотель гидростатиканың негізгі заңын ашты,
қарапайым механизмдерді зерттеді.
8. Аристотельдің табиғат жайлы жазылған кітабы «физика» деп аталады.
7.16 Бір-біріңіздің қандай қабілеттеріңіз бар екенін біліңіз.
Мен сандарды ойша санауға жақсымын.
Мен математикаға жақсымын.
Асқар тарихи кезеңдерді есте сақтауға жақсы.
Айгүл адамдардың атына жақсы.
Менің әкем жерлердің атына жақсы.
Әжем шежіреге жақсы.
Күнделікті сұхбаттар
7.17 Жәрмеңкеде кездескен екі таныстың әңгімесін толықтырыңыз.
А. Сәлем, Динара!
Ә. Сәлем, Жұмай!
А. Сен мұнда
?
Ә. Менің бүгін демалысым еді, уақытым болғасын
. Өзің
ше?
А. Менің туыстарым осы жәрмеңкеге өз тауарларын алып келген еді.
Соны
Ә. Олар қайдан
, қандай тауар
?
А. Олар Тараздан келді, макарон өнімдерін әкелді.
Ә. Макарон шығаратын кәсіпорындар
. Олар сата ала ма?
А. Сата алатын
, өйткені олардың өнімдерінің сапасы өте
жақсы.
Ә. Е, онда жолдары болсын. Жақсы сау бол. Менің үйге
.
А. Сау бол. Кездесеміз ғой.
Ғылым мен технология жаңалықтары
Оқушы «Жемқорлықпен күресетін бауырсақ» ойынын жасады
13 жастағы Сергей Базанов ойлап тапқан компьютер ойынындағы
Бауырсақ Қазақстандағы жемқорлықпен күресетін кейіпкер. Орыстың халық
ертегісіндегі Колобок бейнесі осылайша бала қиялында жаңа сипатқа ие болып,
елде жүріп жатқан науқанға виртуалды түрде қатысады.
Ойынға қарап отырып, бірте-бірте адамның делебесі қоза бастайды.
Күрең қызыл ою түскен ақ тақиялы топ-томпақ Бауырсақ қошқыл жасыл түсті
жемқор құбыжықтармен жалғыз өзі айқасып жүреді. Ойынның артқы
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көрінісінде - көкпеңбек аспан. Бауырсақ батыр күрделене түсетін бір деңгейден
екінші деңгейге шыға отырып тау шатқалдарынан, жыра-жыраның ішінен,
жантақтардың арасынан айлакер жемқорларды іздейді. Ойында кәдімгідей әзілоспақтың табы бар. Қарсыластарын таба салысымен Бауырсақ жекпе-жекке
шыға жүріп оларды бір-бірден құрта бастайды. Ойын 20 деңгейден тұрады.
«Азаттық» тілшісіне Сергей Базанов жасаған ойыны жай ғана балаларды
қорқытатын нәрсе емес дейді. - Кейіпкерлерім қайдағы бір барыс немесе
шайтан емес. Бұл – әзіл аралас, кез келген жастағы адам ойнай алатын ойын.
Қарапайым ғана графика негізінде жасалған. Ойнау оңай болу үшін кейіпкерлер
ыңғайлы геометриялық пішінмен жасалған. Жас автордың ойынша,
Бауырсақ – Қазақстанның барлық халқын бейнелейтін жинақы образ. - Неге
Бауырсақ болып шықты дейсіз бе? - деп күледі Сергей Азаттық тілшісіне. - Жай
ғана нәрсе ғой. Мысалы, Ресейде нан мен тұз алып қарсы алады, Қазақстанда
қытырлақ бауырсақ қойылмайтын дастарқан жоқ. Неге компьютерлік
ойынында кейіпкерлер жемқорлықпен күресіп жүреді деген сұраққа Сергей
телевизордан тек осы жайлы еститінін, әлдекімді әлде бір жерде әшкерелеп
жататынын айтты.
Ойын авторының әкесі Владимир Базанов ұлының хоббиін құптайды. Тек
компьютер алдында көп отыратынына наразы. Оның айтуынша, бауырсаққа
аңғарларды кездіріп, төбеден төбеге секірту үшін Сергей бір жыл еңбектеніп,
арнайы ақпарат жинаған. Кейде тіпті тәулігіне 12 сағат монитор алдында
отырған.
(http://www.azattyq.org сайтының материалынан қысқартылып алынды)
7.18 Сұрақтарға жауап беріп, тапсырмаларды орындаңыз.
1. Мәтіндегі техникалық терминдерді жазып алыңыз.
2. Сергей ойынның басты кейіпкері ретінде неге Бауырсақты алғанын
қалай түсіндіреді?
3. Бауырсақ неге басқа қылмыскерлермен күреспейді, бала не себептен
жемқорларды таңдаған?
4. Мәтінге басқа да сұрақтар қойып, осы мәселені талқылаңыздар.
Техникалық терминдерге кіріспе
дерек – данные
деректер ағыны – поток данных
дерекқор – база данных
деректерді өңдеу – обработка данных
меңзер – курсор
жүйелік қорап – системный блок
торап – узел
шерту – щелкнуть
операциялық жүйе – операционная система
үзбей қоректендіру көзі – источник бесперебойного питания
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7.19 Сөйлемдерді толықтырып, оқыңыз.
1. Деректер ағыны – файлдар..., сокеттерді оқып, жазу... пайдаланылатын
абстракция.
2. Жүйелік қорап – компьютер... құрастыру үшін қажетті аппараттық
қамтулар... жабдықталатын шасси болып табылады.
3. Меңзер – тінтуір көрсеткіші, (ағылшынның «cursor» – аспаптың
көрсеткіші, тілі) экран... келесі таңба... пайда болатын орны.
4. Деректер көзінің элемент... тінтуірдің оң батырма... шертіңіз.
5. Негізгі желіде электр тогы болмай қалған жағдайда, үзбей қоректендіру
көзі өз қорын іске қосады, соның арқасында техника шектеулі уақыт
аралығында жұмыс істей алады.
6. Жақында Microsoft-тың Windows 8 операциялық жүйесінің ақырғы
нұсқасы ұсынылды.
7. Желі торабы – компьютер желісінің бір бөлігі ретінде басқа
құрылғылармен жалғастырылғын құрылғы. Тораптар ретінде компьютерлер,
ұялы телефондар, планшеттер және маршрутизатор, коммутатор сияқты арнайы
желілік құрылғылар бола алады.
Заттар тарихынан
Сіріңке
Сіріңке – бір жақ ұшына жеңіл тұтанатын қоспа жағылған жіңішке ағаш
таяқша. Ол қоспа тотықтырғыш (бертоле тұзы, калий бихроматы және
пиролюзит), қалпына келтіргіш (күкірт), байланыстырғыш (крахмал, декстрин,
гуммитрагант, лигносульфон), толтырғыш (ұнтақталған шыны, темір жосасы,
мырышты бояу, саз, гипс, диатомит), бояу және пигмент тәрізді заттардан
тұрады. Сіріңке қорабына жағылатын қоспа құрамында қызыл фосфор, күкіртті
сүрме, темір жосасы, пиролюзит, тері желімі, бор, декстрин және гуммитрагант
болады. Сіріңкені қорапқа жағылған қоспаға үйкеген кезде ең алдымен
қораптағы фосфор жанады. Сөйтіп бертолле тұзы тотығып, таяқша басына
жағылған қоспа құрамындағы күкірт от алады да, сіріңкенің өзін жандырады.
Сіріңкелер оталғыш (тұрмыс қажетіне арналған) сіріңке және арнаулы сіріңке
болып ажыратылады. Оталғыш сіріңкенің қауіпсіз сіріңке (ол қорапқа салынған
қоспаға үйкелгенде ғана жанады), ылғалға төзімді сіріңке т.б. деп аталатын
түрлері бар. Оталғыш сіріңкелер ағаштан дайындалып, арнаулы қорапқа
салынады. Қазақстанда «М.М. Майлыбаев сіріңкесі» алынды. Ол геология
минералды ғылымдарының кандидаты М.М. Майлыбаев есімімен аталған.
Бұдан басқа сіріңкенің арнайы түрлері (термиялық, сигналдық, т.б.) бар.
(Қазақ энциклопедиясы, 8-том, 154-б.)
8 Салауатты өмір салтын дәріптейік
8.1 Грамматикаңызды тексеріңіз.
Дұрыс сөйлемді белгілеңіз.
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1. Мен арқылы денсаулықтан артық ешнәрсе жоқ.
Мен үшін денсаулықтан артық ешнәрсе жоқ.
2. Салауатты өмір салты сияқты соңғы кезде жиі жазылып жүр.
Салауатты өмір салты туралы соңғы кезде жиі жазылып жүр.
3. Әжем биологиялық белсенді заттардың арқасында көп ауырмайды.
Әжем биологиялық белсенді заттар сайын көп ауырмайды.
4. Бұл дәрілік шөпті әрбір үш сағат сайын ішу керек.
Бұл дәрілік шөпті әрбір үш сағат тарта ішу керек.
5. Бұл дәріні тамақтан кейін жарты сағаттан соң қабылдау керек.
Бұл дәріні тамаққа кейін жарты сағаттан кейін қабылдау керек.
6. Деніңіз сау болсын, артық салмақ болмасын десеңіз дұрыс тамақтану
ережелері тәрізді біліп, оны ұстануыңыз керек.
Деніңіз сау болсын, артық салмақ болмасын десеңіз дұрыс тамақтану
ережелері жайлы біліп, оны ұстануыңыз керек.
7. Түр-тұрпатыңызды бірқалыпты ұстау үшін дұрыс тамақтанумен
арқылы жаттығу жасап, көбірек жаяу жүргеніңіз дұрыс.
Түр-тұрпатыңызды бірқалыпты ұстау үшін дұрыс тамақтанумен қатар
жаттығу жасап, көбірек жаяу жүргеніңіз дұрыс.
8. Көкөніс, жеміс-жидек сияқты табиғи өнімдерді көбірек пайдалану
керек екенін бала да біледі.
Көкөніс, жеміс-жидек арқасында табиғи өнімдерді көбірек пайдалану
керек екенін бала да біледі.
9. Қала бойынша туберкулез ауруының алдын алу бойынша дәрігерлік
шаралар өткізілуде.
Қала туралы туберкулез ауруының алдын алу бойынша дәрігерлік
шаралар өткізілуде.
8.2 Сұрақтар төңірегінде бір-біріңізбен сұхбаттасыңыз.
1. Салауатты өмір салтын қалай түсінесіз және оны ұстанасыз ба?
2. Зиянды әдеттерге не жатады?
3. Олар туралы не білесіз?
4. Зиянды әдеттеріңіз бар ма?
5. Оларды тастауға әрекет жасайсыз ба?
6. Адамдар зиянды әдеттердің салдарын біле тұра неге оны әрі қарай
жалғастыра береді деп ойлайсыз?
7. Сіз қандай тағамды жақсы көресіз? Ет тағамдарын ба, сүт тағамдарын
ба?
8. Отбасыңда көбінесе қандай тағам пісіріледі?
9. «Әуелгі байлық – денсаулық» деген мақалды ұстаным етесіз бе?
8.3 Сұхбаттан алған ақпаратыңызды мына сөздерді қолданып, әңгімелеп
беріңіз.
темекі тарту
маскүнемдік
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нашақорлық
майлы тамақ
ащы
тұзды
консервілер
қуырылған тағамдар
пайдалы заттар
ағзаға зиянды әсері бар
тағамды талғап жеу
кез келген тамақты жемеймін
әйтеуір қарным толса болды
ұннан жасалған тағамдар
тәтті тағамдар
жылдам тамақтар (fast food)
тастап көрдім, бірақ түк шықпады
тастап кеттім
адамдар өздерін өздері жеңе алмайды
диета ұстау
аз қимылдау
8.4 Сұрақтар төңірегінде әңгімелесіңіз.
1. Қазақтың қандай ұлттық тағамдарын білесіз?
2. Сізге қандай ұлттық тағам ұнайды?
3. Басқа ұлттардың қандай тағамдары ұнайды?
4. Өзіңіз тамақ пісіре аласыз ба?
5. Ұлттық тағамдардың адам денсаулығына әсері қандай?
6. Қандай тағамдар адам денсаулығына зиянды деп санайсыз?
7. Жент жеп көрдіңіз бе? Ол қандай тағамға жатады? (тәтті, негізгі, ет,
сүт, астық т.б.)
8. Қымызға қалай қарайсыз?
Жент
Жент (қоспа) – аса кәделі дастархан дәмі. Ол қыста қатпайтын, жазда
бұзылмайтын өте дәмді тағам. Жент былғау шеберлікті қажет етеді. Ақталған
тарыны келіге түйіп (кофе тартқышқа салып) ұнтақтайды. Оған құмшекер,
ұнтақталған ірімшік салып араластырады. Содан соң қазанға жылқының майын
құйып (қазіргі кезде сары май салып), ысытып, араласқан тары мен ірімшікті
салып, ақырын отқа қойып, араластырады. Жент майды бойына сіңірген соң
ыдысқа салып, салқын жерге қояды. Әдетте жентті ешкінің немесе қойдың
қарнына салып сақтайды.
8.5 Сұрақтарға жауап беріп, тапсырмаларды орындаңыз.
1. Жент дайындауға шеберлік қажет пе, әлде араластыра саламыз ба?
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2. Женттің құрамына кіретін тағамдарды атаңыз.
3. Жент жасағанда қандай іс-әрекеттер орындалады?
4. «Жеңсік ас» дегенді қалай түсінесіз?
5. Жент жеңсік асқа жата ма?
6. Мәтіннен неге? қайда? сұрақтарына жауап беретін сөздерді табыңыз.
8.6 Мәтіннен рецептілердің бәріне дерлік ортақ етістіктерді жазып алып,
оларды басқа да етістіктермен толықтырыңыз.
салу
араластыру
8.7 Женттің рецептін үлгіге алып, өзіңіз жақсы дайындайтын тағамның
рецептін жазыңыз.
8.8 Сұрақтар төңірегінде ой бөлісіңіздер.
1. Ас туралы қандай мақалдар білесіз?
2. Тамақ пен денсаулық байланысты ма?
3. Тамақ ішерде қандай тілек айтады?
4. Көкөністің құрамында қандай пайдалы заттар бар?
5. Сүттің құрамында қандай пайдалы заттар бар?
6. Еттің құрамында қандай пайдалы заттар бар?
7. Еттің адам ағзасына пайдасы бар ма?
8. Вегетариандық асқа көзқарасыңыз қандай?
9. Жыл сайын вегетариандықтардың санының көбейіп келе жатқанын
немен түсіндіресіз?
8.9 Дүкенде кездескен екі таныстың сұхбатын кестедегі сөздермен
толықтырып, жалғастырыңыздар.
тағамдық құнарлылығы
тамақтық дәмі
нәрлік қасиеттері өте күшті
қоректік заттарды тасымалдау иммунитет қорғаушы таптырмайтын тағам
- Сәлеметсіз бе?
- Сәлеметсіз бе?
- Қымыз алып жатырсыз ба? Қымыз ішесіз бе?
- Иә, соңғы кезде қымызды үнемі алып жүрмін.
- Мен де қымызды ұнатамын, бірақ зауыттың қымызының сапасына
күмәнданамын.
- Жоқ, бекерге күмәнданасыз, сапасы өте жақсы, дәмі қолдан жасаған
қымыздай керемет.
- Онда мен де бір бөтелкесін алып көрейін. Ұнаса, мен де ылғи алатын
боламын. Сіздің айтқаныңыз жақсы болды.
- Алыңыз, дәмін татып көріңіз. Қымыздың емдік қуаты мол ғой.
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8.10 Мәтіндегі асты сызылған сөздердің орнына кестедегі мағынасы
жақын сөздерді қойып, мәтінді оқыңыз.
тиіс
әсеріне

қолайлы
жеңіл
ұзақ
үдерісін
төзімділігін
сәулесі
пайдаланылады

кезеңінде
ерекшелігі

Шынығу
Шынығу ағзаның ауа райының қолайсыз ықпалына шыдамдылығын
арттырады. Шынығуға негізінен ауа, су, күн шуағы қолданылады. Дене
шынықтыру жаттығулары шынығудың тиімділігін арттырады. Шынығудың ең
оңай түрі – таза ауаны пайдалану. Бірақ бұл жағдайда жыл маусымының
ерекшелігі ескерілуі керек. Жылдың жылы кезеңінде шынығу үшін таза ауада
көп уақыт серуендейді. Үй ішінде біраз уақыт жалаңаяқ жүру де пайдалы.
Жылдың суық мезгілінде шынығу үшін белгілі бір уақыт жаяу серуендеу,
шаңғы тебу, «баяу» жүгіру, коньки тебу пайдаланылады.
Шынығу үшін су процедурасын пайдаланудың да өз артықшылығы бар.
Су ауаға қарағанда жақсы шынықтырады. Су теріге температуралық әсер
етумен бірге механикалық әсер етеді. Капиллярлық қан айналысын жақсартады.
Шынығудың тиімді тәсілі – душ, әсіресе, контрасты душ қабылдау.
Шынығу ағзаның зат алмасу, тыныс алу және қан айналысы қызметін
жақсартады, дененің шынығуына жағымды жағдай жасайды.
(«Шаңырақ» үй-тұрмыс энциклопедиясы,
«Шынығу» мақаласы бойынша, 268-б.)
8.11 Сұрақтарға жауап беріңіз.
Сіз денеңізді шынықтыру үшін не істейсіз?
Қандай спорт түрімен айналысасыз?
Ауа процедураларына не жатады?
Су процедуралары қандай?
Шынығудың адам ағзасына қандай әсерлері бар?
Грамматика Не істей аласың?
8.12 Етістік + а,-е,-й ала+жіктік жалғауы
Жекеше
Көпше
Мен қазақша сөйле+й ала+мын
Біз ерте тұр+а ала+мыз
Сен ертең кел+е ала+сың ба?
Сендер шахмат ойна+й ала+сыңдар
Сіз шахмат ойна+й ала+сыз ба?
Сіздер тамақ пісіре ала+сыздар ма?
Ол шындықты айт-а ала+ды
Олар машина жүргіз+е ала+ды
Сұраулы сөйлем
Сен пәтер сатып ала аласың ба?
Сен не істей аласың?

Болымсыз түрі
Мен жиналысқа бара алмаймын
Мен шахмат ойнай алмаймын
60

Сіз өтірік айта білесіз бе?
Ол маған көмектесе ала ма?

Сен сәрсенбіде кете алмайсың
Сіз тамақ пісіре алмайсыз ба?

8.12.1 Сөйлемдерді толықтырыңыз.
Біз лекцияға кел... аламыз. Мен жиналыста сөйле... алдым. Мен бұл
кітапты бүгін оқы... аламын. Бұл жұмысты ертең бітір... аласыз ба? Сіздер
маған қонаққа кел... аласыздар ма? Сіз мақалаңызды ертеңге дайында... аласыз
ба. Ол кір жу.... алмайды, тамақ пісір... алмайды. Сен ешқашан ерте кел...
алмайсың? Ол семестрлік жұмысты бүгін тапсыр... ал... .
Сен жақсы билей ... . Сіз программа жасай ... ба? Мен сізге көмектесе ... .
Ол домбыра тарта ... . Мен парашютпен секіре ... . Сіздер сыйлық ала ... ма? Біз
сіздермен бара ... . Сендер кешікпей келе ... ма? Олар кеңес бере ... Сен мына
есепті шығара ... ба? Сіз сұхбат бере ... ба? Сендер дипломдық жұмысты қорғай
... .
8.12.2 Мына сөздермен түрлі жаққа (І, ІІ, ІІІ) қойып, сөйлем құраңыз.
Ағылшынша таза сөйле
Коньки теп
Суда жүз
Шаңғы теп
Домбыра тарт
Машина жүргізе
8.12.3 Жүргіз, ойна, тарт, жаса, пісір, пайдалан, шық сөздерін
қолданып, сұраулы сөйлем жасаңыз.
Сіз домбыра _____________ ?
Сіз машина ______________ ?
Сіз компьютерді ______________ ?
Сен пианинода _______________?
Сендер жоспар________________?
Сіздер тамақ _________________?
Олар саяхатқа ________________?
8.13 Бір-біріңізге сұрақ қойып, қолдарыңыздан не келетінін, не
келмейтінін біліп, айтып беріңіздер.
Салауатты өмір салтын қалыптастыру
Арақ ішіп, темекі шеккен,
Денсаулығының түбіне жеткен (Халық даналығы).
Салауатты өмір салтын қалыптастыру үшін зиянды әдеттерден бас тарту
қажет. Зиянды әдеттерге темекі, алкоголь (ішімдік), есірткі және уытты заттар
жатады. Бұл заттарды ұзақ уақыт, ал кейде тіпті аз ғана уақыт пайдаланғанда
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организмде психикалық және тәндік тәуелділік дамиды. Зиянды заттарға
әуестенудің барлық түрі ақырында ауыр науқасқа шалдықтырады. Бұл аурулар
ұзақ әрі арнайы емдеуді қажет етеді. Адам зиянды заттарды пайдаланудан
сақтану үшін олардың кейінгі зардаптарын білу керек. Зиянды әдеттермен
күресу осы құбылыстың себептері белгілі болған жағдайда ғана табысты
болады.
Темекі тарту, яғни, никотинизм – зиянды әдет және нашақорлықтың бір
түрі.
Статистикалық мәліметтер бойынша планетада ересектердің 40 пайызы
темекі тартады. Оның ішінде 60 пайызы ер азаматтар, 20 пайызы әйелдер екен.
Темекі түтіні адам организмі үшін зиянды және улы заттардың
жиындысы болып табылады. Олардың ең бастылары – никотин, синиль
қышқылы, көмір қышқылы, сірке қышқылы, азот, эфир майы және өкпе рагіне
душар ететін әртүрлі радиобелсенді элементтер болып табылады. Олардың
ішіндегі ең улысы – никотин. Адам ағзасы үшін бар болғаны бір-ақ тамшы (ол
10-12 тал сигаретте болады екен) никотин уы жеткілікті көрінеді.
Темекі тартатын адамда никотиннің ықпалынан асқазан қышқылдығы
төмендейді. Қан қысымы артады. Орталық жүйке жүйесі мен жүректің қызметі
бұзылады. Елу жасқа дейін темекі тартатын әйелдерде миокард инфаркті темекі
тартпайтындарға қарағанда 20-есеге жиірек кездеседі екен. Бронхитпен
ауырушылардың 75 пайызы темекі тартушылар болып табылады.
Темекі ішкі мүшелер қызметін бұзып, ауруға душар етумен қатар,
адамның сыртқы келбетін де бұзады. Түтіннен шыққан зиянды улы заттар
беттегі майда қан тамырларын зақымдап, бет терісі ауруларына душар етеді.
Жыл сайын жер бетінде темекіден 3 миллион адам, яғни темекінің улы
әсерінен әрбір 13 секунд сайын бір адам өледі екен.
Жастай шылымға үйренген жастар ұмытшақ келеді. Оқу үлгерімі
нашарлайды, тіпті ақыл-ойы кемиді.
Темекі шегушілік студент жастардың арасында жиі кездесетін болып жүр.
Әсіресе, қыз-балалардың темекі шеккені көңіл алаңдатарлық нәрсе.
Темекі шегу тұрмыс құрған болашақ аналарға өте зиян. Олардың шеккен
әрбір тал темекісі бойындағы нәрестенің денесіне сіңетін улы заттардың
мөлшерін 10 пайызға көбейтіп, нәрестеге қажетті оттегінің мөлшерін 10
пайызға кемітеді екен.
Сондықтан жас кезден денсаулықты сақтап, темекіге әуестенбей, темекі
шегушілерден бойды аулақ ұстап жүрген дұрыс.
(http://referatkaz.kz/ сайтынан алынды)
8.14 Мәтінді оқып, ондағы көтерілген мәселелер туралы 2 топқа бөлініп,
пікірсайыс өткізіңіздер.
8.15 Мәтінде асты сызылған сөздердің антонимін жазыңыз.
Үлгі: кемиді – артады
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1. Зат есім+мен қатар немесе бірге
2. Етістік -мен қатар немесе бірге формалары
Қазақ тілі сабағында жаңа сөздермен қатар грамматикаға да назар
аударылады. «Жерұйық» мейрамханасының мәзірінде ұлттық ет тағамдарымен
қатар сусындар да бар. Мен қазақша үйренумен қатар қазақ халқының түрлі
салт-дәстүрлерімен таныстым. Театрға досыммен бірге бардым. Демалыста
сабаққа дайындалумен қатар музыка тыңдап, теледидар да қарадым. Көже шөл
қандырумен қатар адам денсаулығына пайдалы.
8.16 Жақшаның ішіндегі сөздерге -мен, -бен, -пен жалғауын және қатар,
бірге сөздерінің бірін қойыңыз.
Қымыз адам ағзасына күш
(бер)
оның құрамында
түрлі дәрумендер де бар. Қой еті
(жұмсақтық-ғ)
өте
дәмді де. Қазы дәмді
(болуы)
ұзақ сақталады. Менің досым
ән
(салу)
би де билей алады. Мен сабақтарға
(қатысу)
тарихтан, әдебиеттен лекция тыңдадым. Сұлужан
(пысықтық/ғ)
ақылды да.
Зат есім және бойынша. Тұйық етістік және бойынша.
Ғалымдардың айтуы бойынша Жер шарының климаты жылып келеді.
Қала бойынша сенбілік болады. Мектеп бойынша олимпиада ұйымдастырылды.
Республика бойынша футбол чемпионаты өткізіледі. Оның болжауы бойынша
жоспар орындалады.
Ғылым мен технология жаңалықтары
8.17 Сөздерді тиісті жеріне қойып, мәтінді оқыңыз.
көзделіп
сұйықпен
келеді
ретінде
қанындағы
ағзасында
қамтамасыз
энергияны
шығарды
Биобатарейка
Американдық химиктер адам __________ жүретін химиялық
реакциялардың әсерінен ток шығаратын кішкентай батарейка жасап
__________. Батарейканы жасаушылар оның глюкоза мен оттегінің
реакциясынан бөлінетін ________ электр тогына айналдыратынын айтады.
Биожанармайлық батарейка кез келген биологиялық ________ жұмыс істей
63

береді, сондықтан оны терінің астына немесе омыртқа үстіне қою ________
отыр. Әрине, адам денесіне бөгде заттың қондырылғаны құптарлық нәрсе емес.
Десек те, кей жағдайларда солай етуге тура _______ . Биобатарейка ауруларды
емдеуге пайдаланылмақ. Мысалы, диабетиктердің ___________ глюкозаның
деңгейін қадағалайтын, жасанды дене мүшелерінің қозғалысын __________
ететін миниатюралық сенсорларға ток көзі _________ қойылмақ.
(«Зерде»
журналынан)
8.18 Техниканың осы жаңалығын талқылаңыздар.
Осыған ұқсас қандай құрылғылар туралы естідіңіз?
Адамның қандай мүшелері жасанды болуы мүмкін?
Мұндай құрылғылардың болашағы бар ма?
Сіздің таныстарыңыздың ішінде ғылымның осындай жетістіктерін
пайдаланып жүрген адамдар бар ма?
Техникалық терминдерге кіріспе
өміртіршілік қауіпсіздігі – безопасность жизнедеятельности
төтенше жағдай – чрезвычайная ситуация
өрт қауіпсіздігінің ережелері – правила пожарной безопасности
зақымдаушы факторлар – поражающие факторы
әлеуетті қауіп-қатер – потенциальная опасность
зілзала, жер сілкінісі – землетрясение
сәулелену – облучение
техника қауіпсіздігі – техника безопасности
радиациялық қауіп – радиационная опасносность
8.19 Тиісті қосымшаларды жалғап, сөйлемдерді оқыңыз.
1. Техникалық оқу орны бітірушісінің диплом жобасы…нда/на міндетті
түрде өміртіршілік қауіпсіздігі бөлімі болуы тиіс.
2. Төтенше жағдай министрлігі халық...ты/тың уақытылы табиғат
апаттары туралы хабарландырып отырады.
3. Кез келген кәсіпорында өрт қауіпсіздігі...нен/нің ережелері қатаң
сақталуы тиіс.
4. Адамды зақымдаушы факторлар...да/ға адамдар, жануарлар,
өсімдіктерге теріс әсер тигізетін құбылыстар мен үдерістер жатады.
5. Адам...ның/ды кез келген іс-әрекеті әлеуетті қауіп-қатерге (жарақат,
ауру, жазатайым оқиғалар) әкелуі мүмкін.
6. Таулы аймақтар...дан/да зілзала қаупі жоғары болады.
7. Сәулелену – иондайтын радиация...ны/ның биологиялық нысандарға
әсері.
8. Әрбір басшы өз қызметкерлері..ге/не еңбектің қауіпсіз жағдайларын
жасап, техника қауіпсіздігіне көп көңіл бөледі.
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Заттар тарихынан
Қайық
Қайық – ескекпен, желкенмен немесе қозғалтқыш күшімен қозғалысқа
келтірілетін суда жүзуге арналған шағын қатынас құралы. Қайық адамзат
баласына ерте заманнан белгілі. Голландиядағы Пессе (Дренте аймағы) деген
елді-мекеннен археологтар жұмыстар барысында ұзындығы 3 м орта тас
(мезолит) дәуіріне жататын моноксил қайығы табылған. Радиокарбон әдісі
мәліметтерінің негізінде бұл моноксил біздің заманымыздан бұрын 6-мың
жылдықты қамтиды. Неолит және қола дәуірлерінде үлкен теңіздер мен мұхит
жағалауларын мекендеген халықтар күнделікті тұрмыста су жануарларының
терілерімен қапталған ағаш немесе сүйек қаңқалы қайықтарды пайдаланған.
Қазіргі кезде қайық тек спорттық және кәсіптік мақсаттарға ғана
пайдаланылады. Әскери кемелердің кейбір түрлерінің атауында қайық сөзі
кездеседі. Мысалы сүңгуір қайық, канонерлік қайық, ұшатын қайық –
гидроұшақ.
9 Табиғат құдіреті
9.1 Грамматикаңызды тексеріңіз
Тиісті шылауларды жазыңыз: демек, де, та, мен, егер, бірақ,
себебі/өйткені, сондықтан, ендеше, және, немесе
1. Адам ... табиғат егіз.
2. Мен сендермен тауға бара алмаймын, ... ертең ата-анама көмектесемін
деп сөз беріп қойғанмын.
3. Арман жыл бойы барлық сабақтардың тапсырмаларын уақытында
орындап жүрді, ... сессияны табысты тапсырды.
4. Мен сіздің ойыңызбен келісемін, ... бұл мәселе бойынша өз көзқарасым
бар.
5. ... әрбір адам өз ісін бақыласа, қоқыс тастамаса, жерге түкірмесе, біздің
қаламыз да таза қалалардың бірі болар еді.
6. Көшелердің тазалығына сен ..., мен ..., қарт ..., жас ... жауапты.
7. ... сіз бұл мәселе бойынша бізбен келіспейсіз.
8. ... өз еліңнің табиғатын қорғауға да білім ... ақыл керек.
9. Біз сұраққа ... «ия», ... «жоқ» деп жауап беруіміз керек.
9.2 Сұрақтар төңірегінде ой бөлісіңіздер.
1. Экология мәселелері сізді толғандыра ма, әлде сізге бәрібір ме?
2. Оны шешуге өз үлесіңізді қалай қосып жүрсіз?
3. Қазақстанның негізгі экологиялық мәселелері қандай?
4. Қандай аймақтар экологиялық апат аймақтары деп жарияланған, не
себептен?
5. Өзіңіз қандай экологиялық апат аймағына жақын тұрасыз?
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6. Оның салдары туралы естисіз бе? (таныстарыңыздан, туыстарыңыздан,
бұқаралық ақпарат құралдарынан, Интернеттен).
7. «Әр адам өзінен бастау керек» дегенге қосыласыз ба?
8. Тәрбиелік, әдептілік, мәдениеттілік пен табиғат қорғаудың арасында
байланыс бар ма?
9. Алматы ластану жағынан әлемде қай орында тұрғанын білесіз бе?
10. Алматы ауасының ластану мәселесін шешу мүмкін бе?
11. Сіздің қолыңызда билік болса, қандай жолдар мен тәсілдерді ұсынар
едіңіз?
12. Еуропа қалаларының экологиясы жақсы екені белгілі, не себептен деп
ойлайсыз?
Қазақстандағы экологиялық апаттар
Астана. 19 сәуір. Baq.kz-Қазақстандағы экологиялық проблемалардың ең
басты бірі – қоршаған ортаның радиациялық ластануы. Бұл жайында ең
бірінші Семей полигоны туралы айту керек. Мұнда 1949 жылдың
29 тамызынан бастап 1991 жылдың тамызына дейін жалғасқан ядролық
сынақтар (465 сынақ өткен, оның 116-сы атмосферада жасалды) Қазақ
жерінің Оңтүстік және Шығыс аймақтарына үлкен экологиялық апаттар
әкелді. Республикада сынақ жасалатын одан басқа тағы да 5 полигон болды.
Сондай-ақ Қытайдың Лоб-Нор полигоны ел шекарасына таяу орналасқан.
Бұл қазақ жұртын өте зор зардаптарға ұшыратты. Ғалымдар республика
халқының ересек тұрғындары бойынан ядролық сынақтардың әсерінен
туындаған 3 аса қауіпті ауру түрін тапты: онкологиялық, жүрек-қан тамыр және
туберкулез. Полигон аймағында тұратын қойшы-малшылардың өмір жасы
50 жастан аспады. Осы аймақтардығы әйелдердің 70 пайызы аққанға
шалдыққан.
Екінші зор экологиялық апат – су ресурстарының сарқылуы. Әсіресе,
Арал теңізінің тартылуы тек сол өңірге ғана емес, тұтас Қазақ еліне орасан
зардаптар алып келді. Мәселен, 60-жылдары теңіз суы 1066 км3, 80-жылдардың
аяғында ол 450 км3 дейін азайып кеткен. Судың тұздылығы 11-12 г/л-ден
26-27 г/л-ге жеткен. Соның салдарынан теңізде тіршілік ететін көптеген
жәндіктер мен балықтар жойылып кетті. Теңіз деңгейі 13 метрге құлады. Ал
суы таза тартылған шеткі аймақтар тұзды шөл далаға айналды. Желді күндері
одан көтерілген тұзды дауыл көрші мемлекеттерге дейін ұшып жететін болған.
Осының әсерінен өңір климаты құбылмалы күйге түсті. Арал маңы тұрғындары
арасында онкологиялық, жүрек-қан тамыр және туберкулез, ана мен бала өлімі
артты. Ғалымдар Арал проблемасы күні ертең планеталық масштабқа айналып
кетуінен қауіптенеді. Сондықтан Арал теңізі маңына экологиялық апат аймағы
деген атау берілді.
(http://baq.kz/ сайтынан алынды)

66

9.3 Сұрақтарға жауап беріп, тапсырмаларды орындаңыз.
1. Қазақстандағы полигондарды атаңыз.
2. Мәтінде айтылатын зардаптар кімнің кінәсінан болып отыр?
3. Полигон аймағында тұратын адамдардың ұшырайтын аурулары
қандай?
4. Арал маңындағы адамдардың аурулары қандай сипатта?
5. Арал мәселесі тек қана Қазақстан халқының проблемасы ма?
6. Арал маңының климаты қалай өзгеруде?
7. «Байқоңыр қазақтың бағы ма, соры ма» тақырыбына эссе жазыңыздар.
9.4 Екі бағандағы сөздерді сәйкестендіріңіз, олардың қайсылары тұрақты
сөз тіркестері екенін анықтаңыз, олармен басқаша сөйлемдер құраңыз.
А
Ә
апат
түсу
күйге
беру
ауруға
табу
масштабқа
аспау
бала өлімі
арту
26-27 г/л-ге
шалдығу
зардапқа
жету
3 түрін
ұшырату
50 жастан
әкелу
атау
айналып кету
9.5 Сөйлемдерді біріктіріп, құрмалас сөйлемдер жасаңыз.
1. Судың тұздылығы 11-12 г/л-ден 26-27 г/л-ге жеткен. Соның
салдарынан теңізде тіршілік ететін көптеген жәндіктер мен балықтар жойылып
кетті.
2. Әрбір азамат табиғатты қорғауға өз үлесін қосуы тиіс. Сонда ғана
біздегі экологиялық жағдай өзгереді.
3. Қазір өзен-көлдердегі балық саны азайып бара жатыр. Су құрамында
жан-жануарлар тіршілігіне қауіпті заттардың мөлшері көп.
4. Жақында біз сынып болып тауға шықтық. Тамақ қалдықтарын,
қоқыстарымызды жинап, арнайы орынға апарып салдық.
5. Көктемде қар ериді. Сол кезде барлық мекемелер қызметкерлері
сенбілікке шығып, жұмыс орындарының айналасын тазалайды.
6. Үкімет қаржы бөліп, Бурабай көлінің табанын тазартады. Адамдар өз
тәртіптерін өзгертпесе, одан ештеме шықпайды.
9.6 Сұрақтарға жауап беріңіз.
1. Қазақстанда ұлттық саябақтар бар екенін білесіз бе?
2. Қазақстанның ұлттық саябақтары мен табиғат қорықтарын атаңыз.
3. Олар не үшін құрылған деп ойлайсыз?
4. «Қызыл кітап» туралы не білесіз?
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5. Қазақстанның «Қызыл кітабы» бар ма?
6. Оған қандай жануарлар мен өсімдіктер кіретінін біліп алыңыз.
Ұлттық саябақтар
Мемлекеттік табиғи қорық қоры – қоршаған ортаның табиғи эталондары,
ғылыми зерттеулерге, туризм ісіне арналған нысандар ретінде мәдени жағынан
ерекше құнды. Мемлекеттік қорғауға алынған аумақтардың жиынтығы қанша
болса, елімізде сонша жер аумағы мемлекет тарапынан заңды түрде қорғауға
алынған. Қорықтардың басты мақсаты – табиғи ландшафтылар эталонында
тіршілік ететін өсімдіктер мен жануарлар дүниесін сақтау.
Табиғат кешендерінің даму заңдылықтарын анықтау өзекті мәселе болса,
мемлекет тарапынан сондай қолдауға лайық болуы шарт. Бұл үрдістер адамның
шаруашылық әрекетінен табиғатта болатын өзгерістерді болжау үшін
қаншалықты қажет болса, еліміздің табиғи қорын өз қалпында сақтап қалу үшін
соншалықты маңызды. Ұлттық саябақтың бірі – Ақсу-Жабағылы қорығы.
Қорық 1926 жылы ұйымдастырылып, Оңтүстік Қазақстан облысының 74000 га
жерін алып жатыр. Мұнда биіктігі 20 м аралығында ағаш өсімдіктері өссе,
жануарлардан қарақұйрық, ақ тырнақты аю сияқты сирек аңдар кездеседі.
9.7 Мәтінге төмендегі және басқа сұрақтарды қойып, әңгімелесіңіздер.
1. Ұлттық саябақтарда адамдар демалыс күндері демала ма?
2. Ұлттық саябақтарда ғылыми зерттеулер жүргізіле ме, қандай
мақсатпен?
3. «Қорық» және «ұлттық саябақ» ұғымдары бірдей ме?
4. Ұлттық саябақтарға кім қамқорлық жасауы керек?
5. Қазақстанның немесе Алматының қандай табиғаты көрікті жерлеріне
бардыңыздар?
6. Шарын каньоны, Көлсай, Үлкен Алматы, Әнші құм (Айғайқұм) атты
жерлерде болдыңыз ба?
9.8 Мәтіннен мына сөздер мен тіркестерге ұқсас мағына беретін сөздерді
тауып, жазыңыз.
айналадағы орта
айрықша бағалы
үкімет жағынан
жеріміздің экологиясын табиғи күйінде сақтау
фауна мен флораны қорғау
Оңтүстік Қазақстан облысының аймағын қамтиды
өркендеу заңдары
кезек күттірмейтін проблема
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Табиғатқа өгей өндіріс
Қазақ жерінің қойнауынан алынып жатқан мол байлықтың бірі – мұнай
мен газ. Қазақстан экспортындағы астық, темір, түсті металды қосып
есептегендегіден оның үлес салмағы көп. Бұл сыртқы саудада қымбат тұратын,
отын энергетика көздеріне басы байлаулы геосаяси байланыстарда елімізге
бедел болатын өнім. Жаһандық экономикалық тоқыраулар, тоқтап қалулар
сияқты аса қиын кездерде де халқымызды біраз жылдар қамсыз қыла алатын
жинақталған алтын-валюта қоры да негізінен соның қайтарым қаржысы.
Тәуелсіздік алғалы бері туған жер қазыналарынан жыл сайын жүздеген мың
адамға құт қоныс болатын тұрғын үйлер, таспадай тарала түскен тас жолдар,
алыс шалғайларға жеткен ауыз су, газ құрбылары, электр желілері, жаңа
үлгідегі мектептер мен балабақшалар, ауруханалар мен емханалар,
зейнетақылар мен жәрдемақылар, жұмыс орындары түріндегі әлеуметтік
қайырын ел көріп отыр.
Алайда, мұнайды өндіру мен өңдеуде, ілеспе газды ауаға еркін жіберуде
аса зор қауіп пен қатер де бар. Осыдан ғасырлар бұрынғы көшіп-қонып, қоныс
аударып жүретін қыр қазағы Каспий маңы ойпатында тайыз қабаттардан жер
бетіне шығып, төңірегін май топыраққа айналдырып жататын, жұқса майлы кірі
кетпейтін, жағымсыз иісі бар екенін біліп, одан аулақ жүрген. Отын орнына
жыңғыл, сексеуіл сынды қызуы қатты бұталарды шоқтатып, әбден ақ жапа
болған тезекті маздатып жаққан. Мұнай әлдеқалай от алып жанар болса, оның
қолқа қабар қою түтінінен, газ иісінен сол маңдағы адам түгілі мал безіп кеткен.
Осы күні әртүрлі дау-дамай айтып жүрсек те, жасыратын несі бар
Қазақстан мен американдық «Шеврон» компаниясы бірлескен кәсіпорын
құрылған соң ғана тұңғиықтан жер бетіне жететін, одан зауытқа енетін, одан
мұнай, газ, күкірт, жеңіл фракциялар сияқты өнімдерге айырылып шығатын
бүкіл тізбек сыртқы ортамен ешбір саңылау арқылы қатынаспайтын жабық
жүйеге көшірілді, жүйенің өн бойына әлдебір ақауды аңғарған бойда өндірісті
автоматты түрде тоқтатып тастайтын жапондық сезімтал аппараттар
орнатылды. Маңайдағы «Сарықамыс», «Қаратон» қалашықтары, Кең арал,
Атанақ жайлауларының малшы ауылдары жүз километрдей аулаққа, жаңа
мекендерге орналастырылды.
Атырауға іргелес елді мекендерден күндері таң әлетінде кіретіндер
назарына алдымен қала үстіндегі мұнартқан бозаң шалынады. Тіпті әуежай
бетте бой көтерген «Болашақ» ықшамауданының тұрғындары да ертеңгілік
қалаға, көз салса, тұнып тұрған түтінді көреді. Бұл қайдан шығып жатыр?
Ешкім әдейілеп от қоймаған шығар. Демек, бұл қалалықтардың кейбір
кәсіпорындарда түнгі мезгілде немесе технологиялық қондырғылар бойына
жинақталып қалған, таң алдында тазаланбаған өндіріс қалдықтарын ауаға
лақтыратындығы жөніндегі күдігін қалыңдата түседі. Мәселен, облыстық
экология департаментінің басшысы Е. Қуановтың айтуынша, өткен жылғы
үшінші желтоқсанда түнгі сағат үш шамасында «ПотенциалОйл»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ілеспе газды жақпастан ауаға лақтыра
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салған. Демек, мұнай құрамындағы қосымша қалдық тазаланбай қала үстіндегі
ауаға таратылған. Мұның заңға қайшы екендігін сол кәсіпорын басшысы білді
ме? Әрине, білді. Бірақ солай жасады.
Ербол Қуанов – түн жамылып ауаға лас қалдықтар шығаратын тек
«Потенциалойл» компаниясы ғана емес, мұндай қылмысқа баратындар көп
екендігін де жасырмайды. Демек, бір ғана кәсіпорынмен шектеліп қалуға да
болмайды. Мәселен, Атырау мұнай өңдеу зауытының төңірегіндегі
тұрғындарға тигізіп отырған кесапаты жөнінде бұрын да айтылатын, ал қазір
тіпті жиі қозғалып жүр. Рас, кезінде бұл кәсіпорын қала сыртында
салынғанымен, бүгінде қала аумағында қалған. Айналасында тұрғын үйлер де,
әлеуметтік нысандар да баршылық. Солардың бәрі де зауыттан тарайтын
жағымсыз иісті сезініп отыр.
Жағымсыз иіске жергілікті тұрғындардың еті үйреніп кеткендігі
соншалық, тіпті назар да аудармайтын болған. Ал, бұл – өте қауіпті құбылыс.
Өйткені, олардың ағзалары еш нәрсені сезбейтіндей әбден уланған болуы
мүмкін. Әр жылы облыстағы кәсіпорындар тарапынан қоршаған ортаға
шығарылатын зиянды қалдықтардың 85 пайызы мұнай өндіруші
компаниялардың үлесінде.
Жергілікті халықты жақында қатарға қосылатын «Болашақ» зауыты да
мазасыздандырып отыр. Әрине, бетін әрмен етсін, бірақ тосын жай бола қалса,
кәсіпорыннан шығарылар залалды қалдық қалаға лап қойғалы тұр. Оның үстіне,
мамандардың есептеуінше, биыл ғана «Болашақ» зауытынан тарайтын зиянды
заттар көлемі 78 мың тоннаны құрамақшы. Ал «Болашақ» зауытында бір бәле
бола қалса, ұдайы желдің жолындағы Атырау қаласының халқы қайда қашып
құтылмақ?
Әрине, кәсіпорындар мен кәсіпкерлер мол пайда тапса, мемлекет
қазынасына да салықтар мен түрлі төлемдер түріндегі түсім де көбейеді. Бірақ
мемлекет сол қаржымен халқына денсаулық сатып ала ма?
Бұрынғы ата-бабаларымыз бүгінгі бізден гөрі қайратты, рухы қайсар
болыпты. Соның бәрі мал тұқымын асылдандырылғандай сұрыптау
жасалғаннан емес, жері таза, ауасы мен суы тұнық табиғаттан дарыған
қасиеттер. Біртіндеп әлжуаз, аурушаң, дорбалап дәрі ұстап жүретін адамдардың
еліне айналмасымызға не кепіл? Міне, бұл бүгін болмаса да, алдымызда тұруы
мүмкін мәселе.
(«Қазақ әдебиеті» №35, 2013 ж., М.Сүмесінов, Ә. Қайыров
мақаласынан қысқартылып алынды)
9.9 Мәтінді абзацқа бөліп оқып, әр абзацқа ат беріңіз. Әр абзацтың
мазмұнын айтып беріңіз.
9.10 Экология терминдерін жазып алыңыз.
9.11 Мәтіннен сын есімдерді жазып алыңыз. Оларды екі топқа бөліп
жазыңыз, шырайларға қойыңыз.
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Сапалық сын есімдер
лас (ластау, ең лас)

Қатыстық сын есімдер
қауіпті (өте қауіпті)

9.12 Ә бағанынан А бағанындағы сөздердің баламаларын табыңыз.
А
Ә
бізден гөрі бойы қайратты, рухы айналасын ластайтын
қайсар
әлжуаз, аурушаң, дорбалап дәрі ұстап табиғаты таза
жүретін
салықтар, түрлі төлемдер мен Атырау жанындағы мекендер
түсімдер
бұрынғы
көшіп-қонып,
қоныс адамдардың
көзіне
боз
тұман
аударып жүретін қыр қазағы
шалынады
жері таза, ауасы мен суы тұнық
денсаулығы нашар
Атырауға іргелес елді мекендер
әлеуметтік нысандар
төңірегін май топыраққа айналдырып дені сау
жататын
адамдардың назарына алдымен қала табыс
үстіндегі мұнартқан бозаң шалынады
мектептер
мен
балабақшалар, көшпенді ата-бабамыз
ауруханалар мен емханалар
9.13 Сөздердің глоссарийін жазыңыз.
Экспорт –
Ақау –
Алтын-валюта қоры –
Экономикалық тоқырау –
Отын-энергетика көзі –
Жәрдемақы –
Ілеспе газ –
Әлеуметтік нысан –
Ақсу-Жабағылы
Ақсу-Жабағылы – Қазақстан жерінде 1926 жылы ең алғаш ашылған
қорық. Ол Батыс Тянь-Шань тау жоталары, Талас Алатауы мен Өгей
тауларының табиғатын қорғау мақсатымен ұйымдастырылды. Мұнда ең ірі
Ақсу өзені, одан екі еседей кіші Жабағылы өзендері ағады. Бұл қорық – сан
алуан өсімдіктер мен түрлі жануарлардың өсіп дамуына қолайлы мекен.
Қорықта құстардан дала бүркіті мен қарақұсты, кекілік, шіл, бөденелерді
кездестірсек, биік таулы аймақтарды мекендейтін сақалтай, қозықұмай,
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жыланжегіш, лашынды атауға болады. Құс қайту, келу кездерінде бұл жердегі
құстар саны көбейеді. Ал көкқұс пен ұлар, жануарлардан барыс, сілеусін, қоңыр
аю, арқар, көксуыр Қазақстанның «Қызыл кітабына» тіркелген. Сонымен қатар
елік, таутекелер, жабайы шошқа, ақкіс, т.б. жануарларды да бақылауға алынып,
қорғалады. (Қазақстан қорықтары)
9.14 Сұрақтарға жауап беріп, тапсырмаларды орындаңыз.
1. Мәтіндегі құстар мен жануарлардың аттарын орысшаға аударыңыз
2. Ақсу-Жабағылы қорығы Қазақстанның қандай аймағында орналасқан?
3. Аталған жануарлардың қайсыларын көрдіңіз?
4. Қорықтағы барлық жануарлар мен өсімдіктер «Қызыл кітапқа»
тіркелген бе?
5. Құс қайту, келу кездері деген қандай жыл мезгілдері?
9.15 Артық сөздерді көрсетіңіз.
лас ауа
мұнай
тәтті тағам
газ
зиянды қалдықтар
күкірт
улы заттар
жент

өңдеу
өндіру
жазу
өңдеу

аю
сілеусін
бөдене
марал

9.16 Көп нүктенің орнына жақшадағы сұрақтарға жауап болатын
қосымшаларды жалғап, мәтінді оқыңыз.
Құс қалдығынан – мұнай
Органикалық қоқыстарды оттегінің қатысынсыз қолданған кез... (қашан)
олар жанудың орнына көмірсутегі... (неге) ыдырайды екен. Алынған зат табиғи
мұнай... (неге) өте жақын көрінеді. Осы технологияны меңгерген АҚШ-тың
Changing World Technologies компаниясы жасанды мұнай жасау өндіріс... (нені)
қолға алып отыр. Жаңа тауар... (ненің) шикізаты ретінде құстарды өңдейтін
мекемелер... (қайдан) шыққан қалдықтар пайдаланылады. Компания бүгіндері
күніне 200 тонна... (қаншаға) дейін құстардың қанаттары мен сүйектерін,
еттерінің қалдықтар... (нені) жер астында жатқан табиғи «қара алтын...» (неден)
кем түспейтін мұнайға айналдырып келеді. Бірақ әзірге оның құны табиғи
шикізат... (неден) қымбаттау.
(«Зерде» журналынан)
9.17 Сұрақтар төңірегінде өз ойларыңызды айтыңыздар.
1. Мәтіннің экология тақырыбына қатысы бар ма?
2. Мұнайды жерден қазып туған жердің ауасын, суын бұзғанша, осындай
әдісті неге қолданбаймыз?
3. Бұл қабылдауға тұрарлық идея ма?
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Ғылым мен технология жаңалықтары
Өлеңге лайық шаңсорғыш
Осыдан бір ғасыр бұрын болғанда ақындар «иесі жоқ көк жәшік» жайлы
өлең жазар ма еді, кім білсін. Ал бүгінгі ақындарды жаңа техниканың
жетістіктері таңғалдыра қоймайды. Олай дейтініміз, таяуда LG компаниясы
шаңсорғыштың жетілген түрін жарыққа шығарды. ROBOKING деген
тұрмыстық техниканың соңғы үлгісі өзінің жұмыс процесіне адамның
араласуын қажет етпейді деуге болады. Аппарат алдын ала жасалған
бағдарлама бойынша және дистанциялық басқару арқылы тазалау жұмыстарын
атқарады. Жаңа шаңсорғыш
«негізгі», «тез», «тыныш» тәртіптермен
тапсырмаларды орындайды. Пәтер ішінде ROBOKING өздігінен қозғалады
және аккумулятордағы зарядты да өзгенің көмегінсіз толтыра алады.
(«Зерде» журналынан)
9.18 Сөйлемдердегі бөлінген сөздерге сұрақ қойыңыз.
Пәтер ішінде ROBOKING өздігінен қозғалады.
Аппарат тазалау жұмыстарын дистанциялық басқару арқылы атқарады.
Жаңа шаңсорғыш
«негізгі», «тез», «тыныш» тәртіптермен
тапсырмаларды орындайды.
LG компаниясы шаңсорғыштың жетілген түрін жарыққа шығарды.
Ақындар «иесі жоқ көк жәшік» жайлы өлең жазар еді.
10 Қазақ киносы және театр өнері
10.1 Грамматикаңызды тексеріңіз.
Көмекші етістіктердің тиістілерін сәйкес формада қойып, сөйлемдерді
толықтырыңыз: бер, жібер, ал, тұр, жазда.
1. Айтып … М. Әуезов драма театрына қалай баруға болады?
2. Сізге айтуға ұмытып …, ертең сағат екіде жиналыс болады сонда
болуымыз керек.
3. Отыра … , рақмет, мен келесі аялдамадан түсемін.
4. Менің мекенжайымды жазып … .
5. Маған телефон нөміріңізді жазып ... .
6. Асқар, сен бара …, мен қазір келемін.
7. Осында күте …, бастық қазір келіп, сізді қабылдайды.
8. Мен сені театрдың алдында күтіп ... , кешікпей кел.
9. Мен билет ала ..., сен асықпай кел.
10. Оның сөзіне күліп жібере ... .
10.2 Сұрақтарды бір-біріңізге қойып, әңгімелесіңіздер.
1. Театрға барасыз ба?
2. Қандай театрларды ұнатасыз?
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3. Қандай спектакльдер ерекше ұнайды?
4. Қандай артистердің ойнағаны ұнайды?
5. Театрдың қандай бөлігін ұнатасыз?
6. Қазақ киносының қандай туындылары ұнайды?
7. Кинотеатрға жиі барасыз ба?
8. Көбінесе қандай кинотеатрларға барасыз?
9. Жаңа фильмдерді асыға күтіп, экранға шыға салысымен көруге
тырысасыз ба, әлде асықпай кейіннен көресіз бе?
10. Фильмдерді кинотеатрдан көруді ұнатасыз ба, әлде үйде көргенді
дұрыс көресіз бе?
11. Қандай жанрда түсірілген фильмдерді ұнатасыз?
12. Қазақфильм туындыларын көрдіңіз бе?
13. Оларды атай аласыз ба?
14. Қазақ киносының соңғы кезде шыққан өзіңізге ұнайтын туындысы
қандай?
15. Әлемдік киноматографтың қандай өнімдері ұнайды?
16. Кино өндірісінде қазір қандай жаңалықтар болып жатыр?
17. Жаңа технологияларды пайдаланып жасалған кинозалдарға барасыз
ба?
10.3 Әңгімеңізде мына сөздерді пайдалансаңыз болады:
Жиі барамын, партерге билет алуға тырысамын, ... ойыны қатты ұнайды,
шынайы ойнай алады, қазақ драма театры, «Абай», «Турандот ханшайым»,
«Қаралы сұлу», «Күйеуіңізді сатыңызшы», «Ромео мен Джульетта», «Сыған
серенадасы», «Үміт үзгім келмейді», «Сұлтан Бейбарыс» спектакльдерін
көрдім, жасөспірімдер театрына, орыс драма театрына, опера және балет
театрына барамын, кинотеатрлардың бәрінде болдым, жаңа фильмді көруге
асықпаймын, біраз уақыт өткенде арзан бағамен көремін, мүмкін болса,
кинотеатрдан көруге тырысамын, фильмнен алатын әсерің мүлде басқаша,
Голливуд фильмдерін қатты ұнатамын, экшн, қиял-ғажайып, детектив,
мелодрама, комедия жанрында түсірілген фильмдер ұнайды, сүйікті артистерім
..., 3D, I-MAX технологиясы бар залдарда болдым.
Қазақ театрының тарихы
Қазақ театр өнерінің өзіндік сипаты халқымыздың ежелден келе жатқан
тұрмыс-салты мен әдет-ғұрпына негізделген. Үйлену салтымен, нәрестенің
дүниеге келу шілдехана тойымен байланысты өтетін ойын-сауықтың толып
жатқан түрлері, ақындар айтысы т.б. дәстүрлеріміз театр өнерінің алғашқы
көріністері болды.
Кейін халқымыздың талант иелері жер-жерде шағын труппалар құрып, ел
аралап, жәрмеңкелерде өнер көрсеткен. Кейіннен осы өнер иелерінің
бастауымен қазақтың алғашқы кәсіптік ұлттық драма театры 1925 жылдың
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аяғында Қызылорда қаласында ұйымдастырылды. Театр шымылдығы 1926
жылы 13 ақпанда М.Әуезовтың «Еңлік – Кебек» трагедиясымен ашылды.
Театр алғаш рет құрылған жылы онда Иса Байзақов, Әміре Қашаубаев,
Қалибек Қуанышбаев, Елебек Өмірзақов, Серке Қожамқұлов, Жұмат Шанин,
Қапан Бадыров, Құрманбек Жандарбеков, Қанабек Байсейітов сияқты өнер
тарландары қызмет етті. Олар театр тарихына өшпес із қалдырды. 1934 жылы
қазақ драма театрының құрылуына негіз болды.
Бұл күнде облыс орталықтарының бәрінде дерлік драма театрлары
ашылды. Осыларға қазақтың ұлттық драма театры ақыл-кеңес беріп, олардың
қаз тұрып кетуіне қамқорлық жасап отырады. Қазақ драма театрының
сахнасында қойылған «Қозы Көрпеш-Баян сұлу», «Ақан сері-Ақтоқты», «ЕңлікКебек», «Ана – Жер-ана» спектакльдері театр сахнасынан түспей келе жатыр.
Соңғы жылдары театр репертуары байи түсті.
10.4 http://auezov-teatr.kz/ сайтынан актерлармен «Өнернама» атты
сұхбаттарды тыңдату.
10.5 Фильмнен үзінділерді орындаңыздар.
Менің атым Қожа фильмінен үзінділер:
1.
- Құлағыңды, құлағыңды, балам. Кәне, асықпай тағы бір шайыншы.
- Кәнеки, дұрыс жарайсың!
- Болды, әже!
2.
- Қыздар айнаға қарап сыланған сайын, өздеріне өздері сұлу көрініп мәз
болады дейді. Ал мен ше? Түрім болса - мынау. Тым болмаса, атымды да
келістіріп қоя алмапты. Менің атым – Қожа.
- Қожа! Екі әрпін өзгертсең, көже болып шығады. Кәдімгі қойыртпақ қара
көже. Сонда мен көже болғаным ба? Егер мазақ қылатын балалар болса, әкесін
танытамын.
- Қожа, сен әлі кетпегенсің бе? Балам-ау ертең мектепке бармайсың ба?
Кітапсыз қалып қойып жүрме.
- Кеттім, әжетай.
3.
- Әй, Қара көже! Сақ бол!
- Тағы да қыстырылдың ба, салпақ құлақ Жантас? Шекеңді шодырайтып
жіберейін. А, неғып батырсып тұр десем, қасында Жанар тұр екен ғой. Ал онда
тәсілді өзгерте қояйық.
4.
- Қайда бара жатыр екен, сұрашы.
- Қожа, қайда бара жатырсың?
- Моншаға кірін кетіруге.
- Оқулық алғанбысың?
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- Иә.
- Көрейінші.
- Қолыңды жуып кел.
Қожа Жантасты бір ұрып жығады.
- Бұл қай сотқарлығың? Көрерсің, бәлем, директорға айтамын.
5. Дүкеннің қасындағы әңгіме
- Таусылып қалар дейсің бе? Дәптер бар ма екен? Алып жатыр ғой.
- Екі-екіден кіре беріңдер. Тағы біреу. Кіре бер. Сен қайда барасың?
Мына жұрт кезек күтіп тұр ғой.
- Жол беріңдерші, өтіп кетейін.
- Кезекке тұр.
- Мен қант аламын.
- Шын ба?
- Саған не керек?
- Жарты келі қант аламын.
- 39 тиын.
- Үнді шайы бар ма екен?
- Бар.
- Тұра тұрыңдаршы. Саған не керек? Мә, мә. Шуламаңдар, балалар, бәрің
аласыңдар, бәріңе де беремін. Мә, майдаңды ал.
- Ал саған не керек?
- Қант алғышым! Қай класта оқисың өзің?
- 13-ші класта.
- Бесіншіде оқиды.
- Бесіншіде ме? Аты-жөнің кім?
- Чингачкук.
- Олай болса, Чингачкук, мен сенің жаңа класс жетекшің боламын, ұқтың
ба? Ал енді бара бер.
6. Қожа үйіне келеді. Далада байлаулы тұрған атты көреді.
- Жалмауыз. Өртеніп кет, иеңмен бірге.
- Қалай болған күнде де ауыспалы қызыл туды (flag) біз жеңіп аламыз.
- Үйде қонақ отыр, қарағым, кірме!
- Қожатай, сәлемің қайда?
- Сәлемет боларсыз?
- Саған не болған?
- Ештеме.
- Мінезі-ай әкесінен аумайды.
- Кітаптарың түгелденді ме?
- Түгел.
- Қалеке, шөп шабу қашан бітеді? Тым ұзап кетті ғой.
- Асыққанмен бола ма, Миллатжан. Уақыты келгенде бітер.
- Қиын екен.
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- Жалғыздылық әйелге оңай емес, Миллатжан. Ер азаматтың керегі
осындайда ғой.
Грамматика. Себеп-салдарлық конструкциялар:
-ғаннан, -геннен, -қаннан, -кеннен
Ол қатты ұялғаннан жерге кіре жаздады.
-ғандықтан, - гендіктен, -қандықтан, -кендіктен
Ол қатты ұялғандықтан жерге кіре жаздады.
- ған, -ген, -қан, -кен себепті
Ол қатты ұялған себепті жерге кіре жаздады.
Ол қатты ұялды, сондықтан жерге кіре жаздады.
Ол жерге кіре жаздады, өйткені қатты ұялды.
-а, -е, -на, -не
Мен емтиханды жақсы тапсырғаныма қуандым.
Мен сізбен танысқаныма қуаныштымын.
Ол телефонын жоғалтқанына қатты өкінді.
соң
Сен келмеген соң, өзім келдім. Кітапханадан керек кітабымды тапқан соң
кетіп қалдым.
бола
Саған бола келдім.
үшін
Маған көмектескенің үшін рақмет.
арқасында
Сенің арқаңда адам болдым.
Жақсы оқығанымның арқасында сесияны жақсы тапсырдым.
кесірінен
Жалқаулығымның кесірінен жазғы семестрге қалдым.
10.6 Сөйлемдерді оқып, себеп-салдарлық қатынастың берілуіне назар
аударыңыз, өзіңіз ұқсас сөйлемдер құрастырыңыз.
Бөлім бастығы қабылдағандықтан, бұл мәселе бүгін шешілді.
Бөлім бастығы қабылдады, сондықтан бұл мәселе бүгін шешілді.
Мәселе бүгін шешілді, өйткені бөлім бастығы тез қабылдады.
Өз тапқырлығыма өзім риза болдым.
Ол Ұлпанның сыйлығына қуанып кетті.
Суықтан тоңа бастадық.
Жаңбырдан жер көгереді, батадан ел көгереді (Мақал).
Досымды адалдығы үшін қадірлеймін.
Сен келмеген соң өзім іздеп келдім.
Қорыққаннан селт ете қалды.
Жер қардан аппақ.
Сол әннен рахат тапты.
Әнді естіп, рахат тапты.
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Отбасы жағдайына байланысты кезексіз демалыс берілсін.
Сіздің өтінішіңіз бойынша келіп отырмын.
10.7 Екі бағандағы сөздерді сәйкестендіріңіз.
Себеп
Салдар
Ұял
төмен қара, күлімсіре
Әлібек амалсыз
тоқта
Кешке бара алма
өкін
Оның науқасқа душар бол
бәрі қайғыр
Оның мінезін біл
оған қарсы келме
Сен күл
жауың ашулан
Інісінің ұятсыздығы
таңғал
Қуанышты хабар есті
қатты толқы
Сізбен таныс
қуанышты
Еріксіз
күл
Көп жұмыс жаса (арқасында)
үлкен табыстарға жет
Ғылым мен технология жаңалықтары
10.8 Мәтінді тиісті сөздермен толықтырып оқыңыз.
келеді
емес
қарапайым
көрсетті
келешекте
асырылады
университетінің
Сумен жұмыс істейтін компьютер
Болашақ – биологиялық технологиялардың еншісінде. ____________
техникалық құралдардың жұмыс принциптері ауа мен судың қасиеттеріне арқа
сүйейтінін уақыт ағымы айғақтап ___________. Жақында Массачусетс
технологиялық ______________ (АҚШ) студенттері сумен жұмыс істейтін
компьютердің үлгісін ______________. Ол компьютердің алгоритмдік
процестері электрондардың қозғалысымен ________ , судың ағысымен жүзеге
___________. Су компьютері әзірге _____________ есептер мен логикалық
операцияларды орындай алады. («Зерде» журналынан)
10.9 Мәтінді оқыңыз.
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Жарық жолында жаңа планета
Жерден 5600 жарық жылдық қашықтықта, Сарышаян шоқжұлдызында,
Британиялық Колумбия (Канада) университетінің астрономдары жаралғанына
13 млрд жыл болған көне планетаны тапты. Ол біздің жер шарымыздан
8,5 млрд жыл бұрын пайда болған екен. Мафусаил деп аталған планета
Юпитерден екі есе үлкен және сөніп болған қосарланған жұлдыздың
маңайында айналатын болып шықты. Бұл табылым планеталардың үлкен
жарылыстан миллиард жылдан кейін пайда бола бастағанына болжам жасайды.
10.10 Мәтінді керекті қосымшалармен толықтырып оқыңыз.
Алманың піскенін анықтайтын қолғап
Жеміс... піскен кезінде жұлудың пайдасы оның толық жетілмеген кезінде
жинаған... жоғары. Жеміс ағашындағы мәуелердің бір мезгіл... пісіп жетіле
қоймайтыны белгілі. Жемістер... сақтау барысында орын алатын бұзылулар.....
бірден-бір себебі – піспеген мәуелер. Осындай жағдайлар... назар аударған
Монпельдегі (Франция) Ауыл шаруашылығын механикаландыру орталығы
мамандары жемісті жұлмай жатып оның піскен... анықтайтын қолғап жасады.
Қолғап... инфрақызыл белгі бергіштері алманың жұмсағы... жиналған қанттың
мөлшерін анықтап береді. Ол үшін қолғап киілген қол... алманы жай ғана ұстау
жеткілікті, индикатор тиісті нәтиже... көрсетеді. Сондай-ақ, осы қолғап...
базардағы жемістердің де сапа... білуге болады. («Зерде» журналынан)
10.11 Үш мақалада жазылған жаңалықтарды талқылаңыздар.
Өздік жұмыстарға арналған материалдар
Майкл Фарадей (1791 – 1867 ж.ж.)
Ағылшын физигi Майкл Фарадей 1791 жылы 22 қыркүйекте Лондон
маңында шебердiң отбасында дүниеге келген. Г. Дэвидiң қамқорлығының
арқасында Корольдiк ассоциациясына ассистент қызметіне алынды. 1821 жылы
ол магниттiң токтағы өткiзгiш бойымен айналатынын және токтағы өткiзгiштiң
магнит бойымен айналатынын бақылап, электр қозғағыштың алғашқы моделiн
жасады. 1831 жылы барлық тұрақты және айнымалы ток генераторларының
жұмысы негiзделген – электромагниттiк индукцияны ашты. 1824 жылы
Фарадей Корольдiк қоғамының мүшесi болып сайланды, ал 1825 жылы
Корольдiк ассоциация зертханасының (лабораториясының) директоры болды.
1833 жылдан Корольдiк институттың химиядан Фуллерлiк профессоры болып
1862 жылға дейiн iстедi. Фарадейдiң жарияланған лекциялары кең таралды.
Үлкен тәжiрибелiк деректерге сүйенiп, Фарадей ол кезде белгiлi электр
«түрлерi», «жануардың», «магниттiк», термоэлектрлiк, гальваникалық
электрлiк және басқалардың өрнекттелетiнiн дәлелдедi. Электр тогының
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тұздардың, қышқылдардың және басқаларының қоспаларынан өтуi оны электр
тогының табиғатын ашуға итермеледi. Зерттеу нәтижесiнде 1833 жылы
электролиз (Фарадей) заңын ашты. 1845 жылы Фарадей жарықтың поляризация
жазықтығының магнит өрiсiнде айналу құбылысын (Фарадей эффектiсiн)
байқады. Сол жылы диамагнетизмдi ашты, ал 1847 жылы – парамагнетизмдi
ашты. Ол бiрнеше ұғымдарды енгiздi – қозғалғыштық (1827 ж.), катод, анод,
иондар, электролиз, электродтар (1834 ж.); вольтметрдi ойлап тапты (1833 ж.).
1830 жылдары өрiс ұғымын ұсынды, 1845 жылы алғаш рет «электромагниттiк
өрiс» терминiн пайдаланды, ал 1852 жылы өрiс концепциясының формуласын
жазды. Фарадей электр және магнетизмнен негiзгi еңбектерiн Корольдiк
қоғамға – Электрден тәжiрибелiк зерттеулер (Experimental Researches in
Electricity) – атты баяндамалар сериясы ретiнде тапсырып отырды.
Фарадей 1867 жылы 25 тамызда Хэмптон-Кортта қайтыс болды.
(http://www.kitaphana.kz/ сайтынан алынды)
Эйнштейн Альберт (1879-1955 ж.ж.)
А.Эйнштейн 1879 ж. Ульмада туылған (қазiргi ФРГ). 14 жасында
Швейцарияға көшiп, 1900 ж. Цюрих политехникумын бiтiредi. 1902-1908 ж.ж.
Бернде патент бюросында сарапшы болады, 1909-1913 ж.ж. Цюрих
политехникумының профессоры, 1914-1933 ж.ж. Берлин университетiнiң
профессоры және физика институтының директоры болады. Фашистер үкiметi
құрылғаннан кейiн Германиядан кетуге мәжбүр болады. 1933 ж. АҚШ-қа
көшедi, өзiнiң өмiрiнiң соңына дейiн Принстон институтының перспективтi
зерттеуiнде қызмет етедi. Эйнштейн кеңiстiк, уақыт және материя туралы
түсiнiктi түбегейлi түрде өзгертiп, салыстырмалылықтың арнайы және жалпы
теориясын құрды. Өзiнiң теориясына 2 постулатты енгiздi: Галилейдiң
салыстырмалы
механикалық
принципiнiң
жалпыламасы
болатын
салыстырмалылықтың
арнайы
принципi
және
вакуумдегi
жарық
жылдамдығының тұрақтылық принципi. Сол теориясының негiзiнде 1905 ж.
масса мен энергияның байланыс заңын ашты.
Эйнштейн кванттық теорияны құруда да маңызды рөл атқарды. Егер 1900
ж. Макс Планк материалды осциллятордың энергиясын ғана кванттаса, ал
Эйнштейн 1905 ж. жарықтық сәуле шығаруды, жарық квантының немесе
фотондардың ағыны деп қарастырып, кванттық, дискреттiк құрылымын
зерттедi. Жарықтың кванттық теориясының негiзiнде фотоэффект құбылысын
түсiндiрдi.
(http://www.kitaphana.kz/ сайтынан алынды)
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Я.И. Перельманның «Қызықты физика» атты кітабынан мақалалар
Мәтіндерді оқып, мазмұнын қазақша баяндап беріңіздер.
Сильнее самого себя
Какой груз вы можете поднять рукой? Положим, что 10 кг. Вы думаете,
что эти 10 кг определяет силу мускулов вашей руки? Ошибаетесь: мускулы
гораздо сильнее! Проследите за действием, например, так называемой
двуглавой мышцы вашей руки. Она прикреплена близ точки опоры рычага,
каким является кость предплечья, а груз действует на другой конец этого
живого рычага. Расстояние от груза до точки опоры, т. е. до сустава, почти в 8
раз больше, чем расстояние от конца мышцы до опоры. Значит, если груз
составляет 10 кг, то мускул тянет с силой, в 8 раз большей. Развивая силу в 8
раз большую, чем наша рука, мускул мог бы непосредственно поднять не 10 кг,
а 80 кг.
Мы вправе без преувеличения сказать, что каждый человек гораздо
сильнее самого себя, т. е. что наши мускулы развивают силу, значительно
большую той, которая проявляется в наших действиях.
Целесообразно ли такое устройство? На первый взгляд как будто нет, –
мы видим здесь потерю силы, ничем не вознаграждаемую. Однако вспомним
старинное «золотое правило» механики: что теряется в силе, выигрывается в
перемещении. Тут и происходит выигрыш в скорости: наши руки движутся в 8
раз быстрее, чем управляющие ими мышцы. Тот способ прикрепления
мускулов, который мы видим в теле животных, обеспечивает конечностям
проворство движении, более важное в борьбе за существование, нежели сила.
Мы были бы крайне медлительными существами, если бы наши руки и ноги не
были устроены по этому принципу.
(Я.И.Перельман. Занимательная механика)
Как отличить вареное яйцо от сырого?
Как быть, если нужно, не разбивая скорлупы, определить, сварено яйцо
или же оно сырое? Знание механики поможет вам с успехом выйти из этого
маленького затруднения.
Дело в том, что яйца вареные и сырые вращаются не одинаковым
образом. Этим и можно воспользоваться для разрешения нашей задачи.
Испытуемое яйцо кладут на плоскую тарелку и двумя пальцами сообщают ему
вращательное движение (рисунок 1). Сваренное (особенно вкрутую) яйцо
вращается при этом заметно быстрее и дольше сырого. Последнее трудно
даже заставить вращаться; между тем круто сваренное яйцо вертится так
быстро, что очертания его сливаются для глаз в белый сплющенный эллипсоид
и оно может само встать на острый конец.
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Рисунок 1 – Как завертеть яйцо
Причина этих явлений кроется в том, что круто сваренное яйцо вращается
как сплошное целое; в сыром же яйце жидкое его содержимое, не сразу получая
вращательное движение, задерживает вследствие своей инерции движение
твердой оболочки; оно играет роль тормоза.
Вареные и сырые яйца различно относятся также и к остановке вращения.
Если к вращающемуся вареному яйцу прикоснуться пальцем, оно
останавливается сразу. Сырое же яйцо, остановившись на мгновение, будет
после отнятия руки еще немного вращаться. Происходит это опять-таки
вследствие инерции: внутренняя жидкая масса в сыром яйце еще продолжает
двигаться после того, как твердая оболочка пришла в покой; содержимое же
вареного яйца останавливается одновременно с остановкой наружной
скорлупы.
Подобные испытания можно производить и иным образом. Обтяните
сырое и вареное яйца резиновыми колечками «по меридиану» и подвесьте на
двух одинаковых бечевках (рисунок 2). Закрутите обе бечевки одинаковое
число раз и отпустите. Сразу обнаружится различие между вареным и сырым
яйцом. Вареное, придя в начальное положение, начнет по инерции закручивать
нить в обратную сторону, затем снова раскрутит ее, – и так несколько раз,
постепенно уменьшая число оборотов. Сырое же яйцо повернется раз, другой и
остановится задолго до того, как успокоится крутое яйцо: движения тормозятся
жидким содержимым.

Рисунок 2 – Как отличить вареное яйцо от сырого
по их вращению в подвешенном виде
Колесо смеха
Раскройте зонтик, уприте его концом в пол и вращайте за ручку; вам не
трудно будет придать ему довольно быстрое движение. Теперь бросьте внутрь
зонтика мяч или скомканную бумагу; брошенный предмет не остается в
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зонтике, а будет выкинут из него, что принято неправильно называть
«центробежной силой» и что в действительности есть лишь проявление
инерции. Мяч выбрасывается не по направлению радиуса, а по касательной к
пути кругового движения.
На этом эффекте вращательного движения основано устройство
своеобразного развлечения – «колеса смеха» (рисунок 3), которое можно
видеть, например, в парках культуры. Посетители имеют здесь случай на самих
себе испытать действие инерции. Публика размещается на круглой площадке
— стоя, сидя, лежа, – кто как желает. Скрытый под площадкой мотор плавно
вращает ее около вертикальной оси, сначала медленно, потом все быстрее,
постепенно увеличивая скорость. И тогда под действием инерции все
находящиеся на платформе начинают сползать к ее краям. Сначала это
движение едва заметно, но по мере того как «пассажиры» удаляются от центра
и попадают на окружности все большего и большего радиуса, скорость, а
следовательно, и инерция движения сказываются все заметнее. Никакие усилия
удержаться на месте не приводят ни к чему, и люди сбрасываются с «колеса
смеха».

Рисунок 3 – Колесо смеха.
Люди на вращающемся круге отбрасываются за его края
Земной шар есть, в сущности, такое же «колесо смеха», только
гигантских размеров. Земля, конечно, не сбрасывает нас с себя, но она все же
уменьшает наш вес. И на экваторе, где скорость вращения наибольшая,
уменьшение веса от этой причины, доходит до 1/300 доли. А вместе с другой
причиной (сжатие Земли) вес каждого тела на экваторе уменьшается, в общем,
на полпроцента (т. е. на 1/200), так что взрослый человек весит на экваторе
примерно на 300 г меньше, чем на полюсе.
(Я.И.Перельман. Занимательная механика)
В погоне за временем
Можно ли в 8 часов утра вылететь из Владивостока и в 8 часов утра того
же дня прилететь в Москву? Вопрос этот вовсе не лишен смысла. Да, можно.
Чтобы понять этот ответ, нужно только вспомнить, что разница между поясным
временем Владивостока и Москвы составляет девять часов. И если самолет
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сможет пройти расстояние между Владивостоком и Москвой за это время, то он
прибудет в Москву в час своего вылета из Владивостока.
Расстояние Владивосток – Москва составляет примерно 9000 км. Значит,
скорость самолета должна быть равна 9000: 9 = 1000 км/час. Это вполне
достижимая в современных условиях скорость.
Чтобы «перегнать Солнце» (или, точнее, Землю) в полярных широтах,
нужна значительно меньшая скорость. На 77-й параллели (Новая Земля)
самолет, обладающий скоростью около 450 км/час, пролетает столько же,
сколько успевает за тот же промежуток времени пройти точка земной
поверхности при вращении Земли вокруг оси. Для пассажира такого самолета
Солнце остановится и будет неподвижно висеть на небе, не приближаясь к
закату (при этом, конечно, самолет должен двигаться в подходящем
направлении).
Еще легче «перегнать Луну» в ее собственном обращении вокруг Земли.
Луна движется вокруг Земли в 29 раз медленнее, чем Земля вокруг своей оси
(сравниваются, конечно, так называемые «угловые», а не линейные скорости).
Поэтому обыкновенный пароход, делающий 25-30 км в час, может уже в
средних широтах «перегнать Луну».
О таком явлении упоминает Марк Твен в своих очерках «Простаки за
границей». Во время переезда по Атлантическому океану от Нью-Йорка к
Азорским островам «стояла прекрасная летняя погода, а ночи были даже лучше
дней. Мы наблюдали странное явление: Луну, появляющуюся каждый вечер в
тот же час в той же точке неба. Причина этого оригинального поведения Луны
сначала оставалась для нас загадочной, но потом мы сообразили, в чем дело:
мы подвигались каждый час на 20 минут долготы к востоку, т. е. именно с
такой скоростью, чтобы не отставать от Луны!».
(Я.И.Перельман. Занимательная механика)
Поймать боевую пулю руками
Во время империалистической войны, как сообщали газеты, с
французским летчиком произошел совершенно необыкновенный случай. Летая
на высоте двух километров, летчик заметил, что близ его лица движется
какой-то мелкий предмет. Думая, что это насекомое, летчик проворно схватил
его рукой. Представьте изумление летчика, когда оказалось, что он поймал…
германскую боевую пулю!
Не правда ли, это напоминает россказни легендарного барона
Мюнхгаузена, будто бы ловившего пушечные ядра руками?
А между тем в сообщении о летчике, поймавшем пулю, нет ничего
невозможного.
Пуля ведь не все время движется со своей начальной скоростью 800-900
м в секунду. Из-за сопротивления воздуха она постепенно замедляет свой полет
и к концу пути – на излете – делает всего метров 40 в секунду. А такую
скорость развивает и самолет. Значит, легко может случиться, что пуля и
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самолет будут иметь одинаковую скорость; тогда по отношению к летчику пуля
будет неподвижна или будет двигаться едва заметно. Ничего не будет стоить
тогда схватить ее рукой, – особенно в перчатке, потому что пуля, движущаяся в
воздухе, сильно разогревается.
(Я.И. Перельман. Занимательная физика)
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ІІ БӨЛІМ
1 Жұмысы жемістінің – өмірі келісті
1.1 Сұрақтар төңірегінде жұптасып әңгімелесіңіздер.
1. Жұмыс іздеуді неден бастаған дұрыс деп санайсыз?
2. Сіздің арманыңыздағы жұмыс қандай?
3. Сіз жұмыс беруші болсаңыз, үміткерге қандай талаптар қояр едіңіз?
4. Өзіңізді сол талаптарға саймын деп есептейсіз бе?
5. Бұқаралық ақпарат құралдарында бос қызмет орнына жарияланатын
конкурстарды қарар ма едіңіз?
Конкурс
Конкурс мәтінінде келесі ақпараттар болады:
- кәсіпорын атауы, конкурс жарияланатын бос лауазым (қызмет орны);
- қойылатын талаптар: кәсіби білімі, жұмыс өтілі немесе тәжірибесі,
тілдерді білу деңгейі, қосымша талаптар;
- қажетті құжаттар тізімі: түйіндеме, өмірбаян, өтініш, жеке құжаттар,
білімі және біліктілігі туралы құжаттар, денсаулығы туралы анықтама;
- құжаттарды тапсыру мерзімі мен орны;
- кәсіпорын туралы ақпарат: толық мекенжайы, телефоны, электрондық
мекенжайы.

4 сурет – Конкурс мәтіні
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1.2 Конкурс мәтінінен келесі ақпараттарды жазып алыңыз.
1. Үміткерге қойылатын талаптар: ... ... ... .
2. Қажетті құжаттар: ... ... ... .
3. Кәсіпорын туралы ақпарат: ... ... ... .
1.3 Оқыңыз.
- Cәлеметсіз бе?
- Сәлеметсіз бе, «Айдын» компаниясының хатшысы – Әлия. Сізді тыңдап
тұрмын.
- Мен жарияланған конкурс бойынша Сіздерге түйіндемемді жіберіп едім.
- Аты-жөніңізді айтып жіберіңізші.
- Аты-жөнім – Маратов Ислам Ахметжанұлы.
- Иә, түйіндеміңізді алдым. Бірақ біздің басшымыз қазір іссапарда. Келген
соң өзіміз хабарласамыз.
- Рақмет, соны білейін деп едім.
- Сау болыңыз.
- Сау болыңыз.
Сөздік:
түйіндеме – резюме
азаматтығы – гражданство
отбасы жағдайы – семейное положение
өзі туралы мәлімет – сведения о себе
кәсіби тәжірибесі – профессиональный опыт
ғылыми атағы – ученое звание
ғылыми дәрежесі – ученая степень
тілдік дағдылары – языковые навыки
компьютерлік сауаттылығы – компьютерная грамотность
негізгі (қосымша) мәліметтер – основные (дополнительные) сведения
жеке қасиеттері – личные качества
ұйымдастырушылық қабілет – организаторские способности
басқарушылық қабілет – лидерские способности
адамдармен қарым-қатынас орнатуға бейімділік – коммуникабельность
жауапкершілік – ответственность
Түйіндеме
Түйіндеме – белгілі бір тұлғаның өмірбаяны, білімі, мамандығы, кәсіптік
шеберлігі, біліктілігі, икемділігі жайлы нақты, қысқа мәлімет беретін
ісқағазының бір түрі.
Түйіндемеде, әдетте, жоғары немесе арнаулы оқу орнын бітіргеннен кейін
жұмысқа тұру мақсатында немесе істеп жүрген қызметінен басқа өзіне лайық
қызмет іздеген жағдайда, бос орынға жарияланған конкурсқа құжат тапсырған
кезде т.б. да көптеген жағдайда жазылады.
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Жазылған түйіндеме оның иесі туралы толық мәлімет беру үшін, онда
білімі, біліктілігі, жеткен жетістігі, жұмыс тәжірибесі, не нәрсеге икемділігі бар
екені айтылуы керек. Түйіндеме жазудағы басты мақсат – өз өмірбаяны мен
білімін, жұмыс тәжірибесін, жеке басының қасиеттерін ұтымды көрсете білу.
Осы арқылы ойлаған жұмыс орнына қол жеткізу.
Біліңіз, көңіліңізге түйіңіз!
Түйіндеме – «айтылған я жазылған мәселенің қысқаша түйіні» деген
мағына береді.
Бүгінгі нарық заманында мемлекеттік органдарға, фирмалар мен
кәсіпорындарға қызметкерлер қабылдау үшін түйіндеме талап етеді.
Түйіндемеде белгілі бір адам туралы мәліметтер қысқа әрі нақты түрде беріледі.
Сауатты әрі толық жазылған түйіндеме Сіз туралы жақсы әсер қалдырады. Бұл
өзіңіз қалаған жұмысты тезірек табуға көмектеседі.
1.4 Екі бағандағы сөздерді сәйкестендіріңіз, қандай мәліметтер
түйіндемеде жазылмайтынын көрсетіңіз.
1 ұлты
1 12 жыл
2 жұмыс орны
2 үйленген
3 әуестігі
3 Қазақстан Республикасы
4 азаматтығы
4 жоғары
5 лауазымы
5 инженер-радиотехник
6 білімі
6 ақжарқын, қайырымды
7 мамандығы
7 «Қазақтелеком» АҚ
8 мекенжайы
8 қазақ
9 қызығушылығы 9 бастамашыл, мақсатты
10 мінезі
10 бас энергетик
11 жеке қасиеті
11 шахмат ойнау
12 еңбек өтілі
12 Алматы қ., Райымбек даңғылы, 145-үй, 75-пәтер
13 отбасы жағдайы 13 кесте тоқу
1.5 Бос орынға төменде келтірілген сөздердің қажеттісін қойып, сұхбатты
рөлге бөліп оқыңыз.
- Ақкенже, ренжімесең, маған көмектесіп жіберші.
- Ислам, қандай көмегім керек?
- «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясында _______________ негізде
қабылдайтын инженердің ________________ бар екен. Мен сол конкурсқа
қатысайын деп едім. Соған __________ дайындау керек.
- О-о-о! Бұл жақсы жаңалық қой. Түйіндемеде өзің туралы _________
толық, бірақ нақты етіп беруге тырыс.
- Міне, жазған түйіндемемді қарап шықшы, өзім туралы жалпы
ақпараттарды толық берген сияқтымын. Тағы да не қосуға болады?
- Қане, қарап шығайын... Сен өзіңнің ___________ көрсетпепсің. Бұл –
өте маңызды.
88

- Сен қалай ойлайсың? Қандай жеке қасиеттерімді жазуға болады?
- Ислам, сенің бойыңда жақсы қасиеттер өте көп. Мысалы: өз ісіңе
_______, __________ жұмыс істей білесің, сондай-ақ ____________ қабілетің де
бар. Меніңше, осы жақсы қасиеттеріңнің бәрін толық жазуың керек.
- Көмегіңе рақмет, Ақкенже!
- Оқасы жоқ.
Керек сөздер:
жауаптысың
ұжыммен
жеке қасиеттеріңді
ұйымдастырушылық
конкурстық
бос қызмет орны
түйіндеме
мәліметтерді
Стандарт тілдік бірліктер
Стандарт тілдік бірліктерді ақпараттық, қажеттілік сипаты бар
коммуникативтік мақсатқа сай қолданылатын дайын тілдік формула ретінде
тануға болады. Бұл тілдік формуланың ұтымды жағы: 1) қолданысқа дайын;
2) үнемді; 3) үйреншікті.
Ісқағаздарында жиі қолданылатын стандарт тілдік бірліктерді формасына
қарай 5-ке бөлуге болады:
1) стандарт сөздер;
2) стандарт сөз тіркестері;
3) стандарт құрылымдар;
4) стандарт сөйлемдер;
5) стандарт мәтіндер.
1.6 Сұрақтарға жауап беріп, тапсырмаларды орындаңыз.
1. Заманауи қызметкерге қажетті жеке қасиеттер қандай деп ойлайсыз?
2. Түйіндемеде кездесетін стандарт бірліктер қатарын жалғастырыңыз:
түйіндеме, жеке мәліметтер, тілдерді білуі, ... ... ... .
3. Тіл білу деңгейлерін жазыңыз: ... ... ... .
4. Қызығушылығы немесе әуестігін түйіндемеде көрсетудің қажеттілігі
қанша деп ойлайсыз?
1.7 Екінші бағанға мағынасы жақын сөздердi жазыңыз.
жұмыс iстеу
ұқыпты
бiтiру
басқару
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білімді
дәреже
беделді
дарынды
туған жер
еңбекқор
сыпайы
салмақты
1.8 Исламның түйіндемесін жазыңыз.
Аты-жөні: Маратов Ислам Ахметжанұлы
Туған күні, айы, жылы: 10.10.1990 ж.
Туған жері: Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы
Ұлты: қазақ
Мектепте оқыған жылдары: 1996-2007 жылдар аралығында Өскемен
қаласындағы №22 орта мектеп.
Бітірген оқу орындары: 2007-2011 жж. Д. Серікбаев атындағы Шығыс
Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті ақпараттық технологиялар
және энергетика факультетінің 050718 – электр энергетикасы мамандығы;
2011-2013 жж. Қ. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті
6М071800 – электр энергетикасы мамандығы бойынша магистратура.
Кәсіби тәжірибесі: 2013 жылы Алматы энергетика және байланыс
университетінде бағдарламашы; 2014 жылдан бүгінгі күнге дейін Астана
қаласы Энергетика және коммуналдық шаруашылық департаментінде бас
инженер.
Тілдік дағдылары: қазақ, орыс тілдері – жетік, ағылшын тілі – еркін.
Компьютерлік сауаттылығы: Internet, Microsoft Office: Word, Excel,
FrontPage.
Отбасы жағдайы: үйленген. Жұбайы – Маратова Айғаным Төлегенқызы
1992 жылғы, Қазақстан Республикасы Статистика жөніндегі агенттігінің
ақпараттық есептеу орталығында жетекші маман. Ұлы – Ахметжанов Қанат
Исламұлы 2012 жылғы.
Мекенжайы: 010000, Астана қаласы, Жеңіс даңғылы, 24-үй, 56-пәтер. Үй
телефоны: 69-56-79.
1.9 Сөйлемдерді аяқтаңыз.
Қазақ, орыс және ағылшын тілдерін жақсы … . Компьютермен жұмыс …
… . Қоғамдық жұмыстарға белсене … . Жеңіл машина жүргізе … . Театрға,
спорт жарыстарына барғанды … .
1.10 Оқыңыз.
1
- Сәлеметсіз бе?
- Сәлеметсіз бе?
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- Маратов Ислам Ахметжанұлымен сөйлесуге бола ма екен?
- Иә, Сізді тыңдап тұрмын.
- Бұл «Айдын» компаниясының хатшысы – Әлия. Сіз бізге түйіндемеңізді
жіберген болатынсыз.
- Иә, жібергенмін.
- Сіз ертең сағат онда сұхбаттасуға келе аласыз ба? Басшымыздың Сізбен
сөйлескісі келеді.
- Әрине, келе аламын. Мекенжайыңызды айтып жіберсеңіз.
- Абылай хан көшесі, 55-үй, екінші қабат, 205-бөлме.
- Рақмет. Міндетті түрде келемін.
2
- Сәлеметсіз бе? Мен – Маратов Ислам Ахметжанұлымын. Бүгін сағат
онға шақырған болатынсыз.
- Иә, келіңіз, кіріңіз, отыра тұрыңыз. Мен бастыққа телефон соғып,
сұрайын.
- Санжар Қайратұлы, Ислам Ахметжанұлы келіп отыр. Кірсін бе?
- Кірсін.
1.11 Сұхбаттағы және түйіндеме туралы мәтіндегі ақпараттарға сәйкес
сөйлемдерді толықтырыңыз.
Сұхбаттар ... ... арасында болып жатыр.
Сұхбаттар ... ... туралы.
Екінші сұхбаттағы әңгіме ... (қайда?) болып жатыр.
Сұхбатта ... деген құжат туралы сөз болды.
Түйіндеме ... деген мағына береді.
Түйіндемеде мәліметтер ... ... түрде беріледі.
... (қандай?) түйіндеме Сіз туралы жақсы әсер қалдырады.
1.12 Мәтінді оқыңыз, сызықшаның орнына төменде келтірілген азат жол
атауларының бірін жазыңыз.
Сұхбаттасудан қалай өтеміз?
Түйіндемеңізді таратып, өзіңізге лайықты қызметті іздестіріп, таптыңыз
делік. Келесі кезекте жұмыс беруші жаңа маманды жұмысқа алмас бұрын оны
сұхбаттасуға шақырады.
Төменде бірнеше кеңестер берілген, оларды есте сақтап қалсаңыз, өзіңіз
қалаған жұмысқа тұрып кетуіңіз әбден мүмкін.
___________. Ақпарат көздерінен жаңа маман іздестіріп жүрген мекеме
туралы бар ақпаратты қараңыз. Сұхбаттасуға бармас бұрын түйіндемеңізге бір
қарап, өзіңіз монолог дайындаңыз.
___________. «Адам көркі – шүберек» демекші, сұхбаттасуға орынды
киініп, көріну керек. Сырт келбетіңіз бен бет-әлпетіңіз үміттеніп отырған
қызметке сәйкес болу керектігін естен шығармаған жөн.
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____________. Белгіленген уақыттан ертерек барыңыз. Еш уақытта
кешікпеңіз. Егер де мекеме мекенжайын білмесеңіз, алдын ала ол жаққа қалай
жетуге болатынын біліп алыңыз.
____________. Сұхбат кезінде мұқият тыңдап, сөзді бөлмеңіз. Жұмыс
беруші кіші болса да, «Сіз» деп сөйлеп, сыпайылық танытыңыз. Айналаңызға
не сағатыңызға қарап, қайта-қайта ұялы телефоныңызды тексеріп отырмаңыз.
Сұхбаттасу алдында ұялы телефонды сөндіріп тастаған дұрыс.
___________. Өзіңізді таныстырған кезде аты-жөніңіз және біліміңізбен
қатар тәжірибеңіз туралы айта кетіңіз. Қызмет бабында қандай жетістіктерге
жеттіңіз, бойыңыздағы қандай қасиеттеріңізді өзіңіз жоғары бағалайсыз, сол
туралы айтқан жөн. Таныстырған кезде өтірік айтпаңыз, себебі өз сөздеріңізде
өзіңіз шатасып кетуіңіз мүмкін.
__________. Қызметке деген құлшынысыңыз бен қызығушылығыңызды
көрсетіңіз. Сұхбаттасу кезінде жұмыс берушіден мекеме туралы ақпарат
алыңыз. Жаңа маманға қойылатын талаптарды талқылаңыз. Өз ойыңызды
қосыңыз. Ең бастысы, сенімді болыңыз.
___________. Жұмыс беруші Сізге жеке басыңыз бен біліктілігіңізден
басқа да сұрақтар қоюы мүмкін. «Өмірде қандай қиындықтарға тап
болдыңыз?», «Арманыңыздағы жұмыс қандай?», «Отбасын қашан құруды
жоспарлайсыз?» , «Өмірдің мәні не?» т.с.с. осы тектес сұрақтарға барынша
шыдамдылық танытып, әдемі жауап беруге тырысыңыз.
_________. Сұхбат өз мәресіне келіп жеткенде, жұмыс беруші
«Сұрақтарыңыз бар ма?» деп сұрауы мүмкін. Егер сауалдарыңыз болса, қойған
жөн. Жоқ болған жағдайда, «Сұрағым жоқ, барлығы түсінікті. Алдағы күндері
Сізден хабар күтемін. Танысқаныма өте қуаныштымын. Сау болыңыз!» деп
жылы жауап беріп, қоштасыңыз.
Азат жол атаулары:
1. Кешікпеңіз.
2. Жағдайға сай киініңіз.
3. Қоштасу.
4. Таныстыру.
5. Өзіңізге сенімді болыңыз.
6. Әдептілік сақтаңыз.
7. Сұрақтарға дұрыс әрі нақты жауап беріңіз.
8. Сұхбаттасуға алдын ала дайындалыңыз.
1.13 Мәтіннен кеңес беру мағынасында жұмсалып тұрған сөздерді жазып
алыңыз, өз тарапыңыздан кеңестер беріңіз.
Мысалы: сұхбат кезінде телефоныңызды өшіріңіз.
1.14 Өзіңіз сұхбаттасу барысында не істемеу керек деп кеңес берер едіңіз.
Мысалы: тым ақырын сөйлемеңіз, тым қатты да сөйлемеңіз.
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1.15 Сұхбатты рөлге бөлініп оқыңыздар.
- Сәлеметсіз бе? Кіруге рұқсат па екен?
- Сәлеметсіз бе, кіріңіз, отырыңыз.
- Менің аты-жөнім – Маратов Ислам Ахметжанұлы. Түйіндемемді
жіберген болатынмын.
- Мен Сіздің түйіндемеңізбен таныстым. Сізге қоятын бірнеше сұрағым
бар еді.
- Жауап беруге дайынмын.
- Сіздің негізгі мамандығыңыз қандай?
- Менің білім алған негізгі мамандығым – энергетик.
- Бірақ Сіз бағдарламашы болып істепсіз? Ол қалай?
- Мен курсқа барып, қосымша бағдарламашы мамандығын алдым да,
тәжірибе жинақтадым.
- Бағдарламашылық тәжірибеңіз неше жыл?
- Тәжірибем бір жыл.
- Жақсы. Тілдерді білу деңгейіңіз қандай?
- Қазақ, орыс тілдерін жетік білемін, ағылшын тілінде еркін сөйлеймін.
- Біздің жұмысымыз іссапармен байланысты. Оған қалай қарайсыз?
- Іссапарға оң қараймын.
- Өзіңіздің негізгі үш қасиетіңізді атаңызшы.
- Жауаптылық, табандылық және еңбекқорлық деп ойлаймын.
- Бос уақытта немен айналысасыз?
- Футбол ойнауды, кітап оқуды ұнатамын.
- Өте жақсы. Біздің өзіміздің футбол командамыз бар, ойнайсыз ғой?
- Әрине, ойнаймын.
- Жарайды. Басқа сұрағым жоқ. Сізді жұмысқа алуға қарсы емеспін.
Кадрлар бөліміне барып, қажетті құжаттарыңызды өткізіңіз.
- Рақмет! Сеніміңізді ақтаймын. Сау болыңыз.
- Сау болыңыз.
Бақылау сұрақтарына жауап беріңіз.
1. Конкурс мәтінінде қандай ақпараттар болады?
2. Түйіндеме не үшін жазылады?
3. Түйіндемеде қандай мәліметтер болу керек?
4. Сұхбаттасуға қалай дайындалу керек?
5. Берілген жағдаяттар бойынша сұхбаттасуға дайындалыңыз.
А. Сіз – мекеме басшысысыз. Бос қызмет орнына жаңа қызметші
қабылдауыңыз қажет. Жұмыс іздеп келген үміткерді қабылдап, онымен
сұхбаттасыңыз.
Ә. Сіз мекемеге жаңа қызметші қабылдадыңыз. Оны ұжыммен
таныстырып, негізгі міндеттерін түсіндіріп беріңіз.
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2 Еңбек мұратқа жеткізер
2.1 Сұрақтар төңірегінде жұптасып әңгімелесіңіздер.
1. Сіз өмірбаян, өтініш жаза аласыз ба?
2. Өмірбаян нешінші жақта жазылады?
3. Өмірбаянда қандай мәліметтер жазылады?
2.2 Оқыңыз.
- Сәлеметсіз бе?
- Сәлеметсіз бе?
- Менің аты-жөнім – Маратов Ислам Ахметжанұлы. Мен жаңа ғана
мекеме басшысының қабылдауында болдым. Мені энергетик бос қызмет
орнына қабылдады. Маған қандай құжаттар тапсыру керектігін айтып
беріңізші.
- Қазір мекеме басшысының атына өтініш жазыңыз. Содан кейін
өмірбаян, дипломдарыңыздың белгіленген тәртіппен куәландырылған
көшірмелері мен еңбек кітапшаңыз сияқты құжаттарыңызды дайындап
өткізіңіз. Ал ертеңнен бастап жұмысқа кірісуіңізге болады. Кейінірек шыққан
бұйрықпен танысатын боласыз.
- Рақмет! Сау болыңыз.
- Сау болыңыз. Сізге сәттілік тілеймін.
Сөздік:
өмірбаян – автобиография
ұлты – национальность
еңбек қызметі – трудовая деятельность
кәсіпорын – предприятие
басқарма – управление
ұйым – организация
мекеме – учреждение
қызмет, лауазым – должность
маман – специалист
мамандық – специальность
мекенжай – адрес
үйленген – женат
үйленбеген – неженат
тұрмысқа шыққан – замужем
тұрмысқа шықпаған – незамужем
Өмірбаян
Өмірбаян – жеке адамның өмір жолы мен қызметі хронологиялық
тәртіпте жазылған ресми құжат.
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Өмірбаян, әдетте, оқуға түсу, қызметке орналасу, басқа қызметке ауысу
т.б. жағдайларда жазылады. Өмірбаян мәтіні «Мен» деп басталып, бірінші
жақта, жекеше түрде баяндалады.
Өмірбаянда мыналар көрсетіледі:
1) құжаттың атауы;
2) аты-жөні (толық жазылады), туған жылы, күні, айы, туған жері, ұлты;
3) білімі, оқыған оқу орындары;
4) кәсіби тәжірибесі мен кәсіби біліктілігі;
5) қоғамдық-саяси қызметі;
6) қосымша мәліметтер;
7) отбасы жағдайы туралы мәлімет;
8) мекенжайы, қолы, құжаттың жазылған күні, айы, жылы.
Біліңіз, көңіліңізге түйіңіз!
Тәжірибеде өмірбаян 3 түрлі болып жазылады.
Өмірбаянның бірінші түрі адамның өз өмірі мен қызметі туралы
баяндауы. Бұл көбінесе қызметке орналасу кезіндегі жеке ісқағазына қоса тігілу
үшін
жазылады.
Өмірбаянның
бұл
түрінің
ерекшеліктері:
1) хронологиялық тәртіппен жазылады; 2) ресми стильде мәтін түрінде
жазылады.
Өмірбаянның екінші түрі – мемуарлар, яғни ақын, жазушылардың, өнер,
қоғам қайраткерлерінің өз өмірін қоғам өмірімен байланыстыра баяндауы. Бұл
өмірбаянның ерекшеліктері: 1) жеке адам өмірімен ғана емес, сол кездегі қоғам
дамуымен де таныстыруы; 2) көркем әдебиет стилінде жазылады. Мысалы:
Д.Қонаевтың «Өтті дәурен осылай» естелік-эссесі; Ш.Жиенқұлованың
«Өмірім – менің өнерім» өмірбаяндық повесі; С.Сейфуллиннің «Тар жол тайғақ
кешу» тарихи-мемуарлық романы; Ғ.Мұстафиннің «Көзкөргендер» романы т.б.
Өмірбаянның үшінші түрі – ақын, жазушылардың, қоғамға белгілі
қайраткерлердің өмірі мен шығармашылық, саяси қызметтері өз тарапынан
емес, басқа біреулер тарапынан баяндалады. Өмірбаянның бұл түрінің
ерекшелігі: 1) публицистикалық стильде жазылады. Мысалы: Ш.Уәлиханов,
Ы.Алтынсарин, А.Құнанбаев, М.Әуезов т.б. белгілі қайраткерлердің өмірлері
мен қызметі туралы жазылған өмірбаян.
Есте сақтаңыз!
Реттік сан есім егер де араб цифрымен берілсе, -ыншы, -інші, -ншы, -нші
жұрнағының орнына дефис (-) қойылады. Мысалы: 3-курста оқиды. 11-сынып
оқушысы.
Ал егер рим цифрымен берілсе, жұрнақтың орнына дефис қойылмайды:
ХХІ ғасыр көшбасшысы, ІІ курс студенті, V том.
Жыл, ай аттарының алдынан араб цифры берілсе де, одан кейін дефис
қойылмайды: 2012 жылы, 1 қыркүйек.
2.3 Берілген сөз тіркестерінен бірнеше сөйлем құрастырыңыз.
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152-пәтер, 35-үй, 11-сыныпта, І курс студенті, ХХІ ғасыр, ХХХІІ томдық,
2014 жылы, 25 мамыр.
2.4 Өз өмірбаяныңызды жазыңыз.
2.5 Кестені толтырыңыз.
Өмірбаян

Түйіндеме
анықтамасы
айырмашылығы
ортақ белгілері

Сөздік:
өтініш – заявление
ауыстыру – перевести
бос орын – вакансия
босату, шығару – уволить
жалақысы сақталмайтын демалыс – отпуск без содержания
кезекті еңбек демалысы – очередной трудовой отпуск
кезектен тыс демалыс – внеочередной отпуск
өз еркім бойынша – по собственному желанию
отбасы жағдайыма байланысты – в связи с семейным положением
денсаулық жағдайыма байланысты – в связи с состоянием здоровья
сұраймын (өтінемін) – прошу
рұқсат етуіңізді (беруіңізді) сұраймын – прошу разрешить
қабылдауыңызды сұраймын – прошу принять
бекітуіңізді сұраймын – прошу утвердить
еңбек өтілі – стаж работы
Өтініш
Өтініш – азаматтардың жеке құқықтары мен мүдделерінің жүзеге
асырылуы мазмұндалатын, ресми түрде жазбаша баяндалатын, өтіну, өтініш
білдіру, сұрау туралы лауазымды тұлғаға бағытталған ресми құжат.
Өтініш оқуға түскенде, басқа оқу орнына ауысқанда, жатақханадан орын
сұрағанда, қызметке орналасуда, демалыс сұрауда, қандай да көмек сұрауда,
жұмыстан шығарда, бір қызметтен екінші қызметке ауысуда және тағы басқа
жағдайларда мекеме басшысы атына белгілі бір тәртіп бойынша жазылады.
Ең алдымен, қағаздың оң жақ бұрышына кімге және кімнен екені
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жазылады. Онда мынадай мәліметтер болуы керек: мекеменің атауы, мекеме
басшысының және өтініш иесінің қызметі, атақ-дәрежесі және аты-жөні (барыс
және шығыс септіктерінде). Қағаздың ортасына құжат атауы және азат жолдан
өтініштің мәтіні жазылады. Соңында өтініш иесінің қолы қойылады, күні, айы,
жылы көрсетіледі.
Өтінішке мекеме басшысы бұрыштама қойғаннан кейін, сол өтініш
бойынша бұйрық шығарылады.
Назар аударыңыз!
Кімге:
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ректоры Ғ. Мұтановқа
Электр энергетикасы факультетінің деканы В. Денисенкоға
«Алатау» жарық компаниясының директоры Е. Жанболатовқа
Кімнен:
ф.ғ.к., доцент Әділханов Жақсылық Асанәліұлынан
техник Қалиева Ақниет Абайқызынан
бас инженер Уәлиев Абылай Ғалымұлынан
2.6 Стандарт тілдік бірліктерді аударыңыз.
1. Прошу уволить
2. В связи с истечением срока договора
3. Прошу назначить
4. В связи с вакантной должностью
5. Прошу принять на работу
6. В связи с переходом на другую работу
7. Прошу освободить от занимаемой должности
8. В связи с нарушением трудовой дисциплины
9. Прошу оказать материальную помощь
10. В связи с переездом в другой город
Өтініш, тілек мәнді сөйлемдер
Етістіктерге ғана жалғанатын -уыңызды//-уіңізді өтінемін немесе
-уыңызды//-уіңізді сұраймын тіркесі (Я прошу Вас ...) өтініш жазу барысында
жиі қолданылады. Мысалы: Менi энергетик қызметiне қабылдауыңызды
өтінемін.
2.7 Тиісті сөздермен толықтырыңыз.
Қажетті сөздер: қабылдауыңызды, босатуыңызды,
беруіңізді, етуіңізді, ұзартуыңызды, қолдануыңызды.
1 Өндірістен қол үзбей оқуға рұқсат …
2 Осы мәселе бойынша тиiстi шара …
3 Менi энергетик қызметiнен өз еркiммен …
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жіберуіңізді,

4
5
6
7

Менi бас инженер қызметіне …
Маған кезектен тыс демалыс …
Еңбек келiсiмiнiң мерзiмiн …
Астана қаласына іссапарға …

сұраймын (өтінемін)

2.8 Көп нүктенің орнына қажетті нұсқаны таңдаңыз.
Жұмыстан босатуыңызды … .
а) сұраймын
ә) барамын
б) қабылдаймын
Өтініш көбінесе жеке адамның атынан … .
а) анықталады
ә) таныстырылады
б) жазылады
Денсаулығыма … жеңіл жұмысқа ауыстыруыңызды а) арқылы
өтініп сұраймын.
ә) байланысты
б) сайын
Өтініш қолмен жазылып, жазған адамның … қойылады. а) мөрі
ә) қолы
б) бұрыштамасы
2.9 Жақшадағы сөздердi қазақ тiлiне аударып, сұхбаттарды оқыңыз.
Көлбеу қаріппен берілген сөздер мен сөз тiркестерiн есте сақтаңыз.
1
- Сәлеметсiз бе, Сапар Ибраһимұлы, (разрешите войти?)
- Сәлеметсiз бе! (Входите, присаживайтесь). Қал-жағдайыңыз қалай?
- (Спасибо, хорошо). Мен отбасы жағдайыма байланысты 10 күнге
ақысыз демалыс алайын деп едiм.
- Не үшін ақысыз демалыс алайын деп едiңіз?
- Ұлым үйленгелi жатыр, соған (готовиться надо).
- (Поздравляю!) Өтiнiш жазыңыз, (я подпишу).
- Рақмет!
2
- Нұржан Әділұлы, маған кезектен тыс демалыс (прошу предоставить).
- Не себепті?
- Мен екiншi жоғары бiлiм алу үшiн (в университет поступил).
- Қай жоғары оқу орнына түстіңіз?
- Алматы энергетика және байланыс университетінің сырттай оқу және
мамандарды қайта даярлау факультетіне түстім.
- (На какую специальность?).
- 5В071800 – Электр энергетикасы мамандығына.
- Жақсы екен. (На сколько дней отпуск) алғыңыз келедi?
- Сессия (с 17 марта по 19 апреля).
- Ендеше мерзiмiн көрсетiп, өтiнiш жазыңыз.
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3
- (На следующей неделе) мен кезектi еңбек демалысына шығайын деп
едім.
- (Заявление) жаздыңыз ба?
- Жоқ, жазған жоқпын, бекiтiлген кесте бойынша шықпаймыз ба?
- Дұрыс, бекiтiлген кесте бар, сонда да (надо написать заявление), сол
өтiнiштiң негiзiнде бұйрық шығарылады.
2.10 Өтініш үлгісімен танысыңыз.
Үлгі:
«Кеgoc» ұлттық компаниясының
президенті Б. Жұмағұловқа
Астана қаласы, Жеңіс даңғылы, 24-үй,
56-пәтерде тұратын Маратов Ислам
Ахметжанұлынан
Өтініш
Мені 2016 жылдың
қабылдауыңызды сұраймын.

3

ақпанынан

02.02.2016 ж.

бастап

энергетик

қызметіне

И. Маратов

2.11 Төменде берiлген түрлi тақырыпта өтiнiш жазуға қажеттi сөздер мен
сөз тiркестерiнен өтiнiш мәтiнiн құрастырыңыз.
1. Кезектi// демалысына// сұраймын// еңбек// осы жылғы// рұқсат//
етуiңiздi// 2016 жылғы// бастап// шығуыма// 25 маусымнан.
2. Отбасы// 25 ақпанынан// тыс// 2016 жылдың// 6 наурызына// кезектен//
беруiңiздi// дейін// жағдайыма// демалыс// сұраймын// байланысты.
3. Еңбек// сұраймын// ұзартуыңызды// менiң// 30 маусымға// мерзiмiн//
келiсiмiмнiң// дейiн// 2016 жылғы.
4. Өтiнемiн// 5 наурызынан// еркiммен// мені// өз// инженер//
босатуыңызды// бастап// 2016 жылдың// қызметiнен.
2.12 Берілген жағдаяттар бойынша өтініш жазыңыз.
1. Жатақханадан орын сұрап, тәрбие және әлеуметтік мәселелер жөніндегі
проректор атына өтініш жазыңыз.
2. Денсаулығыңызға байланысты академиялық демалыс сұрап,
университет ректоры атына өтініш жазыңыз.
3. Отбасы жағдайыңызға байланысты кезектен тыс демалыс сұрап,
мекеме басшысы атына өтініш жазыңыз.
4. «Экспресс К» газетінде жарияланған хабарландыруға сәйкес
өнеркәсіптік кәсіпорындарды электрмен жабдықтау кафедрасының аға
оқытушысы бос лауазымдық орнына конкурсқа қатысу туралы өтініш жазыңыз.
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Сөздік:
бұйрық – приказ
бұйырамын – приказываю
бұйрықпен танысу – ознакомиться с приказом
негізгі қызмет бойынша бұйрық – приказ по основной деятельности
жеке құрам бойынша бұйрық – приказ по личному составу
жұмысқа қабылдау туралы бұйрық – приказ о приеме на работу
жұмыстан босату туралы бұйрық – приказ об освобождении с работы
кезекті демалыс беру туралы бұйрық – приказ об очередном отпуске
материалдық көмек туралы бұйрық – приказ о материальной помощи
ақпарат берілсін – дать информацию
алғыс жариялансын – объявит благодарность
бақылау орнатылсын – установить контроль
қайта ұйымдастырылсын – заново организовать
қалпына келтірілсін – привести в порядок
ұсыныстар даярлансын – подготовить предложения
Бұйрық
Бұйрық – бұл қандай да бір міндеттерді шешу үшін кәсіпорын
басшысымен шығарылатын нормативтік құжат.
Мазмұны жағынан бұйрық 2-ге бөлінеді:
1) негізгі қызмет бойынша бұйрықтар
кәсіпорын жұмысын
ұйымдастыру, қаржыландыру, жабдықтау, жоспарлау, өнімді өткізу сияқты
өндірістік мәселелерді шешуге бағытталған;
2) жеке қызметкерлер құрамы бойынша бұйрықтар қызметкерлерді
жұмысқа қабылдау, жұмыстан босату, басқа жұмысқа ауыстыру т.б. мәселелер
бойынша шығарылады (1 кесте).
1 кесте – Бұйрық мәтіні құрылымының ұқсастығы мен ерекшелігі
Негізгі қызмет бойынша
Жеке қызметкерлер құрамы бойынша
Мәтін құрылымы екі бөліктен
Мәтін құрылымы екі бөліктен тұрады:
тұрады: Белгілеуші және жарлық.
Белгілеуші және жарлық.
Белгілеуші бөлігінде тиісті істердің
Белгілеуші бөлігінде жұмысқа
мақсат-міндеттері, себептері, бұйрық қабылдау туралы, жұмыстан босату
шығаруға негіз болған құжатқа
туралы, іссапарға жіберу туралы
сілтеме жасалады.
т.б.тіркестер қолданылады.
Мәтіннің жарлық бөлігі жеке жолға
Мәтіннің жарлық бөлігінде
жазылып, «БҰЙЫРАМЫН» деген
қабылдансын, тағайындалсын,
сөзден басталады.
босатылсын, іссапарға жіберілсін т.б.
нұсқаулық әрекеттерді білдіретін
тіркестер қолданылады.

100

Негізгі қызмет бойынша бұйрықтың үлгісі:
«Басшы» жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной
ответственностью «Басшы»

БҰЙРЫҚ
08.02.2016 ж. №123-П
Штаттық кестеге өзгерістер енгізу туралы
Өндірістік қажеттілікке байланысты
БҰЙЫРАМЫН:
1. Тіркеу бөлімінде менеджер қызметі қысқартылсын.
2. Өндіріс бөліміне штаттық кестеге сәйкес жалақы көлемінде экономист
қызметі енгізілсін.
3. Бұйрықтың орындалуын қадағалау директордың орынбасары
Е.Ә. Есмұратовқа жүктелсін.
Директор

Н. Өміров

Жеке қызметкерлер құрамы бойынша бұйрықтың үлгісі:
«Кеgoc» ұлттық компаниясы

Национальная компания «Кеgoc»

БҰЙРЫҚ
08.02.2016 ж. №21-П
Астана қаласы
Жұмысқа қабылдау туралы
Маратов Ислам Ахметжанұлы маркетинг бөлімінің энергетик
лауазымына 03.02.2016 жылдан бастап тағайындалсын.
«Кеgoc» ұлттық компаниясының бухгалтериясы штаттық кестеге сәйкес
төлем жүргізсін.
Негіздеме: И. Маратовтың өтініші.
Президент

(қолы)

Б. Жұмағұлов

Назар аударыңыз!
Айт
Жаз
Қарастыр

-ыл + -сын

Тексер
Өткіз
Көрсет

-іл + -сін

2.13 Сөйлемдерді тиісті нұсқамен аяқтаңыз.
Тірек сөздер: жіберілсін, қысқартылсын, енгізілсін, тапсырылсын,
бекітілсін, жүктелсін.
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Бұйрықтың
орындалуын
қадағалау
директордың
орынбасары
А. Асқаровқа .... . Тіркеу бөлімінде менеджер қызметі .... . Кәсіпорында іс
жүргізу бойынша Нұсқаулық ... . Қажетті құжаттар уақытында .... . Бұйрықтың
мәтініне өзгерістер ... . Мамандар іссапарға .... .
2.14 Бірінші бағанда берілген сөздердің дұрыс баламасын екінші бағаннан
табыңыз.
1 бекітілсін
1 ввести
2 босатылсын
2 назначить
3 енгізілсін
3 освободить
4 жүктелсін
4 обсудить
5 қабылдансын
5 утвердить
6 нақтылансын
6 поручить
7 тағайындалсын
7 возложить
8 талқылансын
8 уточнить
9 тапсырылсын
9 проверить
10 тексерілсін
10 принять
2.15 Стандарт тілдік бірліктерді аударыңыз.
Кәсіпорынның жойылуына
Келісімшарт мерзімінің аяқталуына
Басқа жұмысқа ауысуына
Ресми сапарға кетуіне
байланысты
Еңбек тәртібін ұдайы бұза бергендігіне
Себепсіз жұмыстан қалуына
Зейнеткерлікке шығуына
Іссапарға жіберу
Жұмысқа қабылдау
Жұмыстан босату
Үстемақы белгілеу
туралы
Оқудан шығару
Материалдық көмек көрсету
Комиссия құру
Бұйрық мәнді сөйлем
Бұйрық мәнді сөйлем қазақ тілінде ұсыныс, бұйрық, өтініш, ниет, тілек,
кеңес, талап мағынасын білдіреді (2, 3 кестелер).
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2 кесте – Бұйрық мәнді білдіретін сөздердің жекеше түрде жіктелуі
Жекеше түрі
Соңғы дыбыс
Дауыссыз
Дауысты
Буын
Жақ
І ж. Мен

ІІ ж. Сен
ІІ ж. Сіз

ІІІ ж. Ол

-айын
айтайын
-ейін
көрейін
айт
көр
-ыңыз
айтыңыз
-іңіз
көріңіз

-йын
тыңдайын
-йін
білейін
тыңда
біл
-ңыз
тыңдаңыз
-ңіз
біліңіз

-сын
айтсын
тыңдасын
-сін
көрсін
білсін

жуан
жіңішке

жуан
жіңішке
жуан
жіңішке

2.16 Сөйлемдерді бұйрық рай формасындағы сәйкес етістіктермен
(дайында, айт, бар, тапсыр, бол, ал, бітір, шал, кел, орында, ұсын)
толықтырыңыз.
1. (Мен) Бүгін жұмысқа ертерек ..., орындалмай қалған жоспарларымды ...
2. (Сіз) Оған ..., жобаны бүгін ... 3. (Сен) Кешікпей ..., ол кісі күткенді
ұнатпайды. 4. Құжаттарыңызды кадрлар бөліміне ..., мен қазір телефон ..., ол
кісі Сіздің жұмысыңызды тез бітіреді. 5. (Сіз) Айманға ..., (ол) іссапар
құжаттарын ... 6. (Сіз) жақсылап түсініп ..., Сізге үлкен жауапкершілік
жүктеледі. 7. Айтқаныңыз ..., жобаны жоспарланған мерзімінде ... .
8. Жұмысыңыз табысты ... .
2.17 Етістіктерді төменге сәйкес орнына жазыңыз, сөйлемді басқа
(мезгілдік, мекендік, себептік, амалдық мағынадағы) сөздермен толықтырып
айтыңыз: хабарлаңыз, қабылдаңыз, тағайындалсын, жазайын, дайындасын,
ұйымдастырыңыз, жауап жаз, телефон шалайын, есеп беріңіз, ұсыныс
жасаңыз.
Мен
Сен
Сіз
Ол
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3 кесте – Бұйрық мәнді білдіретін сөздердің көпше түрде жіктелуі
Көпше түрі
Соңғы дыбыс
Дауыссыз
Дауысты
Буын
Жақ
І ж Біз

ІІ ж. Сендер

ІІ ж. Сіздер

ІІІ ж. Олар

-айық
барайық
-ейік жүрейік
-ыңдар
барыңдар
-іңдер жүріңдер

-йық
қарайық
-йік
сөйлейік
-ңдар
қараңдар
-ңдер
сөйлеңдер
-ңыздар
қараңыздар
-ңіздер
сөйлеңіздер

-ыңыздар
барыңыздар
-іңіздер
жүріңіздер
-сын
барсын
қарасын
-сін
жүрсін
сөйлесін

жуан
жіңішке
жуан
жіңішке
жуан
жіңішке
жуан
жіңішке

2.18 Сәйкес етістікті (алып келіңдер, ұйымдастырылсын, өткізілсін,
бекітейік, көтерейік, жасасын, ойластырып келіңіздер, тапсырыңыздар) қойып,
сөйлемдерді толықтырыңыз.
1. Біз жексенбіде бір қызық шара ұйымдастырып, ұжымымыздың
корпоративтік рухын ... . 2. Арман, Жанар, соған байланысты
ұсыныстарыңызды ... . 3. Берік пен Қайрат қажетті заттар тізімін ... . 4. Біз
жақын арада келесі жылдың жоспарын ... . 5. Студенттер, өздік
жұмыстарыңызды дер кезінде ... . 6. (Сендер) Кітапханадан кітап алып, келесі
сабаққа ... . 7. Проректор университетте Көңілді тапқырлар клубы (КТК) ... деп
бұйрық берді. 8. Тәуелсіздік күніне арналған конференция ... (бұйрықтан
үзінді).
2.19 Сөйлемдердің бөліктерін сәйкестендіріңіз, сөйлемдерді басқа (қашан,
кімге, кімнен, нені, қалай, қайда сұрақтарына жауап беретін) сөздермен
толықтырыңыз.
Біз
тапсырсын
Сендер
жүктейік
Сіздер
үйреніңдер
Олар
өткізіңіздер
2.20 Бұйрықтың мәтінін жақша ішіндегі аудармалармен толықтырып
жазыңыз.
104

Заң бөлімінің бас маманы Д.Ж. Тұрлыханов (в связи с производственной
необходимостью) «Заңгер» оқу орталығына (с 23 марта 2016 года на 10 дней)
іссапарға жіберілсін.
Негіздеме: Заң бөлімінің бас маманы А.Қ. Өміртаевтың (заявление), заң
бөлімінің басшысы Қ.Т. Телжановтың (согласие).
2.21 Берілген жағдаяттар бойынша бұйрық шығарыңыз.
1. Л. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде жоғары оқу
орындарының студенттері арасында өтетін республикалық конференцияға
байланысты іссапарға жіберу туралы АЭжБУ ректоры атынан бұйрық
шығарыңыз.
2. Аға инженер Бердімұратов Әділ Берікұлына кезекті демалыс беру
туралы Қапшағай су электр стансасының директоры атынан бұйрық
шығарыңыз.
3. Олжабаев Нұржан Бақытұлын энергетик қызметіне қабылдау туралы
«Алатау» жарық компаниясының директоры атынан бұйрық шығарыңыз.
Бақылау сұрақтарына жауап беріңіз.
1. Өмірбаян мен түйіндеменің айырмашылығы неде?
2. Өтініш қандай жағдайларда жазылады?
3. Негізгі қызмет бойынша бұйрықтар қандай мәселелерді шешуге
бағытталады?
4. Жеке құрам бойынша қандай бұйрықтар шығарылады?
5. Бұйрықтарда етістік қандай грамматикалық формада беріледі?
3 Көне және заманауи ескерткіштер
3.1 Сұрақтар төңірегінде жұптасып әңгімелесіңіздер.
1. Көне түркі жазуы туралы не білесіз?
2. Қандай көне түркі жазба ескерткіштерін білесіз?
3. Латын әліпбиіне көшу туралы не ойлайсыз?
3.2 Мәтінді және қосымша материалдарды пайдалана отырып, көне түркі
жазуы туралы ой бөлісіңіз.
Көне түркі жазуы
Көне түркі жазуы деп VІ-VІІІ ғасырларда Қытайдың солтүстігінде
Хангай таулары мен батыс солтүстіктегі Алтай тауларын және Орта Азияның
ұлан-байтақ өңірлерін мекендеген түркі тілді тайпалар қолданған жазуды
айтамыз. Бұл жазу көне Түркі қағандығы тұсында (552-744 жылдар)
құлпытастарға жазылған себепті оны көне түркі жазуы деп атаған. Ал бұл
жазудың сыртқы пішіні скандинавия руналарына ұқсас болғандықтан
руникалық жазу деп те атайды.
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Жазудың Сібірдегі Лена өзендерінің аңғарларынан, Моңғолиядағы
Орхон, Енисей, Селенга өзендерінің алқабынан, Орта Азиядағы Талас, Сыр
өзендерінің бойынан табылуына байланысты, оны сол өңірдің жер-су
аттарымен Орхон-Енисей жазуы, Талас жазуы деп те атап жүр.
Көне түркі жазуында жиыны қырық таңба бар. Ол – дыбыстық және
буындық жазудың араласуынан құралған жазу. Бертінде германиялық
ғалым О. Прицак қайталай зерттеу жасау арқылы бұл жазуды нағыз буындық
жазу деп тұрақтандырған.
3.3 Мәтінге жоспар құрастырыңыз.
Жазу – адамның ой-пікірін, басқа адамға хабарлап айтқысы келген сөзін,
мағлұматын таңбалар арқылы жеткізуді қамтамасыз ететін белгілер жүйесі.
Оның алғашқы нұсқалары өте ерте заманда жасалды. Адамдар алғашқы жазу
құралы ретінде саз балшықтан жасалған тақтаны, ағаштың қабығын т.б.
пайдаланған.
Адамзат тарихындағы жазу төртке бөлінеді. Олар:
1. Пиктографиялық жазу – жазудың ең көне түрі. Зерттеушілер жазудың
бұл түрі неолит дәуірінде пайда болған деп есептейді. Мұнда хабарлануға тиісті
оқиғаға қатысты заттардың суреті салынады.
2. Идеографиялық жазуда жекелеген сөздерді, морфемаларды сурет
немесе шартты таңбалар арқылы берудің меншікті мағынасы болады.
Идеографиялық жазудың бір түрі – иероглиф.
3. Буын жазуында – сөз құрамындағы әрбір буын жеке таңбамен
белгіленеді.
4. Дыбыстық жазу (әріп жазуы) – жазудың дамып жетілген түрі, тіл
дыбыстарын, фонемаларды әріппен таңбалайтын жазу жүйесі. Дыбыстық
жазулардың ең көне түрлері – финикий, арамей және грек жазулары.
3.4 Сөйлемдердің мағынасын бұзбай өзгертіп жазыңыз.
Үлгі: Дыбыстық жазудың ең ежелгі түрі – көне түркі жазуы.
Көне түркі жазуы дыбыстық жазудың ең ежелгі түріне жатады. Қазақ
халқының жазу тарихы көне түркі жазуынан басталған. Түркі халықтары, оның
ішінде қазақ халқы кейін мұсылман дінінің таралуымен бірге келген араб
әліпбиін ұзақ уақыт қолданды. 1912 жылы Ахмет Байтұрсынұлы араб әліпбиін
қазақ тілінің ерекшелігіне сәйкес жеңілдетіп, «төте жазу» әліпбиін жасады.
1929 жылдан бастап 1940 жылға дейін қазақ халқы латын әліпбиінде жазып
келіп, кейін кириллицаға көшті. Орыс тілінде жоқ қазақ тілі дыбыстарының
таңбалары кирилл таңбаларына ұқсастырылып (қ-к, ғ-г, ө-о, ң-н), қазіргі қазақ
әліпбиі қабылданды. Кейінгі жылдары қазақ жазуын латын әліпбиіне көшіру
мәселесі көбірек көтерілуде.
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3.5 Екі топқа бөлініп, пікірсайыс өткізіңіз.
І топ
Латын әліпбиіне көшу мәселесін
Латын
құптаймыз...
қарсымыз...

ІІ топ
әліпбиіне

көшуге

3.6 Жазу жөнінде төмендегі жоспарға сүйене отырып, реферат
дайындаңыз.
Жоспар:
Жазу – адамның мәдениетінің көрсеткіші.
Жазу мен айтудың айырмашылығы.
Жазу – тілдесімнің бір түрі.
3.7 Мәтіннің мазмұнын ашатын сұрақтар құрастырыңыз.
Көне түркі ескерткіштері
Бағзы замандарда түркілер өз әліпбиін ойлап тапты. Ондағы әріптер қар
бетіндегі құс іздеріне ұқсас, ұсақ сына түріндегі сызықшалармен бейнеленді.
Мұндай жазу сына жазуы немесе ешкім сырын аша алмаған бұл жазулар руна
деп аталады. «Руна» сөзі гот тілінен аударғанда «құпия», «сыр» деген мағына
береді.
Ертеде қағаз болмағандықтан, бабаларымыз өздерінің сына жазуларын
күміс ыдысқа, ағаш тақталарға, беті тегіс үлкен тас кесектеріне жазған. Әсіресе,
осы тас тақталардағы жазбалар бәрінен де жақсы сақталған. Олар Орхон және
Енисей өзендерінің маңынан табылды. Сондықтан ғалымдар оларды көне түркі
жазуының Орхон-Енисей ескерткіштері деп атайды.
Тасқа қашалған дастандар түркілердің аса ірі әскербасылары мен
билеушілері – Күлтегін мен Білге қағанның өмірі мен күресі жайында, данагөй
Тоныкөк жайында баян етеді.
Орхон-Енисей жазбалары ХVІІІ ғасырда табылып, оны зерттеу, оқу сол
кездерде басталды. Көне түркілердің руна жазуын ең алғаш рет 1893 жылы дат
ғалымы Вильгельм Томсен оқыды.
3.8 Мәтіннің мазмұнын баяндаңыз.
Күлтегін ескерткіші
Түркі халықтарының көне дәуірдегі ұзақ ғасырлық мәдени мұраларының
бірі – Күлтегін ескерткіші. Орхон-Енисей жазуына жататын маңыздылығы
жағынан баға жетпес құнды дүние.
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Бізге жеткен Түркi тарихы да осы VII-VIII ғасырларда жазылған ОрхонЕнисей жазба ескерткіштері арқылы белгiлi болды. Ескерткiш бiр заманда
түркiлер мекендеген Енисей өзенiнiң бойы мен қазiргi Моңғол Халық
Республикасының астанасы Улан-Батордың батысындағы 400 шақырым
жердегi Орхон өзенi бойындағы Кошо-Цайдам ойпатында орналасқан. Оны
алғаш рет ғылым әлемiне мәлiмдеушi – орыс ғалымы Н.М. Ядринцев.
Күлтегiнге арналған ескерткiш пирамида тәрiздi. Биiктiгi – 3,15 метр,
енi – 1,24 метр, қалыңдығы – 0,41 метр. Ескерткiштiң жоғарғы жағы бес
бұрышты, қырларында айдаһардың суреттерi мен қаған таңбалары бейнеленген.
Екiншi жағында ескерткiштiң орнатылған күнi – «бiрiншi тамыз, 732 жыл» деп
жазылған.
Ескерткіштің негізгі бетінде 40 жол жазу бар, ол ескерткіштің сол жақ
бетіндегі 13 жол – жазудың жалғасы. Ескерткiш негiзiнен табғаш (Қытай) және
көне түркi жазуымен толтырылған. Күлтегін жыр жазуы 53 бөлімнен тұрса,
соның 27-ден 53-ке дейінгі жазулары Күлтегіннің батырлығын және оның
соғыстарда мол табыстарға жетіп отырғандығынан мағлұмат береді.
Күлтегiн ескерткішінің көшiрмесi 2001 жылы 18 мамырда
Астанадағы Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетiнде
орнатылды.
3.9 Екінші бағанға мағынасы жақын сөздердi жазыңыз. Орыс тіліне
аударыңыз.
қанатты сөз
мол табыс
негізгі беті
ғылым әлемi
алғаш рет
бiр заманда
мәдени мұра
көне дәуір
Тұрақты тіркестер
Тұрақты тіркестер – жазу, сөйлеу тілінің ажарын кіргізіп, құдіретін
арттыра түсетін, көңілдегі көрікті ойды бейнелеп, астарлап, өзіндік бояунақышымен жеткізетін, көркем сөз қазынасында қорланып, қолдануға дайын
тұратын, қалыптасқан сөз тіркестері.
Тұрақты сөз тіркесінің негізгі белгілері: құрамындағы сөздердің
орындары тұрақты, яғни орындарын өзгертуге келмейді, сөздердің мағыналары
біртұтас болып, бір мағынаны білдіреді.
Тұрақты сөз тіркестері сөйлемде бір сұраққа жауап беріп, бір ғана сөйлем
мүшесі болады. Мысалы: жүрек жұтқан – батыл, өжет, өкпесі қара қазандай –
қатты өкпелеу, қатты ренжу.
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3.10 Тұрақты тіркестердің мағынасын
пайдаланып, сөйлем құраңыз.
1. Бас қосу –
2. Он саусағынан өнер тамған –
3. Тайға таңба басқандай –
4. Сөзге құлақ қойды –
5. Сөздің майын тамызды –
6. Сөзінің жаны бар –
7. Сөзін жерге тастамау –
8. Басымен жауап беру –
9. Алақанына салу –
10. Он саусағындай біледі –
11. Бармағын тістеді –
12. Ойы (сөзі) бір жерден шықты –
13. Оң көзімен қарады –
14. Жұлдызы оңынан туды –
15. Құлаққа жылы тиді –

түсіндіріңіз

және

оларды

3.11 Берілген сөйлемдерді екінші бағанда берілген тұрақты сөз
тіркестерімен сәйкестендіріңіз.
Сөйлемдер
Тұрақты сөз тіркестері
1 Бұл мәселеден әбден шаршады.
1 Мәре-сәре болу
2 Жаңалықты естісімен қатты қуанды.
2 Оқтай қадалу
3 Екеуі де осы шешімге келісе кетті.
3 Мезі болу
4 Хабарды естігенде қатты қорқып кетті.
4 Сөз байласу
5 Бір нүктеге қарағандай көзін алмады.
5 Төбе шашы тік тұру
3.12 Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігінен мына тақырыптар бойынша
тұрақты сөз тіркестерін жинап, мағынасын түсіндіріңіз.
1. Түр-түс атауларына байланысты: ..., ..., ... .
2. Өлшем атауларына байланысты: ..., ..., ... .
3. Мезгіл атауына байланысты: ..., ..., ... .
3.13 Мәтінді оқып, аударыңыз.
Қазақстанның жеті кереметі
Адамзат тарихында әлем кереметтерінің саны жетеу ғана. «Жеті» санын
қадірлеу көне заманнан басталады, ол қасиетті сан болып есептеледі.
Бүгінгі қазақстандықтар да ондай бақыттан кенде болмаса керек.
Қазақстандағы тарих, археология, сәулет және монументалды өнер
ескерткіштерінің саны 25 мыңнан асады. Бұл салада Қазақстан, Таяу Шығыс,
Орта Азия, Қытай, Үнді және Жерорта теңізі бойындағы мемлекеттермен
теңеседі. Қазақстанда ғажайыптар көп, соның ең керемет жетеуіне тоқталайық.
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Қазақ халқының санасында жеті саны сонау ерте заманнан қасиетті
саналатыны белгілі. Мысалы: «Жеті оқ елі», «Жеті нан» (құдайы беру), бұрын
қазақтар жеті атадан асқанша құда болмаған.
Бірінші кереметке Түркістан қаласындағы орта ғасырдан қалған күмбезді
ғаламат ғимарат Қожа Ахмет Яссауи кесенесі жатады. Қожа Ахмет Яссауи
кешені – порталды-күмбезді құрылыс. Оның көлемі – 46,5х65,5 метр. Бұл күнде
Қожа Ахмет Яссауи ғимараты – шығыс халықтарының тамаша сәулет
туындыларының бірі.
Кереметтің екінші түріне Қожа Ахмет Яссауи ғимаратындағы бағалы
ескерткіштердің бірі Тайқазан жатады. Санкт-Петербург Эрмитажынан өз
тұғырына қайта қонған Тайқазанды Абдуләзіз шебер құйып жасаған.
Еліміздегі үшінші кереметке Тараз қаласының оңтүстігінде жиырма
шақты шақырым жерде тұрған Айша бибі мазары жатады. Ол – ХІІ ғасырда
салынған сәулет өнерінің үздік туындысы.
Бүкіләлемдік мәдени жәдігерлер қатарына Алматы обылысындағы
Тамағалы кешені жартас суреттері кіреді. Мұнда қола дәуірінің тасқа салған
суреттері сақталған. Бұл тарихи мұраны Қазақстанның кереметіне бағалауға
болады.
1960 жылдардың аяқ кезінде археолог ғалымдар Есік қаласына жақын
жердегі обадан «Алтын киімді адамды» тапты. Ол бұдан 2500 жылдай бұрын
жерленген жас жігіт екен. Есік қорғанынан табылған олжа бүгінде әлемге
әйгілі. Бесінші керемет деп осы «Алтын адамды» айтамыз.
Келесі керемет қазақ халқының жан сезімі, жан серігі – домбыра.
Домбыра – халық даналығы, көшпелі елдің көне шежіресі.
Жалпы түркі халықтарының тарихи, мәдени ортақ мұрасы болып
саналатын Күлтегін ескерткіші – бүгінде біздің мақтанышымыз. Әр адам
ұлттық мәдениетті білуімен қатар, ұлттық құндылықтарды да сақтай білуге
тиіс.
3.14 Жеті санына қатысты мақал-мәтелдер мен тұрақты сөз тіркестерін
тауып, кестені толтырыңыз. Олардың мағынасын түсіндіріңіз.
Мақал-мәтелдер
Мағынасы
Тұрақты сөз
Мағынасы
тіркестері

3.15 Интернет-ресурстары мен бұқаралық ақпарат құралдарын пайдалана
отырып, ЮНЕСКО тізіміне енген қазақстандық нысандар туралы өз
топтасыңызбен пікір алмасыңыз.
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3.16 Төменде берілген мәтіндерді аударыңыз.
Тарихи-мәдени ескерткіштер
Қазақ даласы тарихи-мәдени ескерткіштерге бай. Батыс Қазақстан
аймағында ғана 300-ден астам тарихи-мәдени ескерткіштер тіркелген. Олар,
көбінесе тастан тұрғызылған әртүрлі құрылыстар.
Аса ірі тарихи және мәдени ескерткіштер қатарына Түркістан
қаласындағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, Сарыарқадағы Алаша хан кесенесі,
Тараз өңіріндегі Айша бибі кесенесі, Жетісудағы Шоқан мемориалы, Алматы
қаласындағы Абай ескерткіші, Абайдың туған жеріндегі Абай мен Шәкәрімге
арналған мемориал, Астана қаласындағы «Бәйтерек» кешені т.б. жатады.
Тарихи ескерткіштер Қазақстан Республикасы Заңдарымен қорғалады.
Тарих мұраларын сақтау, қорғау және насихаттау үшін елімізде «Мәдени мұра»
мемлекеттік бағдарламасы ұйымдастырылған.
Қазақстандағы мемориалдар мен ескерткіштер
Қазақ халқының азаттық күресі жолындағы батырларға, қолбасшыларға
деген құрмет белгісі мемориалдар мен ескерткіштерде көрсетілді. Бұларға
Райымбек пен Қарасай батыр ескерткіштері (Алматы облысы), Қордайдағы
(Жамбыл облысы) Өтеген батыр, Ақтөбедегі Есет батыр, Солтүстік
Қазақстандағы Ағынтай мен Қарасай ескерткіштері, Астанадағы Қаракерей
Қабанбай ескерткіштері т.б. жатады.
Ордабасы мен Аңырақай сағасының жазығы, Ұлытаудағы үш жүздің
басын қосқан жер, тарихи орындар ретінде Жошы және Алаша хан кесенелері,
Алматыдағы Тәуелсіздік монументі, Астанадағы 3 би ескерткіштері қастерлі
орындар санатында туристік нысандарға қосылады.
Қазақ тарихындағы құнды мәдени ескерткіштер қатарына Қозы КөрпешБаян сұлу, Еңлік-Кебек кесенелері, Ш.Уәлиханов, Қ.Мұңайтпасұлы
мемориалдары, Сұлтан Бейбарыс, Құрманғазы және Д. Нұрпейісова, Абай,
Абылай хан, Әлия мен Мәншүк, А. Иманов, І. Жансүгіров, С. Сейфуллин,
М. Әуезов т.б. көптеген естелік орындар жатады.
Алтын киімді адам
Сақ тайпаларының көне мәдениетін зерттеуде Есік қаласының маңынан
табылған алтын бұйымдардың маңызы ерекше. «Алтын киімді адам» – шартты
атау.
Ол – археологиялық қазбадан табылған жауынгердің алтындаған сәнсалтанатты киімі. Басына төбесі шошақ бас киім киген. Тәжінің ернеуі екі
жүзден артық зерлі заттармен әшекейленген. Алтын заттардың әр бөлшегі
барыстың, тау ешкінің, арқардың, жылқының, құстың кескінімен таңбаланған.
Үлкен екі алтын сақинаның біреуінің бетінде қолына қыран ұстаған адамның
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басы бейнеленген, бұл жүзік – мөр. Киiм үлгiсi, жерлеу рәсiмi Алтын адамның
Қазақстан жерiнде өмiр сүрген сақтардың көрнектi елбасының ұлы немесе жас
көсем, әскербасы екенiн айқын көрсетедi.
Алтын адам – Қазақстанның азаттық символына айналды. Оның тұлғасы
Алматының бас алаңына орнатылды. Төбе бөркiндегi қанатты тұлпарлар
бейнесi Елтаңбамызға ендi. Тостағандағы жазу Қазақстан жерiн мекендеген сақ
тайпаларының тiлi көне түркi тiлi болғандығын дәлелдейтiн аса құнды жазу
болып отыр. Есiк обасынан табылған жаңа деректердi талдау қазақ жерiндегi
сақтар өмiрiн жан-жақты тануға мүмкiндiк бередi.
«Абай-Шәһкәрім» мемориалдық кешені
Бұл кешен жобасының авторы – бірнеше халықаралық бәйгенің
жеңімпазы Бек Әнуарбекұлы Ыбыраев бастаған сәулетшілер тобы.
Оның негізіне ұлтымыздың үш мың жылдық ұзақ ғұмырында
қалыптасқан жарық дүние жаратылысы, адам баласының тірлігі мен жаны
туралы түйсік-нанымы пайдаланылған. Мемориалдық кешен құрылысы
1993 жылы наурыз айында басталды. Ұшы-қиыры шексіз ұлан далада алып
аспанмен таласқан зәулім ғимараттың көз ұшында қамшы сабындай қысқа
болып көрінетіндігін ескере келіп, кешен авторлары, қос арыстың қабірлерін
қымтай көтерілген қос мұнараны платформа-стилоблат, қарапайым тілмен
айтқанда, қабырға-тағанның үстіне қоюды ұйғарды. Қабырға тағанның өлшемі:
ұзындығы – 200 м, көлденеңі – 65 м, биіктігі – 5 м.
Алыстан қос мұнара бірдей сияқты көрінгенімен, олардың биіктігі де
аумағы да екі түрлі. Абайға арналған мұнараның тұрқы – 32,5 м, ал шеңберінің
шарені – 12 м. Шәһкәрім қажының мұнарасының тұрқы да, шарені де
ағасынікінен бір метрге кем, яғни – 31,5х11м. Негізгі кіреберіс портал арқылы,
ұзынша дәлізбен жалғасады, бұл жер асты үңгірлеріне ұқсаған, бірақ
қабырғасы, едені, төбесі өңделген жылтыр таспен қапталған өтпелі жол. Одан
әрі еденіне қара түсті габбро тас төселген амфитеатр, жоғарыға көз салсаңыз
ашық аспан мен соған қарай өрлейтін он екі қатар дөңгелек қиылған тас
баспалдақтар бар. Амфитеатрдың шарені – 36 м.
3.17 «Астана-Бәйтерек» тақырыбына шағын әңгіме жазыңыз.
Бақылау сұрақтарына жауап беріңіз.
1. Адамдар алғашқы жазу құралы ретінде нелерді пайдаланған?
2. Көне түркі жазуы деп қандай жазуды айтады?
3. Не себепті оны көне түркі жазуы деп атаған?
4. Латын әліпбиіне көшу мәселесін қолдайсыз ба? Ойыңызды дәлелдеңіз.
5. Күлтегiнге арналған ескерткiштің екінші жағында деп жазылған?
6. Қазақстанның жеті кереметі туралы не білесіз?
7. Қазақстандық қандай нысандар ЮНЕСКО тізіміне енді?
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4 Тарихи тұлғалар
4.1 Сұрақтар төңірегінде жұптасып әңгімелесіңіздер.
1. Тарихи тұлға дегенді қалай түсінесіз?
2. Тарихи тұлғаларға кімдерді жатқызасыз?
3. «Жақсыны ұлықтай білу, жайсаңды қызықтай білу – ақылдының ғана
ісі» дегенді қалай түсінесіз?
Ұлылардан қалған сөз
4.2 Өлеңді жаттап алыңыз.
Артықша туған азамат
Жамбыл Жабаев
Жігіттіктің кезінде
Жігерлі болса, ер болар
Тұрмаса жігіт сөзінде,
Нәсілі оның кем болар
Қажырлы болса майданда
Халыққа сөзі ем болар.
Ел үшін туған ерлердің
Алды-арты дария кең болар.
Бірлігі кетсе ағайын
Әркімдерге жем болар.
Серт адамды байлайды
Ер жігіт серттен таймайды.
Өршеленген кезінде
Өлімді кім ойлайды.
Артықша туған азамат
Халыққа үлкен бел болар.
4.3 Мақал-мәтелдердің бірін тақырып етіп алып, эссе жазыңыз.
1. Ұлық болсаң, кішік бол.
2. Өзге елде сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан бол.
3. Елдің атын ер шығарар.
4.4 Мәтіннің мазмұнын баяндаңыз.
Ел үміті – қоғам қайраткері
Қоғам қайраткері – ұлты, жері, Отаны үшін еңбек еткен, халқы үшін тер
төккен, есімі ел есінде мәңгі сақталған тұлға. Қазақ халқында ел үмітін ақтаған
қоғам қайраткерлері өте көп. Мәселен, «Алаш арыстары» деген атпен
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есімдері танылған А. Байтұрсынұлы, Ә. Бөкейханов, М. Дулатов, Ж.
Аймауытов, М. Шоқай, Х. Досмұхамедұлы т.б. тұлғалар қазақ халқы үшін
қыруар қызмет атқарды.
Ахмет Байтұрсынұлы – қазақ ұлтының әлеуметтік өмірі мен мәдениеті,
ғылымы мен білімі жолында аянбай адал еңбек еткен ірі қайраткер, үлкен
талант иесі, қайталанбас зор тұлға. Қалың бұқараны еңбекке, білімге, ғылымға
үндейді. «Қазаққа ашық хат», «Қазақтың бас ақыны», «Маса» атты
шығармаларында ел, жер мәселесін, ұлт пен ұрпақ қамын кеңінен
қозғайды. А. Байтұрсынұлы И.А. Крылов туындыларын қазақ тіліне аударып,
«Қырық мысал» деген атпен бастырған. А. Байтұрсынұлы ұстаз-ғалымдығымен
бүкіл елге танылған. Қазақ тілі грамматикасын зерттеп, көптеген оқулықтар
мен тіл құралдарын жасаған. Араб графикасы негізінде қазақ әліпбиін енгізген.
Әлихан Бөкейханов – көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері,
публицист, ғалым, аудармашы. Әлихан Бөкейханов қазақ халқының
бостандығы үшін, қазақ тарихындағы тұңғыш саяси ұйым «Алаш» партиясын
құрған, Алашорда автономиялы үкіметінің тұңғыш төрағасы болған. Ол –
тарихшы, этнограф, әдебиеттанушы, аудармашы, публицист ретінде қазақ
халқының тарихында өшпестей із қалдырған ұлы тұлға.
Міржақып Дулатов – ағартушы, ақын, публицист, елінің тәуелсіздігі
жолында күрескен саяси қайраткер. Міржақып Дулатов та алдыңғы қатарлы
қазақ зиялыларының өкілдері Мұстафа Шоқай, Халел Досмұхамедұлы т.б.
қайраткерлермен бірлесіп, қазақ елінің азаттығы жолында қыруар қызмет
атқарады. Өзінің «Оян, қазақ» атты өлеңі арқылы бүкіл қазақ жұртын
бостандыққа ұмтылуға үндейді. Міржақып Дулатов – қазақ халқының
жүрегінде мәңгіге сақталған ұлы тұлға.
4.5 Алаш қайраткерлері туралы біліміңізді жинақтаңыз.
Алаш
Не білемін?
Не білдім?
қайраткерлері
Ахмет
Байтұрсынұлы
Әлихан
Бөкейханов
Міржақып
Дулатов

Не білгім
келеді?

4.6 Қазақ тіліне аударып, сөйлем құраңыз.
Личность, имя которого хранится в вечной памяти народа; общественные
деятели, оправдавшие надежду народа; обладатель большого таланта;
неповторимая важная личность; передовая казахская интеллигенция.
4.7 Тиісті сөздермен толықтырыңыз.
Қажетті сөздер: шарасына, мемлекет, қозғалыстарға, тілдерін, бастама,
белсене, газетін.
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Мұстафа Шоқай – көрнекті қоғам және … қайраткері, 1912 жылы СанктПетербург Императорлық университетінің заң факультетін бітірген. Ағылшын,
француз, түрік, өзбек, орыс … жақсы білген. Студенттік шағында
демократиялық … қатысқан. 1917 жылы төңкерістер тұсында Түркістан
мемлекетін құру идеясын ұстанып, Ташкентте «Бірлік туы» ... шығарған. Алаш
партиясын құру және Алаш автономиясын жариялау жұмыстарына ...
араласқан. Бүкілтүркістандық мұсылмандардың құрылтайын Қоқан қаласына
шақыру туралы ... көтеріп, Қоқанда Түркістан автономиясын жариялау ...
қатысқан.
4.8 Алаш арыстарының пікірлерін оқып, мағынасын түсіндіріңіз.
Сөйлегенде сөздің жүйесін, қисынын келтіріп сөйлеу қандай керек болса,
жазғанда да сөздің кестесін келтіріп жазу сондай керек.
Ахмет Байтұрсынұлы
Мәдениеттің негізі – білім. Білімге тіл арқылы жетеді. Білімді
жұрттардың тілі бай болады.
Халел Досмұхамедұлы
Ана тілі – халық болып жасалғаннан бері жан дүниесінің айнасы, өсіпөніп, түрлене беретін, мәңгі құламайтын бәйтерегі.
Жүсіпбек Аймауытов
4.9 Сұрақтар бойынша өз ойыңызды дәлелдеңіз.
Сұрақтар
Сіздің ойыңызша
Қоғам қайраткері болу үшін не істеу
керек?
Қазіргі қоғамға қандай қайраткерлер
қажет деп ойлайсыз?
4.10 Өлеңді жаттап алыңыз.
Туған тілім
А. Байтұрсынұлы
Кенің бай, келімің мол туған тілім!
Дыбыстың теріп, сөз ғып буған гүлін.
Қайырған қайдағыны жүйрік ең сен,
Мен қосып, құтыла алмас қусам білім…
Балықтай жүзіп адам, құс бол ұшқан,
Түндігің ашулы тұр күнбатыстан.
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Ғылым мен кереметтің кенін тапқан,
Нұр кірер білім, өнер сол жақ тұстан.
Кірлетпей келген сақтап анам бұрын,
Ордаңды жаба қоймас енді құрым.
Алыстан әлдеқандай жат көргенсіп,
Кіргендер тамсанатын танып сырын…
4.11 «Кешегісін ұмытпаған ертеңгісін бағалай біледі» тақырыбына сұхбат
құрастырыңыз.
Жұрт алдында сөйлеу мәдениеті
Жұрт алдында сөйлеу – өте жауапты әрі қиын жұмыс. Тыңдаушылар
алдында өзін-өзі дұрыс ұстай алмаған кісінің сөзі де өтімді болмайды.
Сондықтан мінбеде ұстамды болу, қобалжымау, сасқалақтамау – сөйлеушілерге
қойылатын басты талаптардың бірі.
Жұрт алдында сөйлеу шеберлігінің басты талаптары:
1) тыңдаушылар жақсы білетін нәрселерді айтып жатудың қажеті жоқ.
Сөйлеушінің өзгеге айтқаны тыңдаушыларға білім беретіндей, олардың жүрегін
қозғайтындай нәрі болу керек;
2) білгішсініп, мақтана сөйлегендерді тыңдаушылар ұната қоймайды;
3) сөйлеген сөз анық, дәл, айқын естілетін болсын. Дауыс құбылмалы, әрі
жайдары болуы тиіс;
4) сөздің мағынасына, сөйлемнің мазмұнына үйлесімді ырғақ тауып, қол
қимылдатудың, бас шұлғудың да мәні зор. Олар тиісті жерде, ой жетегінде
жұмсалса, сөзді жандандыра түседі. Ең керегі – байсалдылық және
байсалдылық;
5) екі көзін қағаздан алмай оқып беретін сөйлеуші мен тыңдаушылар
арасында тығыз байланыс болмайды. Байланыс болмаған соң, айтылған сөз
айдалаға атылған оқ сияқты болады;
6) айтайын деген ойды әбден ығыр болған, үйреншікті сөздерден
бастамаған дұрыс. Шаблон – барлық өнердің, әсіресе сөз өнерінің жауы. Ойды
әдеби тілге тән сөздермен әсерлі, қызықты етіп жеткізуге тырысу қажет;
7) айтылған сөз қысқа әрі тұжырымды болуы керек. Құраған сөйлемдер
ықшамды, ұғынуға оңай, қолданған сөздер жұртқа таныс әрі мазмұнды болуы
керек. Аз сөзбен көп нәрсе айтуға тырысу қажет;
8) «Жүйелі сөз жөнін табады» дегендей сөйлеушінің сөзінде жүйе
болмаса, онда ешқандай береке болмайды. Жүйелі сөз белгілі мазмұнға, өзара
тығыз байланысты желіге құралады;
9) жұрт алдына шығарда сөйлейтін сөзге сай киіну мәнеріне де
ерекше көңіл бөлу керек. Жалпы шаршы топ алдына шығарда ресми киіну
үлгісі ұсынылады.
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4.12 Мәтіндегі мақалдарды көшіріп жазып, мағыналарын түсіндіріңіз.
Есте сақтаңыз!
Дейл Карнеги адамдарды баурап алудың алты тәсілін ұсынған болатын:
1) басқа адамдарға шын ынта білдіріңіз;
2) адамға өзінің есімі өте әуезді естілетіні есіңізде болсын;
3) сабырлы тыңдаушы болыңыз;
4) әңгімені сұхбаттасыңыз қызығатын тақырыпқа бұрыңыз;
5) адамдардың өзін еркін сезінуіне мүмкіндік туғызыңыз;
6) күлімсіреңіз.
4.13 Берілген қанатты сөздердің мағынасын талқылаңыз.
Дүниеде не қиын? Бәрінен де шаршы топта сөз бастау қиын. Тауып
айтсаң мереке қылады, таппай айтсаң келеке қылады.
Досбол шешен
Дүниеде өлмейтін 3 нәрсе бар: бірі – тауып айтылып, халқының көкейіне
жеткен тірі сөз; екіншісі – адамға адамның жасаған жақсылығы; үшіншісі –
ұрпақ жалғастығы.
Мұрат Мөңкеұлы
Тіл қаруы – сөз, сөз қаруы – ой. Ақылды ой, алғыр сөз – адамның ең
жоғарғы қасиеті.
Ғ. Мұстафин
4.14 Берілген жағдаяттардың біріне жұрт алдында сөйлеуге
дайындалыңыз.
1. Сіз – конференцияның ашылу салтанатына жауаптысыз. Кіріспе сөз
сөйлеп, өз салаңыз бойынша семинардың мақсатын, талданатын мәселелерді
түсіндіріңіз, келген қонақтарды таныстырыңыз.
2. Конференцияны қорытындылап, конференцияның өз мақсатына
жеткенін, тақырыптың ашылғанын, қонақтардың белсенді қатысқанын айтып,
олармен қоштасыңыз.
Біліңіз, көңіліңізге түйіңіз!
Шаршы топ – көпке қарата сөз айтылатын жер және ол сөз әлеуметтік
мәні бар, қоғам мүддесіне арналған әңгіме (тақырып) болуы керек. Бұл сөзді
«шешендік сөз» деп те атап жүр, бірақ бұлайша атағаннан гөрі оны «шаршы топ
алдындағы сөз» (публичная речь) немесе «көпшілікке арналып айтылар сөз»
деген ұғымды білдіреді.
4.15 Ақыл-кеңестермен танысыңыз.
1. Сөйлеген сөз дәл, анық естілетін болсын. Дауыс булығып шықса,
бірсыдырғы әуенмен айтылса, жігерсіз баяу сөйлейтін болсаңыз, тыңдаушы
жалығады.
2. Сөзіңіз тартымды болсын десеңіз, ым мен ишара тілін пайдаланыңыз.
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3. Тыңдаушыға назар аударып сөйлеңіз.
4. Ойыңызды қызықты, әсерлі жеткізуге тырысыңыз.
5. Айтылған сөз қысқа әрі тұжырымды, жоспарлы болу керек.
6. Сөйленетін сөзге мазмұндылық, логикалық байланыс қажет.
4.16 Берілген ақыл-кеңеске назар аударыңыз.
Бөлтірік шешен
Не сөйлейтініңді біл.
Кімге сөйлейтініңді біл.
Қай жерде сөйлейтініңді біл.
Қай кезде сөйлейтініңді біл.
Қалай сөйлейтініңді біл.
4.17 Өз ойыңызды қосып, мәтінді кеңейтіңіз.
Әрбір іскер адам шешен болу керек. Өз ойын дұрыс жеткізе білмейтін
іскер адам әріптестері арасында түсіністікке жете бермейді. Сөйлеушінің сөзі
дәлелді, түрлі ассоциация туғызатын мағлұматтарға, деректерге сүйеніп
құрылса, соғұрлым тартымды болмақ...
4.18 Д. Қонаевтың өмір жолын хронологиялық тәртіппен баяндап, мәтінді
мазмұндаңыз.
Дінмұхамед Қонаев
Қонаев Дінмұхамед Ахметұлы (1912-1993 ж.ж.) – аса көрнекті мемлекет
және қоғам қайраткері, үш мәрте Социалистік Еңбек Ері, Қазақ КСР Ғылым
академиясының академигі, техника ғылымдарының докторы, КСРО, шет ел
ордендері мен медальдарының иегері.
Верный (қазіргі Алматы) қаласында қызметкердің отбасында өмірге
келген. Орта мектепті бітіргеннен кейін, Қазақстан Өлкелік комсомол комитеті
оны Мәскеудегі асыл және түсті металдар институтына оқуға жібереді.
Институтты ойдағыдай бітіріп, тау-кен инженері мамандығын алған Д. Қонаев
Балқаш мыс қорыту комбинатының Қоңырат кенішіне жұмысқа орналасып,
онда бұрғылау станогінің машинисі, цех бастығы, кеніштің бас инженері және
оның директоры болып істейді.
Екінші дүниежүзілік соғысының қиын күндерінде ол тылдағы жұмысты
ұйымдастыруда іскерлігімен көзге түседі. «Алтайполиметалл» комбинаты бас
инженерінің орынбасары, Риддер кенішінің және КСРО қорғасын-мырыш
өнеркәсібінің ең ірі кәсіпорындарының бірі – Лениногор кен басқармасының
директоры қызметтерін атқарады. 1942-1952 жылдары Қазақ КСР Министрлер
Кеңесі төрағасының орынбасары болып қызмет етеді. Осында жүргенде
Қазақстан ғалымдары оған зор сенім көрсетіп, оны Қазақ КСР Ғылым
академиясының академигі және оның президенті етіп сайлайды. Тау-кен ісі
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саласының ірі ғалымы Д. Қонаев республика ғылымының дамуы жолында зор
еңбек сіңіреді. Ғылыми-ұйымдық жұмыстарды жақсарту, ғылыми зерттеулердің
негізгі салаларын білікті кадрлармен нығайту шаралары оның басшылығымен
жүзеге асырылды.
Д. Қонаев өз заманының ұлы саясаткері болды. Ол билік басында болған
уақыт қаншалықты күрделі, қарама-қайшылықты болғанымен, елдің
экономикасын, әлеуметтік саласын, ғылымын, ұлттық мәдениетін дамыту ісіне
айтулы еңбек сіңірді.
Өзі өмір сүрген күрделі уақыттың адал перзенті бола білген
азамат 82 жасқа қараған шағында кенеттен қайтыс болды.
4.19 Тірек сөздерді пайдалана отырып, «Ұлылық ұлыдан» тақырыбына
эссе жазыңыз.
Тірек сөздер: «Жақсының аты өлмейді, ғалымның хаты өлмейді», білім,
рухани байлық, дана, өшпес із, ғалым, ақыл, кішіпейілділік, адамгершілік,
абырой, өсиет, нақыл сөздер, ізденімпаз, парасат, халық, ғылым, сала.
4.20 Мұхамеджан Тынышбаев туралы мәтінді оқып, мазмұндаудың
жоспарын құрастырыңыз.
Мұхамеджан Тынышбаев
Мұхамеджан Тынышбаев (1879-1937 ж.ж.) – көрнекті қоғам және
мемлекет қайраткері, Алаш қозғалысы жетекшілерінің бірі. М. Тынышбаев –
Алашорда үкіметінің мүшесі, тарихшы-ғалым, қазақтан шыққан тұңғыш
жоғары білімді техника маманы, темір жол инженері, ІІ Мемлекеттік Думаның
депутаты, Қоқан автономиясының басшысы.
Туған жері – бұрынғы Жетісу облысының Лепсі уезіне қарасты
Мақаншы-Садыр болысындағы Жыланды тауының етегі, қазіргі Алматы
облысының Қабанбай ауданы.
Мұхамеджан Тынышбаев Верныйдағы (қазіргі Алматы) ер балалар
гимназиясында орта білім алып, 1900-1906 жылдары Санкт-Петербургтегі
Теміржол инженерлері институтында оқиды. Студент кезінен-ақ баспасөз
беттерінде отарлық саясатты сынайтын мақалалар жазып, ел ішінде үкіметке
қарсы үгіт-насихат жүргізумен айналысады. 1905 жылы 19 қарашада СанктПетербургте өткен автономияшылар съезіне қатысып, сөз сөйлейді. Ол сөзінде
патша өкіметінің отаршылдық саясатын сынға алып, ендігі жерде халыққа
автономиялық дәрежеде болса да еркіндік берілуін талап етеді. 1907 жылы
ІІ Мемлекеттік Думаға мүше болып сайланады. Одан кейінгі кезеңдерде Жетісу
темір жол құрылысында қызмет ете жүріп, «Қазақ» газетін шығаруға ат
салысады.
4.21 М. Тынышбаевтың өмірін төмендегі хронологиялық кесте бойынша
толтырыңыз.
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Үлгі:
Жылдар

Өмірі, қызметі

4.22 Мәтінді аударыңыз.
Ақпан төңкерісіне дейін Мұхамеджан Тынышбаев өзінің темір жол
инженері мамандығы бойынша Орта Азияда, Жетісу облысында біраз жыл
қызмет істейді. Алаштың арысы Ә. Бөкейхановтың төңірегіне топтасқан зиялы
қауым өкілдерімен бірге М. Тынышбаев та жалпыұлттық «Алаш» партиясын
құруға тікелей араласады. 1917 жылғы желтоқсан айында жарияланған
Алашорда үкіметінің 15 мүшесінің бірі болады. Мұның алдында ол
Бүкілтүркістандық V Мұсылмандар съезіне қатысып, онда жарияланған
Түркістан (Қоқан) автономиясының басшысы болып сайланады. Түркістан
автономиясын Кеңес үкіметі күшпен талқандағаннан кейін М. Тынышбаев
Алашорда қайраткерлерімен бірігіп, большевиктерге қарсы күреседі. Одан
кейінгі уақытта қазақ халқының арғы-бергі тарихына қалам тартып, ғылымизерттеу еңбектерін жариялайды. Қазақ шежіресін түзеді. 1937 жылы жалған
жаламен қайтадан тұтқындалып, көп кешікпей ату жазасына кесіледі.
Ұлылардан қалған сөз
4.23 Өлеңнің мазмұнын талқылаңыз.
Асан Қайғы
Арғымаққа міндім деп,
Артқы топтан адаспа.
Күнінде өзім болдым деп,
Кең пейілге таласпа.
Артық үшін айтысып,
Достарыңмен санаспа.
Ғылымым жұрттан асты деп,
Кеңессіз сөз бастама.
Жеңемін деп біреуді,
Өтірік сөзбен қостама.
4.24 Екі топқа бөлініп, «Біз білетін ұлы адам» тақырыбына сайыс
өткізіңіздер.
Сайыс кезеңдері 3 кезеңнен тұрады:
1-кезең. Ұлы адамның өмірі туралы мәлімет беру;
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2-кезең. Оның шығармашылығы мен қызметіне тоқталу;
3-кезең. Даналық ойларын, нақыл сөздерін жатқа айту.
Бақылау сұрақтарына жауап беріңіз.
1. Дейл Карнеги адамдарды баурап алудың қандай тәсілдерін ұсынды?
2. Жұрт алдында сөйлеу мәдениетінің талаптарын атаңыз.
3. Қоғам қайраткері деп кімді айтады?
4. Қазақтың қоғам қайраткерлерінен кімдерді білесіз?
5. «Алаш арыстары» кімдер? Олар халқы үшін не істеді?
6. «Алаш» партиясын құрған қайраткер кім?
7. А. Байтұрсынұлының қандай шығармалары бар?
8. Алматы қаласында А. Байтұрсынұлы есімімен нелер аталады?
9. Д. Қонаев есімі туралы не білесіз?
10. М. Тынышбаев туралы не білесіз?
5 Халықаралық және мемлекеттік сыйлықтар
5.1 Сұрақтар төңірегінде жұптасып әңгімелесіңіздер.
1. Нобель сыйлығы туралы не білесіз?
2. Қазақстанда Нобель сыйлығының иегерлері бар ма?
3. Қазақстандық «Тарлан» сыйлығы жайында не білесіз?
5.2 Мәтінді оқып, қысқаша мазмұнын баяндаңыз.
Альфред Нобель сыйлығы және оның лауреаттары
Нобель сыйлығы (швед тілінде Nobelpriset, ағылшын тілінде Nobel Prize) –
жыл сайын әйгілі ғылыми зерттеулер, революциялық жаңалықтар немесе
мәдениет пен қоғам дамуына зор үлес қосатын жұмыстар үшін берілетін
халықаралық сыйлықтардың ішіндегі ең танымалдарының бірі.
Нобель сыйлығының алғаш дүниеге келуіне жеке ықпал еткен шведтік
белгілі химик Альфред Нобель болды. Парижде 1895 жылы жазылған өзінің
аманат хатында А. Нобель қалдырған капиталын қалай пайдалану керектігі
туралы жазды. Қайтыс болар алдындағы оның қалдырған байлығы – 92 млн
доллар. Өзінің өмір бойғы жиып-терген бар байлығын адам игілігі жолында
ұлан-ғайыр қызмет жасап, жаһандық жаңалықтар ашқан тұлғаларға сыйлық
ретінде үлестіріп беруді мұра етті.
Нобель өсиеті 1896 жылы 10 желтоқсанда күшіне енді. Альфред Нобель
қайтыс болғаннан кейін Нобель қоры құрылды. Нобель қоры жеке және
тәуелсіз ұйым болып табылады. Барлық қаржылық, ұйымдастырушылық
мәселелерді «Нобель қоры» ұйымы шешеді. Нобель сыйлығын кімге беруді
Нобель қоры шешпейді. Нобель өз аманат хатында: «Физика саласындағы
сыйлық туралы Швед ғылым академиясы, медицина саласындағы сыйлықты
Стокгольм
медицина
институты,
әдебиет
саласындағы
сыйлықты
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Стокгольмдегі академия, бейбітшілікті нығайту туралы сыйлықты Норвегия
парламенті сайлаған бес адамнан тұратын арнайы комитет шешу керек», делінген болатын. Осыған байланысты Нобель сыйлығына үміткерлерді таңдау,
іріктеу, бекіту үшін арнайы комитет құрылған.
Оның жарғысын Швецияның Корольдік кеңесі 1900 жылғы 29 шілдеде
бекітті. Араға бір жылдан астам уақыт салып, 1901 жылы 10 желтоқсанда, яғни
Нобель қайтыс болған күні тұңғыш рет алғашқы Нобель сыйлықтары өзінің
лайықты иелеріне табыс етілді.
Қазіргі күнде Нобель сыйлығы бүкіл әлемге танымал. Нобель сыйлығы
өсиетнамаға сәйкес мына бес сала бойынша беріледі: 1) әдебиет; 2) физика;
3) химия; 4) физиология және медицина; 5) бүкіл әлемде бейбітшілік
жасауға іс-әрекет.
Лауреаттардың ең жасы бейбітшілік үшін сыйлығына ие болған, қазіргі
АҚШ президенті Барак Обама және оның отандасы, медицина бойынша
сыйлық алған Кэрол Грейдер. Олардың екеуі де 1961 жылы дүниеге келген.
Норвегиялық Нобель комитетінің АҚШ президенті Барак Обамаға Нобель
сыйлығын беру туралы шешімі әлем үшін күтпеген және сенсациялық жаңалық
болды. Мұндай тосын жаңалықты Скандинавиялық саясаткерлер: «Көп
жылдардан бері бейбітшілік сыйлығын бейбітшілік үшін күрескен ешбір
саясаткер алмағандықтан, биылғы жылы Обамаға берілді», - деп түсіндірді.
Лауреаттардың ең жасы үлкені физика саласы бойынша сыйлық алған,
Канадада дүниеге келіп, ұзақ жылдар бойы АҚШ-та жұмыс істеген 85 жасар
Уиллард Бойл.
Нобель сыйлығын жариялау аптасы 5-12 қазан аралығында, ал
марапаттау рәсімі Стокгольм және Осло қалаларында 10 желтоқсанда өтеді.
Әрбір Нобель сыйлығының шамасы 10 млн (шамамен 1,05 млн. евро немесе
1,5 млн. $) швед кронын құрайды.
5.3 «Альфред Нобель сыйлығы және оның лауреаттары» мәтінін және
ақпарат көздерін пайдалана отырып, физика саласы бойынша Нобель
сыйлығының иегерлері атанған ғалымдар туралы хабарлама дайындаңыз.
Біліңіз, көңіліңізге түйіңіз!
Етістіктің йы, йі дыбыстар тіркесіне аяқталып туынды түбіріне
көсемшенің -й жұрнағы жалғанғанда ый, ій әріптерінің орнына бір ғана и
жазылады. Мысалы: халқымыз байыды – халқымыз байиды.
Ы, і дыбыстарына біткен етістіктерге көсемшенің -й жұрнағы
жалғанғанда, қосар ый, ій әріптерінің орнына и әрпі жазылады: жібі+й(ді) –
жібиді, оқы+й(ды) – оқиды.
Сый, тый түбір сөздерінен өрбіген сөздерде ғана й, я, ю әріптерінің
алдынан ы жазылады: сый, сыйлық, сыяды, сыю, тый, тыяды, тыюлы.
Қосарлы сс, лл, мм, тт дыбыстарына немесе ст, сть, зд дыбыстарына
біткен кірме сөздерге қосымша жалғанғанда, қосар дыбыстың соңғысы немесе
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соңғы т, ть, д дыбыстары түсіріліп жазылады. Мысалы: грамм – грамдап,
съезд – съезге.
Сауатты жазуға дағдыланыңыз!
Берілген сөздерге қосымша жалғап, ондағы өзгерістерге түсінік беріңіз.
Бірнеше сөйлем құраңыз.
Фестиваль, грамм, сынып, повесть, прогресс, металл, ансамбль, конспект,
диск, кітап, спектакль, банк, тый, тап, оқы, сый, съезд, пункт, ведомость.
Сөз қолданысындағы грамматикалық тәсілдер
Адам сөйлескенде, әр алуан мәселелер жайында баспасөз, радио,
теледидар арқылы ой-пікірді баяндағанда, алдымен, айтатын ойының түсінікті
болуын көздейді. Оның ар жағында ойдың белгілі мақсатқа лайық әрі әсерлі
болуы көзделеді.
Мақсатты ойды түсінікті әрі әсерлі етіп айту үшін тілде барды дәл тауып,
өз орында дұрыс пайдалану оңай міндет емес.
Адам ойының ұшы-қиыры жоқ. Сондай-ақ, тіл байлықтары да ұшан-теңіз.
Сол теңіз дүниесіне сүңгіп, ой өрнектеріне керекті тілдік материалдар мен
грамматикалық тәсілдерді дұрыс пайдалана білу үлкен шеберлікті керек етеді.
Грамматика мәселелерін екі түрлі ыңғайда қарастыруға болады:
1) тілдің грамматикалық ережелері мен заңдарын айқындау мақсатында;
2) грамматикалық тұлғалар мен грамматикалық тәсілдерді қалай
пайдаланғанда, ойымыз дұрыс шығады деген тұрғыдан пайдалану.
Адам ойын айтудың негізгі формасы – сөйлем. Жеке сөйлем арқылы
біршама аяқталған ойды білдіріп, оны екінші, үшінші... сөйлемдермен
ұластырып, ұзын-ырғалы мақсатты ойды жеткізіп айтуға тиіспіз. Мұндайда әр
сөйлемді қалай құру, қандай сөздерді пайдалану, ол сөздерді қай тұлғада
жұмсау, қай сөзді қай сөзбен байланыстыру, қалай байланыстыру керек деген
сияқты сұрақтар туады.
Тілдің грамматикалық құрылысы ғасырлар бойы жасалып, әбден
қалыптасып қалған болса, оны өзгерте салу мүмкін емес, ол жеке тұлғаның
қолынан келмейді де. Мұндай үлкен өзгерісті былай қойып, тілде барды дұрыс
қолданбаған сөйлем кездессе, оған тосырқап қарап, қынжыламыз. Қазақ тілінің
құрмалас сөйлем жүйесі де бай. Мысалы, мезгілдік бір мағынаны толып жатқан
құрмалас сөйлем түрлерін пайдаланып айтуға болады:
1) А. Нобель тоғыз жасқа толғанда, оның отбасы Ресейге көшті.
2) А. Нобель тоғыз жасқа толған кезде, оның отбасы Ресейге көшті.
3) А. Нобель тоғыз жасқа толысымен, оның отбасы Ресейге көшті.
4) А. Нобель тоғыз жасқа толғаннан кейін, оның отбасы Ресейге көшті.
5.4 Мәтінді оқып, А. Нобельдің өмірбаянымен танысыңыз.
Грамматикалық құрылымын өзгертуге болатын сөйлемдерді теріп жазыңыз.
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Альфред Нобель
Альфред Нобель 1833 жылы 21 қазанда Стокгольм қаласында дүниеге
келді. Ол тоғыз жасқа толғанда, оның отбасы Ресейге көшті. Ресейде Нобельдер
отбасы өнертапқыштар мен кәсіпкерлер арасында танымал болды. Альфред
Нобельдің Ресейде өткен жастық шағы сол кезде әлем мәдениеті
орталықтарының бірі болған Петербургте өтті. Онда әртүрлі ұлттардың
өкілдері жұмыс істеді және өмір сүрді. Осының бәрі оның өмірге деген
көзқарасына және мінезіне әсер етті. Ол ешқашан мектепте немесе
университетте оқыған емес. Қажетті білімді ол өз бетінше алды. Ол ағылшын,
швед, неміс, француз, орыс тілдерін білді. Он жеті жасқа келгенде Альфред
Нобель жер шарын саяхаттауға шықты. Ол Германияда, Францияда, Америкада
болды.
Альфред Нобельдің әкесі талантты инженер болды. Әкесі сияқты химияға
қызықты. Ол бірнеше жаңалық ашып, химиямен айналысты. Сондай
жаңалықтарының бірі – су асты миналары. Отбасы Швецияға оралғанда,
Альфред Нобель химия зертханасында жұмыс істей бастады. Ол 1863 жылы
әлемге өзін танымал еткен динамитті ойлап тапты. Нобель динамитті ойлап
тапқанда, оны бейбіт мақсаттарға пайдалануды ойлады. Мысалы, жол
құрылысына, шахта, тоннельдер салуға және т.б. Ал Нобельді динамит королі
деп санады.
Альфред Нобель 350-ден аса жаңалық ашты. Ол әлемнің 20 шақты
елдерінде 93 өнеркәсіптің негізін салды және оларды өзі басқарып, көп
уақытын бөлді. Олардың банк және қаржылық мәселелерімен де өзі айналысты.
1896 жылы 10 желтоқсанда Италияның Сан-Ремо қаласында дүние салды.
5.5 Сөйлемдердің мағынасын өзгертпей, тек грамматикалық құрылымын
өзгертіп жазыңыз.
Үлгі:
Гендрик Антон Лоренц – Голландиядағы Арнхем қаласында дүниеге
келген атақты физик.
1. Атақты физик Гендрик Антон Лоренц Голландиядағы Арнхем
қаласында дүниеге келген.
2. 1899 жылы оның «Қозғалыстағы денелердегi оптикалық және электрлiк
құбылыстарының қарапайым теориясы» атты еңбегi жарық көрген.
3. Ғалым Лоренц оң немесе терiс зарядталған материяның бөлшектерiн
ион деп атаған.
4. Ұлы ғалым Лоренц 1904 жылы «Жарық жылдамдығынан төмен
жылдамдықпен қозғалатын жүйедегі электромагниттiк құбылыстар» атты
еңбегiмен танылған.
5. 1902 жылы физик Гендрик Антон Лоренц Нобель сыйлығының
лауреаты атанған.
124

5.6 Мәтінді аударыңыз.
Рентген Вильгельм Конрад
Рентген Вильгельм Конрад – крупнейший немецкий физикэкспериментатор, первый лауреат Нобелевской премии по физике.
Родился 27 марта 1845 г. в Леннепе близ Дюссельдорфа. В 1865-1868 гг.
учился в Высшей технической школе в Цюрихе, в 1868 г. защитил докторскую
диссертацию в Цюрихском университете. В 1871-1873 гг. работал в
Вюрцбургском, в 1874-1875 гг. – в Страсбургском университете. В 1875 г. стал
профессором математики и физики Высшей сельскохозяйственной школы.
С 1876 г. – профессор Страсбургского университета, в 1879 г. по рекомендации
Г. Гельмгольца получил место профессора Гессенского университета. В
1888-1900 гг. – профессор Вюрцбургского (в 1894 г. избран ректором), а в
1900-1920 гг. – Мюнхенского университета. В 1895 г. Рентген открыл
излучение с меньшей, чем у УФ-лучей, длиной волны (Х-лучи), названное
впоследствии рентгеновским, и исследовал его свойства: способность
отражаться, поглощаться, ионизировать воздух. Первым сделал фотоснимки в
рентгеновских лучах. Рентгеновское излучение широко применяется в
изучении строения атома, структуры кристаллических веществ (в том числе
одномерных кристаллов, какими являются некоторые биологические
макромолекулы); благодаря высокой проникающей способности используется в
медицине. В 1901 г. за открытие Х-лучей Рентгену была присуждена
Нобелевская премия.
Рентген умер в Мюнхене 10 февраля 1923 г.
5.7 Мәтін бойынша жоспар құрап, мазмұнын баяндауға дайындалыңыз.
Әбілхан Үмбетов
Әбілхан Үмбетов – Арқалық мемлекеттік педагогикалық институтының
жаратылыстану және ақпараттандыру факультетінің деканы, профессор,
физика-математика ғылымдарының кандидаты.
Ә. Үмбетов кандидаттық диссертациясын 1984 жылы Ленинград
қаласындағы В. Ульянов атындағы Ленинградтық электромеханикалық
институтында қорғаған. Арқалық мемлекеттік педагогикалық институтында
бірнеше жауапты қызметтер атқарған. Атап айтқанда, 1992 жылға дейін физика
және физиканы оқыту әдістемесі кафедрасының меңгерушісі, 2000 жылға дейін
физика-математика факультетінің деканы, 2004 жылға дейін сырттай оқыту
бөлімінің деканы және т.б. жауапкершілігі мол лауазымдарда еңбек еткен.
2004 жылы Халықаралық ақпараттандыру академиясының академигі,
2008 жылы физика-математика ғылымдары бойынша философия докторы (PhD)
дәрежесін алған (Йорк университетінің ғылыми кеңесі бекіткен, Алабама
штаты, АҚШ). Өмірін ғылым мен жастарға тәлім-тәрбие беруге арнаған ұстаз
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2012 жылы Қазақстандағы ЖОО-лардың үздік 200 оқытушысының қатарына
енген.
2013 жылдың басында «Ғылым» аталымында облыстық меценаттар
клубы сыйлығының иегері атанды. Енді қазақстандықтың ғылымға қосқан
үлесін халықаралық деңгейде аңғарды. Ғалым Ә. Үмбетов Ресей
жаратылыстану
академиясының
сыйлығы
физика
саласындағы
өнертапқыштықты дамытуда қосқан үлесі үшін Нобельдің алтын медаліне қол
жеткізді. «Лазерлік өлшем құрылысы» атты ғылыми-зерттеу жұмысы да бұл
сыйлықты алуға себеп болды.
5.8 Достай Раманқұлов туралы «Мен білетін ұлы ғалым» тақырыбына
эссе жазыңыз.
5.9 Мәтінді мазмұндаңыз.
Қазақстандық «Тарлан» сыйлығы
Қазақстандық «Тарлан» сыйлығын жеті кәсіпкерден тұратын
«Меценаттар клубы» тағайындайды.
«Тарлан» сыйлығына ізденушілерді шығармашылық, ғылыми, қоғамдық
ұйымдар мен одақтар, БАҚ редакциялары мен баспалар ұсына алады.
«Тарлан» сыйлығына ізденушілікке Қазақстанның 20 жасқа толған
азаматтары, сондай-ақ шет елде өмір сүретін мәдениет қайраткерлері
ұсынылады.
«Тарлан» сыйлығының иегерлерін Комитет Ережелерінің негізінде
тағайындалған сыйлықтарды бекіту арқылы анықтайды. Комитеттің құрамына
атақты сыншылар, мәдениеттанушылар, өнерпаздар, музыканттар мен ғылыми
сарапшылардың қатарынан тұратын, қоғамдық сарапшылардың нұсқаулары
негізінде
шешім
қабылдайтын
«Меценаттар
клубының»
мүшеқұрылтайшылары кіреді.
«Тарлан» сыйлығының иегерлеріне дауыс беру құпия түрде өтеді.
Құрылтайшылардың қорытындылары мен үкімі Комитеттің төрағасына
нәтижелерді ашық жариялауға дейін 3 күннен кешіктірмей, белгілі мерзімде,
мөрленген конвертте беріледі.
Комитет төрағасы конвертті «Тарлан» сыйлығын беру салтанатында
ашады. Сыйлық иегерлерінің есімдері сыйлық беру салтанатында аталады, ал
сыйлықтың өзі БАҚ және бұқара қауым алдында тапсырылады.
«Тарлан» сыйлығы келесі номинациялар бойынша беріледі:
1) әдебиет;
2) ғылым;
3) музыка;
4) театр;
5) бейнелеу өнері;
6) кинематограф;
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7) спорт.
5.10 Мәтінді аударыңыз.
Премия «Тарлан» в каждой номинации имеет высшую степень: статуэтка
Платиновый «Тарлан» и премия 10000 долларов США.
Премия «Тарлан» представляет собой целостную знаковую концепцию, в
которую входят:
- стилизованная композиция (символическая статуэтка Творца),
покрытая платиной;
- на подставке гравируется имя лауреата премии «Тарлан» и год
вручения премии;
- композиция премии «Тарлан» должна выражать идею сохранения
единства общечеловеческой культуры и поступательного прогресса
цивилизации;
- в состав премии «Тарлан» входит именной диплом-сертификат;
- в состав премии «Тарлан» входят две иенные денежные премии и
дипломы, которыми награждаются два номинанта, вошедшие в число трех
лучших соискателей, под девизами «Мастер» и «Новое имя».
5.11 Қосымша материалдарды пайдалана отырып, «Тарлан» сыйлығының
иегері Олжас Сүлейменов туралы әңгімелеңіз.
Олжас Сүлейменов
Олжас Сүлейменов – ядролық сынаққа қарсы «Семей-Невада»
қозғалысының, Халық Конгресі партиясының лидері, Қазақ КСР Абай
атындағы Мемлекеттік сыйлығының лауреаты (1967 ж.), Қазақстанның Халық
жазушысы (1992 ж.), Қазақстан Меценаттар клубының «Тарлан» сыйлығының
лауреаты (2000 ж.).
Туындыларын орыс тілінде жазады. Өлеңдері мен поэмаларының
алғашқы жинағы – «Арғымақтар» (1961 ж.) шыққаннан кейінгі жылдардан бері
«Адамға табын, Жер, енді» өлеңдері бүгінгі ТМД елдері халықтарының
көптеген тілдеріне, шетел тілдеріне аударылып, жеке-жеке кітап болып бірнеше
рет басылды. Кинодраматургия, әдеби зерттеу саласында да еңбек етіп жүр.
Оның жазған сценарийі бойынша «Атамекен», «Көгілдір маршрут», «Қыс –
қолайсыз маусым», «М.Әуезов туралы сөз», «Үндістан сазы», «Жастық шақ
заставасы» т.б. фильмдер түсірілген. «Аз и Я», «Язык письма» атты тілге
қатысты зерттеулері жарық көрді. «Жалынның шалқуы» атты өлеңдер жинағы
француз тілінде шықты.
Әзірбайжан Республикасының «Шухрат» орденімен, Украинаның
«Ярослав Мудрый», Шешен Республикасының, Францияның және Ресейдің
«Достық» ордендерімен марапатталған.
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5.12 Мәтінді оқып, мазмұнын баяндаңыз.
Шапық Шөкин
Шапық Шөкіұлы Шөкин (1912-2003 ж.ж.) – энергетик, Қазақстан
Республикасы Ғылым академиясының академигі, техника ғылымдарының
докторы.
1937 жылы
Омбының
С.М.Киров атындағы ауылшаруашылық
институтын бітіріп, Қазақ КСР ауылшаруашылығын электрлендіру тресінде
техник, инженер, аға инженер, бөлім меңгерушісі (1937-1943 ж.ж.), Ғылым
академиясының Қазақ филиалында ұйымдастырылған энергетика секторының
меңгерушісі (1943-1944 ж.ж.), Қазақ ғылыми-зерттеу энергетика институтының
директоры (1944-1988 ж.ж.) қызметтерін атқарды.
Ол 1944-1950 жылдары Іле өзенінің суы мен энергетика қорын кешенді
түрде пайдалану мәселесін зерттеді, Қапшағай бөгені мен Қапшағай су электр
стансасын салу ісіне үлкен үлес қосты. 1949-1958 жылдары Орталық
Қазақстанды сумен қамтамасыз ету мәселесімен Ертіс өзенін бұру негізінде
шешуге болатындығын дәлелдеді. Мұның өзі Ертіс-Қарағанды каналының
салынуына себеп болды. Ш. Шөкин – Сібір өзендерін Қазақстан мен Орта
Азияғa бұру мәселесін ғылыми тұрғыда қарастырған алғашқы ғалымдардың
бірі. Оның басшылығымен осы мәселені шешудің тиімді жолдары мен
жобалары айқындалды.
Ш. Шөкин Қазақстан отын-энергетикалық кешендерінің қалыптасу
жолдарын анықтады, республика және оның әрбір энергоэкономикалық
аймақтарының энергетикасының өсуі туралы ғылыми-техникалық болжаудың
кешендік жүйелерін жасады. Ол халық шаруашылығында энергияны пайдалану
және онымен қамтамасыз етудің тиімді жолдарын, энергияны өндіретін
қуаттың орнатылатын жерін, құрамын және мөлшерін бағалайтын тәсілді
жасады. Сонымен қатар, ол ауылшаруашылығын энергиямен тиімді қамтамасыз
ету туралы көптеген зерттеулер жүргізді.
Шапық Шөкин – 400-дей ғылыми жұмыстардың, оның ішінде
22 монографияның авторы. Негізгі еңбектері энергетика және су
шаруашылығының болашақ дамуы мен отындық энергетиканың баланс
мәселелеріне т.б. арналған.
1961 жылы оған «Еңбек сіңірген ғылым қайраткері» атағы берілді.
1982 жылы «Құрметті энергетик» атағы, 1991 жылы «Су құбылмалылығын
реттеу тәсілі» атты кітабы үшін Ғылым академиясы Президиумының
Қ. Сәтбаев атындағы сыйлығы, 1996 жылы Қазақстан Ғылым академиясының
50 жылдығына байланысты оған «Халық қаһарманы» атағы, 2000 жылы
ғылымға қосқан үлесі үшін «Тарлан» сыйлығы берілді.
Біліңіз, көңіліңізге түйіңіз!
Халық қаһарманы – еліміздің бостандығы мен тәуелсіздігі жолында
азаматтық және жауынгерлік ерлік көрсеткендерге берілетін атақ.
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Сіз білесіз бе?
Академик Шапық Шөкиннің есімімен нелер аталады? Олар:
- Қазақ ғылыми-зерттеу энергетика институты;
- Павлодар қаласындағы көше;
- Қазақстан Республикасы Ғылым академиясы Президиумының
энергетика саласындағы сыйлығы;
- Тәуелсіз Қазақстанның өндірісіне көрнекті инженерлік өңдеулер мен
прогрессивті технологияларды енгізіп, өнеркәсібінің дамуына үлкен үлес
қосқаны үшін Қазақстан Республикасының ұлттық инженерлік академиясының
сыйлығы;
- С. Торайғыров атындағы ПМУ-да Ш. Шөкиннің атаулы шәкіртақысы;
- Баянауылда Даңқ алеясындағы бюст;
- Қазақ ғылыми-зерттеу энергетика институтында ашылған Шапық
Шөкиннің атындағы мемориалдық мұражай.
5.13 Мәтінді аударыңыз.
1992 жылы Ш. Шөкиннің есімі Қазақ ғылыми-зерттеу энергетика
институтына (ҚазҒЗЭИ) берілді. Ш. Шөкин атындағы ҚазҒЗЭИ қазір
энергетиканың көптеген салаларын қамтитын еліміздегі ірі ғылыми мекемелер
қатарына жатады. Онда энергетиканың фундаментальды негіздері және барлық
техникалық (жалпы энергетика, жылу энергетикасы, су энергетикасы) салалары
бар.
ҚазҒЗЭИ қарамағында қуаты 750 кВт тәжірибелі су электр стансасы,
Ермактың мемлекеттік аймақтық электр стансасы қазанының мөлшері 5 есе
кішірейтілген отты моделі, өндіріске жақындатылған энерготехнологиялық
циклон камерасы, кернеуі 110-220-500 кВ электр энергияны өткізетін желінің
тәжірибелі полигоны, 2 үлкен гидравликалық зертхана, Ермактың мемлекеттік
аймақтық электр стансасында газды тазартатын тәжірибелі стенд, механикалық
шеберханасы бар.
Институттағы зерттеу жұмыстарын іске асыруда онда дайындалған
экспериментальдық құралдар мен қондырғылардың маңызы өте жоғары
бағаланды.
Ш. Шөкин институтта басшылық еткен жылдары 20 ғылым докторы мен
200-ден аса ғылым кандидаты дайындалды. Олар республикамыздың көптеген
ғылыми мекемелерінде, жоғары оқу орындарында еңбек етуде.
5.14 «Ұлы ғалым өмірі – ұрпаққа өнеге» тақырыбына презентация
дайындаңыз.
5.15 Берілген сөздерге глоссарий құрастырыңыз.
Қайраткер –
Энергетик –
Ғалым –
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Академик –
Профессор –
Бақылау сұрақтарына жауап беріңіз.
1. Нобель сыйлығы не үшін және қандай салалар бойынша беріледі?
2. А. Нобельдің ашқан жаңалықтары туралы не білесіз?
3. Физика саласы бойынша кімдер Нобель сыйлығын иеленді?
4. Нобель сыйлығының иегері атанған қазақстандық ғалымдардан
кімдердің есімін атар едіңіз?
5. Достай Раманқұлов туралы не білесіз?
6. Нобель сыйлығын алуға Ә. Үмбетовтің қандай ғылыми-зерттеу
жұмысы себеп болды?
7. Олжас Сүлейменовтің қандай еңбектерін білесіз?
8. Ш. Шөкин есімімен нелер аталады?
6 Жарнама – ақпараттың бір түрі
6.1 Сұрақтар төңірегінде жұптасып әңгімелесіңіздер.
1. Жарнама не үшін қажет?
2. Жарнаманың қоғамдағы қызметі қандай?
3. Қазір баспасөзде неге жарнама көп? Ойыңызды дәлелдеңіз.
4. Баспасөз, теледидар, көлік, көшедегі жарнамалардың қайсысы Сізге
ұнайды? Мысал келтіріңіз.
5. Кәсіпкердің ісін жақсартуда жарнаманың қай түрін қолданған тиімді
деп ойлайсыз?
Нені жарнамалауға болады?
- белгілі
тауарды
(оның
сыртқы
түрін,
қасиетін,
бағасын,
артықшылығын);
- фирманы (қызметінің сипатын, көлемін, қызықтыратын жақтарын,
сенімділігін);
- идеяны (мүлікті сақтандыру, ақшаны акцияға салу);
- қызметті (таныстырылым, көрме ұйымдастыру, төмендетілген бағамен
сату және т.б.).
Жарнама кімге арналады?
- жалпы ұлттық (бүкіл ел көлемінде белгілі өнімді нарыққа ұсыну) және
жергілікті (сәйкес шағын аймақ көлемінде);
- саудалық (жалпылама, тауар сатушылар мен сатып алушыларға) және
өндірістік (өндірушілерге ғана арналған);
- конституциялық (банк, сақтандыру компаниялары, коммуналдық қызмет
саласы клиенттеріне арналған).
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6.2 Мәтінді оқып, диалог дайындаңыз.
Жарнама және оның түрлері
Жарнама (франц. reclame, лат. reclamo – жар саламын) – тауарлардың,
қызмет көрсетудің тұтынушылық қасиеті туралы ақпарат беру және оған деген
сұранысты көбейту мақсатында таратылатын хабарлама; белгілі бір адамдар,
ұйымдар, әдебиет пен өнер шығармашылығы туралы хабар таратып, оларды
әйгілеу.
Жарнама көпшілік ақпарат құралдары арқылы жүзеге асырылатын
адамдар арасындағы қатынастың бір түрі болып табылады. Жарнаманың
мақсаты – ақпарат беру, сұранысты жоғарылату, фирманың имиджін көтеру.
Жарнаманың түрлері көп. Олар: сату орнындағы жарнама,
институционалдық (жақсы пікір қалыптастыру мақсатында) жарнама,
хабарламалық жарнама, сауда және көлік жүйесіндегі жарнама, көше
жарнамасы (плакат, афиша), ауызша жарнама, баспалық жарнама т.б.
Жарнамалар мәтіні қысқа, түсінікті, мағыналы әрі тартымды болу керек.
Сонда жарнаманың сапасы жоғары болады.
«Жарнама туралы» 2003 жылғы 19 желтоқсандағы № 508-ІІ Қазақстан
Республикасының Заңы қабылданған. Ол Заң Қазақстан Республикасының
аумағында жарнама жасау, тарату, орналастыру және пайдалану процесінде
туындайтын қатынастарды реттейді.
6.3 Мәтіндегі түсініксіз сөздер мен сөз тіркестерін теріп жазып, сөздік
құрастырыңыз.
6.4 Сұраққа жауап бере отырып, кестені толықтырыңыз.

Жарнама
қандай болуы
керек?

6.5 Сөйлемдерді тиісті сөздермен толықтырыңыз.
Қажетті сөздер: көлемін, жарнамалауға, қызметіне, орталықтары,
кәсіпорындарда, орындарында, елдері.
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ТМД ... ішінде Ресей мен Украина, Балтық бойы мемлекеттерінің жоғары
оқу ... жарнама, көпшілікпен жұмыс істеу мамандықтары бойынша білім
беріледі, ірі ..., әсіресе біріккен фирмаларда жарнама ... құрылған.
Жекелеген отандық компаниялардың, қаржы-несие мекемелерінің
жарнама ... белсене араласа бастауы бұл саланың елімізде өріс алатынын
байқатса керек. Негізінен алғанда тауар түрлерін ... бағытталған баспасөз
хабарламаларының, теледидар роликтерінің діттейтін мақсаты өнім өткізу ...
ұлғайтуға жәрдемдесу болып табылады.
Әдеби тіл және оның нормалары
Әдеби тіл – жазу арқылы белгілі жүйеге түскен, өңделген, сұрыпталған
жазу дәстүрі мен әртүрлі жазба әдебиетінің негізінде қалыптасқан, орныққан,
тұрақты нормалары, стильдік жанрлық тармақтары бар, жалпыға бірдей
түсінікті, ортақ, қоғамдық қызметі әр алуан жалпы халықтық тілдің
екшеленген, сұрыпталған түрі. Қазақ әдеби тілінің жазба түріне байланысты
қалыптасқан нормалары бар:
1. Лексикалық норма дегеніміз – әдеби тілдің жалпыға ортақ сөз
байлығының қалыптасқан тұлғада, жалпыға ортақ мағынада жұмсалуы
(4 кесте). Лексикада бірізділікті көбінде термин сөздер танытады. Әдеби тілдің
лексикалық нормасына жатпайтын сөздер бар: а) диалект сөздер; ә) кәсіби
сөздер; б) дөрекі, былапыт, жаргон сөздер. Бұлар – әдеби тілдің, тіл
мәдениетінің ата жауы.
4 кесте – Лексикалық норманың берілуі
Лексикалық нормаға жатпайтын сөздер
Лексикалық норма
әңгелек
қауын
атыз
арық
ағаш үй
киіз үй
шаттауық
жаңғақ
қуып кету (жаргон)
орынсыз сөйлеу
Сөз арасында нетіп, жаңағы, яғни, сөйтіп т.б. сөздерді бірнеше қайталап
қолдану да лексикалық нормаға үйлеспейді.
2. Орфографиялық норма (гректің «дұрыс жазамын») – жазу дәстүрінде
қолданылатын тарихи қалыптасқан жазу жүйесін қамтитын тіл нормаларының
жиынтығы. Қазақ тілі морфологиялық қағиданы ұстанады, яғни сөз түбірін
сақтап жазу.
3. Орфоэпиялық норма (гректің «дұрыс айтамын») – бір қалыпты
дыбысталуды қамтитын тіл нормаларының жиынтығы. Қазақ орфоэпиясының
негізі – үндестік заңында (5 кесте).
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5 кесте – Орфографиялық, орфоэпиялық нормалардың берілуі
Орфографиялық норма
Орфоэпиялық норма
әдеби
әдебій
ауызша
ауұшша
өлең
өлөң
қиын
қыйын
түсініктеме
түсүнүктеме
4. Грамматикалық норма деп – грамматикалық амал-тәсілдердің
тұлғаларының құралу тәртібі арқылы белгілі қалыпқа түсіп, жұртқа әбден
дағдылы болған сөздер. Мысалы, қазақ тілінде көптік жалғауы арқылы топтық
мән білдіріледі: Алыстан ақжаулықтылар көрінді (бұл мысалдан а) алыстан
келе жатқан әйел адамдар; ә) жасы егде тартқан адамдар; б) аналар; в) бірнешеу
екендігін түсінеміз).
6.6 Төмендегі сұрақтар негізінде пікір алысыңыз.
1. Қазақ тіліндегі барлық сөздер лексикалық нормаға жата ма?
2. Қандай диалект сөздерді мысалға келтірер едіңіз. Оның әдеби тілдегі
лексикалық нормасын атап бере аласыз ба?
3. Топтастарыңыз (замандастарыңыз) қолданатын жаргон сөздерге мысал
келтіріп, олардың әдеби тілдегі баламасын атаңыз.
6.7 Кестедегі сөздерді орфографиялық норма бойынша жазыңыз.
Орфоэпиялық норма
Орфографиялық норма
ылайық
көнө
бүкүл
көшпашшы
жұмұшшұ
ағалінілі
ғылымій
сұутегі
түйүу
түсүу
Сіз білесіз бе?
Жарнама тарихы туралы мәтінді орфоэпиялық нормаға сай мәнерлеп
оқыңыз. Сөздер мен сөз тіркестерінің айтылуы мен жазылуы арасындағы
айырмашылықтарды түсіндіріңіз.
Жарнаманың қарапайым түрлері б.з.б. пайда болды. Ежелгі Грекия мен
Ежелгі Римде жарнама хабарландыруларын ағаш тақтайларға жазып, халық көп
жиналатын алаңдарда айғайлап, жар салатын болған. Баспаға басылған
жарнамалар Англия мен Францияда ХVІІ ғасырда пайда болған.
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Жарнама қазақ халқына да ежелден белгілі. Оның ауызша үлгілері
фольклорлық әдебиетте «жарлық шашу», «жар салу» ұғымдарымен берілген.
Жарнама үлгілері «Қобыланды батыр», «Оғызнама» жырларында берілген.
ХІХ ғасыр аяғында «Түркістан уалаяты», «Дала уалаяты» газеттерінде саясиэкономикалық мәселелерге байланысты, оқу-ағарту, әдебиет және өнер-білім
бойынша жарнамалар берілген.
ХХ ғасырда жарнаманың мақсаты мен мазмұны кеңейді, ішкі құрылымы
сараланды. Нарықтық экономиканың қанат жаюына орай Қазақстанда
жарнамалық қызмет түрлері сан алуан болып дамуда.
6.8 Өз ойыңызды қосып, мәтінді кеңейтіңіз.
Бүгінгі әлеуметтік, экономикалық тыныс-тіршілігімізді жарнамасыз көзге
елестету мүмкін емес. Жарнама күнделікті өмірдің құрамдас бөлігіне, өзіндік
заңдылықтары бар қоғамдық құбылысқа айналды.
Жарнама сауданы жүргізетін тетік қана емес, сондай-ақ тұтыну
мәдениетін жаңа биіктерге көтеретін өркениет үдеткіші де болып отыр...
6.9 Мәтінді бірнеше бөліктерге бөліңіз. Әр бөліктің негізгі ойын
білдіретін сөйлемдерді табыңыз. Әр бөлікке атау беріңіз.
Қазір жарнаманың мақсаты мен мазмұны кеңейіп, икемділігі артты.
Жарнама тілінің ішкі құрылымы сараланды. Нарықтық экономиканың қанат
жаюына орай Қазақстанда жарнамалық қызмет түрлері сан алуан болып
дамуда. Жарнаманың стратегиясымен айналысатын жарнамалық компаниялар
пайда болды. Жарнамалық қызмет жанданған сайын бәсеке де қыза түседі.
Жарнама агенттігі жаңа тауарды жарнамалаумен айналысады, тауар туралы
ақпарат береді. Жарнама тауардың өтімділігін арттырады әрі тұтынушыларды
өзіне тартады. Жарнама:
- өндіріс пен сауда саласын тұтынушыға қажетті пайдалы ақпаратпен
қамтамасыз етеді;
- тауар маркасының өміршеңдігі мен танымалдығын қолдап отырады;
- бұқаралық ақпарат құралдары тіршілігінің ең маңызды көздерінің бірі
болып табылады;
- жұмыс орындарын аша отырып, халықтың еңбекпен қамтылуына
жағдай жасайды;
- жаңа өнімдер мен соны білімнің өмірге енгізілуіне себепкер болады.
6.10 Мәтіндерді пайдалана отырып, «Жарнаманың адам өміріне тигізер
пайдасы қандай?» тақырыбына әңгімелесіңіз.
Келіңіз, сөйлесейік!
- Сәлеметсіз бе?
- Сәлеметсіз! Не іздеп едіңіз? Қандай көмегім қажет?
- Біз «Қазақстан» ұлттық телеарнасынан келіп едік. Бізге ноутбук және
түсірілімге ыңғайлы техникалық құрал-жабдықтар керек.
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- Бізде SONY, PANASONIC компанияларының өнімдері бар. Ең соңғы
үлгілері де бар. Бірақ олар өте қымбат.
- Біз оны компаниямен шарт жасау арқылы алғымыз келеді. Сондықтан ...
... ...?
- ... ... ... .
- ... ... ...?
- ... ... ... .
6.11 Жағдаяттар бойынша жарнама құрастырыңыз.
1. Өзіңіз оқитын жоғары оқу орнын мектеп бітіруші түлектерге қалай
жарнамалар едіңіз.
2. Самсунг компаниясының маманы ретінде соңғы үлгідегі ұялы
телефондарды қалай жарнамалар едіңіз.
3. Жаңадан шыққан техникалық тауардың презентациясын өткізіңіз.
Өнімнің артықшылық жақтарын жарнамалаңыз.
6.12 Екі топқа бөлініп, «Жарнаманың адам санасына әсері» тақырыбына
пікірсайыс өткізіңіз.
І топ
ІІ топ
Жарнама адам санасына оң әсер
Жарнама адам санасына кері
етеді...
әсер етеді...

Бақылау сұрақтарына жауап беріңіз.
1. Жарнама тарихы туралы не білесіз?
2. Жарнаманың қандай түрлері бар?
3. Қазақша жарнаманың қазіргі сипаты туралы не айтасыз?
4. Қазіргі жарнамалар сауатты аударылған деп ойлайсыз ба?
5. Қазақ әдеби тілінің жазба түріне байланысты қалыптасқан қандай
нормалары бар? Мысалмен дәлелдеңіз.
7 Кәсіби сала қызметінде қолданылатын құрал-жабдықтар
7.1 Сұрақтар төңірегінде жұптасып әңгімелесіңіздер.
1. Техникалық сипаттама дегенді қалай түсінесіз?
2. Техникалық сипаттама қажет деп ойлайсыз ба?
3. Инженер не үшін техникалық сипаттамаларды білуі керек деп
ойлайсыз?
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Техникалық сипаттама
Техникалық сипаттама – құрылғының негізгі ерекшеліктерін қысқаша
немесе кеңінен сипаттайтын құжат.
7.2 Төменде берілген техникалық сипаттамалармен танысып, өзіңіздің
мамандығыңыз бойынша бір құрылғыға техникалық сипаттама жазыңыз.
1. Алматы-Бішкек әуе желісінің техникалық сипаттамасы
Кернеу
500 кВ
Желінің атауы
Алматы-Бішкек
Ұзындығы, км
300
Аралықтың орташа ұзындығы, м
300
Фазаның құрылмасы
3хАС330/43 шеткі
3хАС400/51 ортаңғы
Арқансым
2хТК11,0
Оқшаулағыш
1х28 ПС 120 Б
1х25 ПС 160 В
1х24 ПС 120 Б
Аралық тіректер түрі
ПБ500-5Н
ПБ-4
ПБ-4 У
Анкерлік бұрыштың тіректері
У-2
УХ-2 У
Климат жағдайлары
С=10, 15, 20 мм
Ү-30, 35, 39 м/с
2. АКП-8 (АКБ-8) агрегеттарының техникалық сипаттамасы
Өнімділігі, дана/ауысымына
30
Теспенің диаметрі, мм
42
Теспенің тереңдігі, мм
2200
Арбаның жүк көтергіші, кг
400
Ең жоғары жүру жылдамдығы, км/сағ
15
Манипулятордың бұрылу бұрышы, град.
-45...0...+45
Салмағы
17000
Басқарушылар саны, адам
1
Салыстырма мәнді сөйлемдер
Салыстыру мәнді құрылымдар құбылыс не затты екіншісімен салыстыру
арқылы оның сөйлемдегі негізгі ерекшеліктерін көрсетеді. Объекті арасындағы
айырмашылықтар мен ерекшеліктерді білдіру үшін қазақ тілінде сын есiмнің
салыстырмалы шырайы келесі сөздермен тіркесте колданылады: менікінен,
сенікінен, сіздікінен, онікінен... қарағанда, гөрі.
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Не неге қарағанда артық/кем,
артығырақ/кемірек

Не немен салыстырғанда
үлкендеу/кішілеу, үлкенірек/кішірек

Салыстырма мәнді сөйлемдердің компоненттері төмендегідей тәсілдер
арқылы жасалады:
- шартты рай формалы етістікке аяқталған бағыныңқы компонент
құрамында қандай, қанша, қалай деген сұрау есімдіктерінің бipi келеді де,
басыңқы компонентте сұрау есімдіктеріне қарай айтылатын сондай, сонша,
солай деген сөздердің бipi айтылады;
- бағыныңқы компоненттің баяндауышы қызметінде -дай, -дей
жұрнағымен келетін өткен шақтық есімше қолданылады.
7.3 Сөйлемдерді салыстырма мәнді білдіретін сөздермен (кішірек,
тиімдірек, салқындау, ұзынырақ, қымбатырақ, аласарақ, үлкендеу)
толықтырыңыз.
1. Қазақстанның солтүстігі мен шығыс өңірлерін АЭС-тің энергиясымен
қамту ... . 2. Мыстың атомдық көлемі калиймен салыстырғанда ... .
3. Тарбағатай тауы Сауырға қарағанда ... . 4. Қыркүйек айы алдыңғы айға
қарағанда шамалы ... . 5. Шетелден әкелiнетiн гүлдерге қарағанда бұл гүлдің
сабағы ... .
6. Металл
атомдарының
радиусы
бейметалдармен
салыстырғанда ... . 7. Эспортқа шығарылатын табиғи өнімдердің бағасы
әлдеқайда ... .
7.4 Берілген сөйлемдердің сыңарларын құрастырыңыз.
Үлгі: Химик Гебсс химиялық динамика туралы тамаша заң ашты, ал
Томсон оның ойын теориямен тұжырымдады.
1. Химик Гебсс химиялық динамика туралы тамаша заң ашты, ал ... ... ... .
2. Еңбекті қанша істесең, табысты сонша ... ... . 3. Табиғат – мезгіл мен
кеңістіктегі шексіз ұғым, ал адам ... ... ... . 4. Кирилл өз ана тілін қалай білсе,
мемлекеттік тілді де солай ... ... . 5. Қатерлі табиғат құбылыстарынан табиғат
апаттары жиі пайда болады, ал табиғатты қорғау ... ... ... . 6. Басқалар қандай
қуанса, ол да сондай ... ... . 7. ... ... ..., Теміртауда тұрғызылған цехтың
қуаттылығы одан да асып түсті.
7.5 Салыстырма мәнді білдіретін 7 мақал тауып жазыңыз және оларды
жаттап алыңыз.
Үлгі: Білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады.
Оқыңыз, қызық!
Қалтаға салып жүретін сканер
АҚШ пен Канадада портативтік «Докьюпен» деп аталатын қаламсап
тәріздес кішкентай (205х12,7 мм) монохромдық сканер сатылымға шықты.
Салмағы – 57 грамм. Онымен А4 пішіміндегі құжаттарды сканерлеуге болады.
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Сканердің ақпарат сақтай алатын жад көлемі – 2 Мб. Ол 100 парақтық
мәліметті сыйғыза алады деген сөз.
Сканермен кез келген адам жұмыс істей алады. Ол үшін сканерді
парақтың үстіңгі кесіндісіне параллель қойып, төмен қарай жүргізеді. Аппарат
оптикалық сенсорлардың 200 dpi-лі (бір дюймдегі нүктелер) құралымен
қамтылған. Бір қағазды өңдеуіне 4-8 секунд уақыт шығындалады. Жасалымның
ақпаратты сыйдыру мүмкіндігінің және жұмыс істеу жылдамдығының
баяулығына қарамастан, ол өзіндік дербес ток көзінен жұмыс істей алады,
сканердің қолдану аясын кеңейтеді. Ондай приборды, мысалы кітапханадағы
оқу залында, университет дәрісханасында, тіпті көшеде де пайдалануға болады.
7.6 Аударыңыз.
Техническая характеристика ноутбука Acer Aspire серии 361x
Процессор и набор основных микросхем
Модель
Intel Celeron M 370
Платформа
Centrino
Тактовая частота
1.5 ГГц
Кэш-память 2-го уровня
1024 Кб
Частота системной шины
400 МГц
Оперативная память
Объем
256 Мб
2048 Мб
DDR2
Жесткий диск
Объем
40 Гб
Скорость вращения
4200 rpm
Интерфейс
ATA/100
Оптический привод
Тип
DVD/CD-RW
Подключение
фиксированный
Коммуникационные возможности
Модем
56K ITU V.92
LAN
10/100 Mbps Fast Ethernet
Управление вводом
Клавиатура
полноразмерная, 88 клавиш (RUS/ENG)
Манипулятор
TouchPad
Аккумулятор
Тип
Li-ion
Максимальное время работы
2,1 часа
Габариты и вес
Ширина х Высота х Толщина
36,3 x 27,5 x 2,4-3,29 см
Вес
2,74 кг
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Програмное обеспечение и комплектация
ОС
Windows XP Home Edition Русская версия
ПО
Acer eManager (eNet Management,
eRecovery Management, eSettings
Management, ePower Management,
ePresentation Management), Acer GridVista,
Acer Launch Manager, Aspire Arcade, Adobe
Reader, Norton AntiVirus, CyberLink
PowerDVD, NTI CD-Maker
Комплектация
батарея, адаптер, инструкция, диски с ПО
7.7 Үлгі бойынша өз ноутбугіңіздің техникалық сипаттамасын жазыңыз.
7.8 Сұхбатты толықтырыңыз.
- Біздің фирма өзінің өндірген халық тұтынатын тауарларын сатылымға
шығарып отыр.
- Сіздердің шығарған өнімдеріңізді көрсететін каталогпен және жарнама
материалдарымен таныстық. Сіздерден ... ... ... сатып алғымыз келеді. Мынау –
сауда үйінің тапсырыс бергісі келетін өнім үлгілерінің тізімі.
- Өте жақсы, басқа да қоятын сұрақтарыңыз бар ма?
- Бізді тауарлардың жеткізілу мерзімі қызықтырады.
- Жеткізу мерзімі өнім ақысын төлегеннен кейін ... ... ... жүзеге асады.
Бұған қалай қарайсыз?
- Әрине, ... . Енді кейбір өнімдердің бағаларын нақтылап алсақ дейміз.
Сонымен қатар бұл біздің бірінші сынақ тапсырысымыз болғандықтан, өнім
бағасына ... ... шегерім жасауларыңызды өтінеміз.
- Сіздердің бұл ... талқылап, жауабын беруге уәде етеміз.
- Сізге көп рақмет!
7.9 Мәтінді оқып, аударыңыз.
Отандық өнімдер форумы
Астана қаласында «Қазақмыс» корпорациясының ұйымдастыруымен
«Қазақстандық өнім жасаймыз!» атты форум өтті. Форумды Индустрия және
жаңа технологиялар министрлігі ұйымдастырды. Аталмыш жиында отандық
өнім өндірушілер арасында көрме де халық назарына ұсынылды.
Форумға халықаралық және отандық өндіріс кәсіпорындары мен
профильдік мемлекеттік ведомстволар және дамыту институттарының өкілдері,
сондай-ақ, өндіруші ірі компаниялар қатысты. Отандық және шетелдік өнім
өндірушілер арасында тығыз байланыс және қарым-қатынас қалыптасты. Жиын
барысында «Қазақмыс» өзінің үздік деп таныған серіктестерін марапаттап,
«Қазақмыс» «АзияАвто» мен «АгроМашХолдинг» компанияларымен өзара
меморандумға қол қойды. Бүгінде отандық өнім шығарушыларға ұзақ мерзімді
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қолдау көрсету көзделіп отыр. Кәсіпкерлер Елбасымыздың жобасын негізгі
бағытқа ала отырып, «Отандық өнімді дамытып, экспортқа шығаруды басты
мақсат», - деп отыр.
Отандық тауар – ел экономикасының қозғаушы күші. Тәуелсіз Қазақстан
бүгінгі күні өзіндік өнім өндіруді алғы шепке қойып, алыс-жақын шетелдер
тәжірибесі мен шикізатын пайдаға жарата отырып, үлкен жобалар жасауда.
7.10 Төмендегі тірек сызба негізінде «Отандық өнім» тақырыбына диалог
құрастырыңыз.
ұлттық сапа
ұлттық өнім

ұлттық қор

отандық
өндіріс

Отандық
өнімдер

ұлттық
қажеттілік

ұлттық
өндіруші

ұлттық
құндылық

сапалы тауар

7.11 Фразеологиялық сөздіктің көмегімен тұрақты сөз тіркестерінің
мағынасын анықтаңыз. Берілген тұрақты сөз тіркестерінен сөйлем
құрастырыңыз.
Су жаңа
Тер төкті
Қолы ұзын
Қолы жетті
Терезесі тең
Көзі түсті (көз салды)
Бақылау сұрақтарына жауап беріңіз.
1. Техникалық сипаттама деген не?
2. Техникалық сипаттама не үшін қажет деп ойлайсыз?
3. Әр адам кез келген техниканың немесе құрылғының сипаттамасын
білуі керек пе? Керек болса, не үшін білуі керек?
4. Техника саласының маманы техникада қолданылатын агрегаттарға,
машиналарға, станоктарға техникалық сипаттама беруге үйренуі керек деп
ойлайсыз ба? Ойыңызды дәлелдеңіз.
5. Өзіңіздің мамандығыңыз бойынша бір құрылғыға техникалық
сипаттама беріңіз.
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8 Қазақстан және халықаралық ұйымдар
8.1 Сұрақтар төңірегінде жұптасып әңгімелесіңіздер.
1. Қандай халықаралық ұйымдарды білесіз? Олардың қызметі туралы не
айтар едіңіз?
2. Қазақстан қандай халықаралық ұйымдарға мүше?
3. Халықарлық ұйымдарға мүше болу Қазақстанға тиімді ме? Пайдасы
қандай? Ойыңызды нақты деректермен дәлелдеңіз.
8.2 Мәтін мазмұны бойынша жоспар құрыңыз.
Қазақстан және халықаралық ұйымдар
Біріккен ұлттар ұйымы. 1992 жылғы 2 наурызда Қазақстанның БҰҰ-ға
кіруі өзінің маңызы жағынан тарихи акция болды. Осы қадам біздің еліміздің
шынайы тәуелсіз мемлекет ретінде әлемдік қоғамдастық қатарына
қабылдануын рәміздік тұрғыдан рәсімдеді. Қазақстан БҰҰ-ға әлемдік
қоғамдастықтың жаңа мүшесі ретінде ғана емес, қазіргі заманның ең бір өзекті
халықаралық проблемалары бойынша белсенді позиция ұстанатын, ядролық
қарусыздану жолындағы қозғалыстың алдыңғы шебінде тұрған мемлекет
ретінде енді. 1991 жылы Семей ядролық сынақ алаңының жабылуы және
1992 жылы Лиссабонда ядролық қаруы жоқ мемлекет ретінде Ядролық қаруды
таратпау туралы шартқа қосылу жөнінде міндеттеме алуы Қазақстанға үлкен
бедел сыйлады және БҰҰ Бас Ассамблеясының жоғары мінберінен
халықаралық қауіпсіздік саласындағы жеке бастамаларын көтеруге моральдық
құқық берді.
Халықаралық еңбек ұйымы (ХЕҰ) Қазақстанмен ынтымақтастығын
1993 жылы осы ұйымға кірген кезден бастады. Қазақстандық заңнаманы
халықаралық еңбек құқығының нормаларымен сәйкес келтіру мақсатында
ХЕҰ іс-шараларына еліміздің өкілдері қатысуы деңгейінде жүзеге асырылып
келеді.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымымен (ДДҰ) өзара іс-қимыл екі
деңгейде жүзеге асырылады. ДДҰ-ның штаб-пәтері (Женева) осы
халықаралық ұйымның біздің елімізбен өзара іс-қимылының принципті
түрдегі саяси мәселелерін (бюджет, кадр саясаты, ғаламдық бағдарламаларды
ұйымдастыру) шешеді.
Шанхай ынтымақтастық ұйымы (ШЫҰ) – 1996 жылы «Шанхай
бестігі» деген атаумен құрылған халықаралық ұйым. Құрылтайшылар болып,
алдымен, Қазақстан, Қырғызстан, Қытай, Ресей және Тәжікстан кірген.
2001 жылы Өзбекстан ұйымға кіргеннен бастап ШЫҰ деген атпен тұрақты
істейтін үкіметаралық ұйым. ШЫҰ өз мүшелерінің арасында әртүрлі
салаларда кең ынтымақтастықтың дамуын қарастырады. Қазақстанның ШЫҰ
бойынша әріптес елдермен тең дәрежедегі диалогқа сындарлы және мақсатты
қатысуы Қазақстанның өңірдегі ұстанымын күшейтеді, ұйымның
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қағидаттарына толық сәйкес келетін мемлекеттер арасында өзара сенім мен
түсіністіктің арта түсуіне көмектеседі. ШЫҰ-ның 2 жетекші ойыншысы –
Ресей
мен
Қытайдың
арасында
орналасқан
Қазақстан
өңірлік
ынтымақтастықтың жасампаз бастамалары мен жобаларын белсенді
қолдайтын ұйымның маңызды буыны болып табылады.
(Қ. Тоқаевтың «Қазақстан Республикасының Дипломатиясы» кітабынан)
8.3 Мәтіннен тірек сөздер мен сөз тіркестерін тауып жазыңыз.
Сіз білесіз бе?
БҰҰ – өте үлкен ұйым. Оның ЮНЕСКО, ЮНЕП және т.б. ұйымдары
әлемнің барлық түкпірінде қызмет істейді. БҰҰ штаб-пәтері Нью-Йоркте
орналасқан. Мысалы, ЮНЕСКО ұйымы Білім, ғылым және мәдениет жөніндегі
мамандандырылған ұйым болып табылады. Ол 1945 жылы құрылған. Оның
мақсаты – халықаралық ынтымақтастық пен бейбітшілікті, қауіпсіздікті білім,
ғылым және мәдениет салаларындағы жұмыстар арқылы күшейту, нығайту.
ЮНЕСКО-ның секретариаты Парижде орналасқан. Қазақстан ЮНЕСКО-ға
1992 жылдың мамырында мүше болып қабылданды. ЮНЕСКО-ның
қолдауымен Қазақстанда және басқа да әлем елдерінде ұлы Абайдың
150 жылдығы, М.Әуезовтің 100 жылдығы салтанатты түрде аталып өтті.
Модальдық мағынаның берілуі
Модаль сөздер деп сөйлеу барысында айтылатын ойға сөйлеушінің жеке
көзқарасын білдіру үшін жұмсалатын сөздерді айтамыз.
Модальдық сөздердің семантикалық сипаты төмендегідей болып
бөлінеді:
- болжал мәнді модальдық мағынаны білдіретін сөздер: сияқты, сыңайлы,
сынды, секілді, сықылды, тәрізді, мүмкін, шамасы, бәлкім, болар, шығар т.б.;
- міндеттілік модальдық мағына беретін сөздер: керек, қажет, тиіс т.б.;
- айтылған хабардың ақиқаттығына әбден көзі жеткендігі модальдық
мағынаның тағы бір түрі болып табылады: көрінеді, екен т.б.;
- біреудің сөзі не бір дерек негізінде айтылатын модальдық мағына
беретін сөздер: де (деседі, деген сөз бар), дейді, деп т.б.;
- қостау (растау) мағынасында қолданылатын модальдық мағына беретін
сөздер: рас, расында, шынында, анығында т.б.;
- айтылған ой жөніндегі нық сенімді білдіретін сөздер: әрине, әлбетте
т.б.;
- тілек, қалау мәнді модальдық мағынаны білдіретін сөздер: -са/-се
екен, -са/-се деймін т.б.;
- күмән (күдік) ұғымын білдіретін модальдық мағына беретін сөздер: -ар
ма екен, кім біледі, -са неғылсын т.б.
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8.4 Модаль сөздерді пайдалана отырып, бірнеше сөйлем құрастырыңыз.
Дайындалу қажет
Сақтауға міндетті
Хабарласуым керек
Білуі тиіс
Баратын секілді
Келсе деймін
Айтар ма екен
Білетін көрінеді
Барып келуі мүмкін
Жеңіп шығатын сияқты
8.5 Сөйлемдерден модаль сөздерді тауып, негізгі сөздермен тіркесін
көрсетіңіз.
Үлгі: сияқты – келісіп қойған сияқты.
1. Бұл шаруаны мекеме басшысымен келісіп қойған сияқты. 2. Билiк
жастарға ертеңгi күнi елдiң тұтқасын ұстайтын буын деп қарау керек.
3. Мемлекет нақты, жүйелі жастар саясатын жүргізіп отырса деймін. 4. Жастар
саясаты жұмысын бір жүйеге келтіру қажет. 5. Қазіргі заман мамандары өз
кәсібінде де, ғылымда да тек қана жаңашыл емес, сондай-ақ көшбасшы да бола
білулері керек. 6. Олар соңғы техника жетістіктерін меңгеріп шығатын тәрізді.
7. Жастар елдің жаңа бет-бейнесін жасап, жаңа идеяларды ұсынуға және
Қазақстанды жаңартудың негізгі қозғаушы күші болуға тиіс. 8. Әрбір азамат
ұлттық құндылықтарды бала бойына сіңіретін тәрбие жұмысын жүргізуге
міндетті. 9. Жұмыс беруші жеке басыңыз бен біліктілігіңізден басқа да сұрақтар
қоюы мүмкін.
8.6 Мәтіннен модаль сөздер қатысқан сөз тіркестерін теріп жазыңыз.
Бәсеке туралы өз ойыңызды пікірталасқа түсіріңіз.
Бәсеке
Бәсеке – нарықтық экономика үшін де, адам өмірі үшін де керек тәрізді
құбылыс. Өйткені мына өмір бәсеке болмаса, өз арнасымен жылжымайтын
сияқты. Қоғамдағы әрбір адам бәсекеге қабілетті болуы қажет. Бұл, біріншіден,
адамдарды ынталандыру көзі, яғни бәсекенің бір жағы. Бәсекенің екінші жағы –
бірлестік. Бірлік әр типті адамдар арасында, туыстар арасында болуы мүмкін.
Нарықта бәсекеге қабілетсіздер жарыққа шыға алмайтын тәрізді. Ол ұлы
күреспен бара-бар. Өмірдің өзі бәсекеге құралған. Тіпті кішкентай баланың
өмірінен де бәсекенің нышандарын байқауға болады. Мысалы, балабақшада
балалардың киім киісі, тәртібі, тапсырманы орындауы, мәдениеті бір-бірінен
ерекшеленеді, олар мақтану үшін барынша тырысуы мүмкін.
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Әрбір өркениетті қоғамда бәсеке болуы керек. Ол – әділетті бәсеке.
Әділетті бәсекені мемлекетіміз қолдайтын тәрізді. Егер әділетсіз бәсеке көп
болса, экономикада ешқандай прогресс болмайтын сияқты.
8.7 Мәтіндегі сөйлемдерді әрекеттің болжал мәнді, міндеттілік, тілек
(қалау) мәнді модальдық мағынаны білдіретін сөйлемдерге айналдырыңыз.
Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық жөніндегі ұйым
Қазақстан – Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық жөніндегі
ұйымның (ЕҚЫҰ) толық мүшесі. ЕҚЫҰ тек қана еуропалық ұйым емес. Ол –
өзіне мүше кез келген ел орналасқан аймақ үшін жауапты ұйым. Сондықтан
Қазақстан ТМД аймағында дау-жанжалдарды реттеу мақсатында ЕҚЫҰ-мен
ынтымақтасқан.
1994 жылы Қазақстан Ислам конференциясы ұйымының (ИКҰ) кезекті
басқосуына бақылаушы ретінде қатысты. Ұйымның өкілдері Қазақстанға үлкен
қызығушылық танытты. Басқосуда Арал мен Семей апаттарының зардаптарын
жоюға көмек беру мәселесі қарастырылды. Білім беру жүйесін дамытуға
өздерінің іс жүзінде әзір екендіктерін мәлімдеді.
Қазақстан өз тарапынан Азиядағы өзара бірлескен қимыл және сенім
шаралары жөніндегі кеңес (АБСШК) шақыру туралы бастама көтерді. АБСШК
идеясы Азия құрлығында қалыптасқан күрделі жағдайларға байланысты
туындаған болатын.
1994 жылы қазанда аймақтық 26 мемлекеттің, 3 халықаралық және
аймақтық ұйымдардың өкілдері кездесу өткізді. Олардың ішінде ЕҚЫҰ
өкілдері де болды. Осылайша Қазақстан бастамасын жүзеге асырудың алғашқы
қадамы жасалды.
Қазіргі уақытта дүние жүзінің 110-нан астам елдерінде ҚР-ның
елшіліктері бар. Қазақстанның сыртқы саясаты мемлекеттің қауіпсіздігі мен
қоғамның тұрақтылығын қамтамасыз етуге бағытталған. Қазақстанның ядролық
қаруды таратпау жөнінде шартқа қосылуы, Лиссабон хаттамасына қол қоюы
елдің беделін арттырды. Өз кезегінде АҚШ-пен демократиялық әріптестік
туралы хартияға қол қоюы, АҚШ, Ресей, Ұлыбритания, Қытай тарапынан
қауіпсіздік кепілдемесін алуы елдің егемендігі мен қауіпсіздігін нығайтты.
Аумақтың тұтастығы мен шекараларының мызғымастығын қамтамасыз етті.
8.8 Мәтіннен таныс емес сөздерді теріп жазып, сөздік құрастырыңыз.
Ұйымның негізгі мәселелерді шешудегі құралдары:
- қарудың таралуын бақылау;
- қақтығыстың алдын алудағы дипломатиялық талпыныстар;
- сенімді қатынастар мен қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі шаралар;
- адам құқықтарын қорғау;
- демократиялық институттардың дамуы;
- сайлау мониторингі;
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- экономикалық және экологиялық қауіпсіздік.
Бүгінгі таңда ЕҚЫҰ құрамына 56 мемлекет мүше. Барлық мүше
мемлекеттер тең мәртебеге ие және шешімдер консенсус негізінде
қабылданады. Шешімдер қандай да бір құқықтық сипатқа ие емес, бірақ саяси
маңыздылығы бар.
ЕҚЫҰ Еуроатлантика және Еуразия кеңістігін біріктіріп отыр.
1992 жылы қаңтарда Қазақстан ЕҚЫҰ-ның жаңа мүшесі болып қабылданды.
1995 жылы Вена қаласынан ҚР өзінің тұрақты өкілдігін ашты. 2010 жылы
Қазақстан ЕҚЫҰ төраға болып сайланды.

1
2
3
4
5
6
7

8.9 Сөз тіркестерін сәйкестендіріңіз.
халықаралық
1
әлемдік
2
тарихи
3
ғаламдық
4
демократиялық
5
еңбек
6
ядролық
7

бағдарламалар
әріптестік
құқығы
ұйымдар
қару
қоғамдастық
акция

8.10 Сұрақтарға жауап беріңіз. Қысқарған сөздерді толық атаңыз.
1. ҚР Еуропадағы қандай ұйымның мүшесі?
2. ЕҚЫҰ не үшін жауапты?
3. ҚР ЕҚЫҰ-мен қандай мақсатта ынтымақтасқан?
4. Қазақстан ИКҰ-ның басқосуына қашан қатысты?
5. ИКҰ ҚР-ға байланысты қандай мәселелер қарастырады?
6. АБСШК шақыру идеясы неге байланысты туындады?
7. ҚР-дың егемендігі мен қауіпсіздігін не нығайтты?
Сіз білесіз бе?
Атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттік (МАГАТЭ)
сарапшылары
әлемдік
ядролық
нысандардың
жұмысына
бақылау
жасайды. Қазақстан МАГАТЭ-ге 1994 жылдың ақпан айында мүшелікке
қабылданды. Содан бері ядролық қаруды таратпауды жүзеге асыруда.
Қазақстан мен МАГАТЭ арасында кепілдіктер туралы келісімге қол
қойылды. Бұл келісім бойынша барлық ядролық нысандар МАГАТЭ-нің
кепілдігіне
алынған.
Қазақстанның
барлық
ядролық
қызметі
халықаралық агенттіктің ережелері мен стандарттарына сәйкес жүзеге
асырылады.
8.11 Өзіңіз құрған жоспарыңыз бойынша «Қазақстан және халықаралық
ұйымдар» мәтінін әңгімелеңіз.
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8.12 Қазақстан Республикасы мүше болып табылатын халықаралық
ұйымдардың бірі туралы таныстырылым әзірлеңіз.
Бақылау сұрақтарына жауап беріңіз.
1. Халықаралық ұйымдар қандай мақсаттарда құрылуы мүмкін?
2. Біздің еліміздің Халықаралық ұйымдар алдындағы беделі қандай?
3. Қазақстан үшін мұндай халықаралық ұйымдарға мүше болудың
қаншалықты маңызы бар?
4. 2010 жылы еліміз қандай беделді ұйымға төрағалық етті?
5. Қазақстанды тағы да қандай Халықаралық ұйымдарға мүше болғанын
қалайсыз?
6. Атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттік туралы не білесіз?
9 Ел басқару жүйесі
9.1 Сұрақтар төңірегінде жұптасып әңгімелесіңіздер.
1. Ел басқару жүйесі дегенді қалай түсінесіз?
2. Еліміздегі мемлекеттік басқаруды жетілдіру бағыттары қалай дамуда
деп ойлайсыз?
3. Сіз басшы болсаңыз бірінші орынға нені қояр едіңіз?
9.2 Мәтінді оқып, аударыңыз.
Басқарудың түрлері
Басқару дегеніміз – іс-әрекетті жүзеге асырудың тиімді жолдары.
Басқару – үздіксіз үрдіс. Ол адамзат дамуының әр кезеңінде жаңа идеяларға,
жаңа бағыттарға өзгеріп отырады. Басқару қызмет аясына қарай әлеуметтік,
саяси, экономикалық, экологиялық, рухани, мәдени т.б. болып бөлінеді.
Басқарудың екі түрі бар: мемлекеттік басқару және жергілікті басқару.
Мемлекеттік басқару дегеніміз – экономиканы, әлеуметтік тұрмыстық
ахуалды, әскери істі ұйымдастыру т.б. мемлекеттің әл-ауқатын жақсартудың
ерекшеліктерін басшылыққа алу. Жергілікті басқару жоғарыдан берілген
талаптарға бағынады.
9.3 Мәтінді оқыңыз.
Парламент
Парламент – Қазақстан Республикасының заң шығару қызметін жүзеге
асыратын Республиканың ең жоғарғы өкілді органы.
Парламенттің өкілеттілігі оның бірінші сессиясы ашылған сәттен
басталып, жаңадан сайланған парламенттің бірінші сессиясы жұмысқа кіріскен
кезде аяқталады.
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Парламенттің ұйымдастыруы мен қызметі, оның депутаттарының
құқықтық жағдайы конституциялық заңмен белгіленеді. Парламент тұрақты
негізде жұмыс істейтін екі палатадан, сенаттан және мәжілістен тұрады.
Республикамыздың жоғары өкілді және заң шығарушы органы болғандықтан,
Парламент елде мемлекеттік билікті орнықтыру, тұрақтандыру бағытында
кәсіби шеберлікпен жұмыс істейді.
9.4 Мәтінге сүйене отырып, сөйлемдерді аяқтаңыз.
1. Басқару дегеніміз – іс-әрекетті жүзеге асырудың ... ... .
2. Басқару – ... ... .
3. Басқарудың екі түрі бар: ... ... ... .
4. Мемлекеттік басқару дегеніміз – экономиканы, әлеуметтік тұрмыстық
ахуалды, әскери істі ұйымдастыру т.б. мемлекеттің әл-ауқатын жақсартудың ...
... ... .
5. Жергілікті басқару жоғарыдан ... ... ... ... .
9.5 Жағдаяттық тапсырма.
Сіз – премьер-министрсіз. Еліміздің экономикасын мемлекеттік және
жергілікті басқару үшін қандай ұсыныстар айтар едіңіз?
Глоссарий
Басқару – іс-әрекетті жүзеге асырудың тиімді жолдары.
Мемлекеттік басқару – экономиканы, әлеуметтік тұрмыстық ахуалды,
әскери істі ұйымдастыру т.б. мемлекеттің әл-ауқатын жақсартудың
ерекшеліктерін басшылыққа алу.
Жергілікті басқару – заң актілерінде белгіленген құзырет шегінде
жергілікті өкілді және атқарушы органдар тиісті аумақта мемлекеттік саясатты
жүргізу, оны дамыту мақсатында жүзеге асыратын, сондай-ақ тиісті аумақтағы
істің жай-күйіне жауапты болып табылатын қызмет.
9.6 Мәтінді оқып, басшының басқару стилі туралы әңгімелеңіз.
Басшының басқару стилі
Кез келген ұйымның, мекеменің, ұжымның басшысы болатыны белгілі.
Осыған байланысты әрбір басшының дербес және жалпы басқару стилі болады.
Басшылық стилі басқару мәдениетімен тығыз байланысты. Басқару ісін
жүзеге асырудың ең басты құралы – басқару тәсілі. Осы басқару тәсілдері
арқылы басшы ұжымды ұйымдастырады, жүктелген міндеттерді жүзеге
асырады. Қызметкерлерді басқару – басшының ең жауапты әрі ең ауыр
міндеттерінің бірі. Басшы өз қарамағындағы қызметкерлерден біліктілік,
білімділік, этика-эстетикалық жағынан жоғары деңгейде болуы керек және өзін
қарапайым, мейірімді, сыпайы, мәдениетті ұстауы шарт. Осындай болған
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жағдайда ол басшы өз ұжымына беделді болады. Ал беделді басшы кез келген
уақытта қол астындағы адамдарға өз талабын бұлжытпай орындата алады.
Басшының міндеті – мекеме жұмысын үйлестіру, кадрларды іріктеу,
жұмыс барысын бақылау, жұмыс тәртібін реттеу.
9.7 Төмендегі тірек сызба негізінде «Басшы келбеті» тақырыбында шағын
әңгіме құрастырыңыз.

өз ісіне адал

қызметкерлерге
жағдай жасау

Басшы
келбеті

әріптес ретінде
қарым-қатынас
жасау

қызметкерлер
ынтасын
арттыру

білікті
қызметкерлерді
бағалау

9.8 Сөз тіркестерін аударып, сөйлем құраңыз.
Персональный и общий стиль управления; культура руководства; способ
руководства;
руководить
сотрудниками;
подчиненные;
добиваться
беспрекословного выполнения своих требований.
9.9 Сұрақтар бойынша өз ойыңызды білдіріп, әңгіме құраңыз.
1. Басшы келбеті қандай болу керек?
2. Сіз басшының ең бірінші қандай қасиетіне мән бересіз?
3. Беделді басшы болу үшін не істеу керек?
4. Басшыға қойылатын этика талаптарына нені жатқызасыз?
9.10 Ғұлама ғалым әл-Фарабидің атап көрсеткен басшыға тән
12 қасиетін есте сақтай отырып, әрқайсысына жеке-жеке тоқталып,
келісетініңізді немесе келіспейтініңізді дәлелдеңіз.
Ұлы ойшыл, ғұлама ғалым әл-Фараби «Қайырымды қаланың басшысы»
деген трактатында басшы болатын адамның бойында 12 қасиет болуы керек
дейді. Олар:
- адамның мүшелері мүлде мінсіз болуға тиіс;
- өзі түсінген, көрген, естіген және аңғарған нәрселердің бәрін есінде
жақсы сақтайтын болуы керек;
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- алғыр да аңғарымпаз, шешен, өнер-білімге құштар, оқып-үйренуден
шаршамайтын болуы қажет;
- тағамға, ішімдік ішуге, сыр-сұхбат құруға қанағатшыл болу керек;
- шындық пен шыншылдықты сүйіп, өтірік пен жалғанды жек көруі
қажет;
- игі істерге құмар болуы керек;
- ақшаға жирене қарауы тиіс;
- әділеттіліктер мен әділеттілерді сүйіп, әділетсіздік пен озбырлықты жек
көруі керек;
- жұрттың бәріне өз білгенінше жақсылық пен ізгілік көрсетіп отыруы
қажет;
- әділ болуға тиіс;
- әділетсіздік пен пасықтық атаулыға мүлде рақымсыз болуы шарт;
- батыл, ержүрек болуы керек.
Сөз әдебі
Адамдардың өзара қарым-қатынасы мәдени өмірдің жиынтығын
құрайтын этикет нормаларымен сабақтас.
Жалпы «этикет» сөзі – философиялық этикалық ұғым, адамдардың
белгілі бір ортадағы орныққан тәртіпке сәйкес бір-бірімен қарым-қатынас
жасауының ережелері деп түсіндіріледі. Ал «сөз әдебі» деген ұғым тек сыпайы
сөйлеу немесе мәдениетті сөйлеу деген мағынада емес, адамдар арасындағы
қарым-қатынасқа ұйытқы болып реттеп отырудың құралы ретінде тұрақты
түрде қолданылатын сөздер, сөз тіркестері, тұрақты сөз орамдары, өзге де
тілдік амал-тәсілдер деген мазмұнды аңғартады.
Сөз әдебі, жалпы алғанда, адамдар (коммуникаттар) арасындағы
байланыстың үзілмеуі, реттеліп отыруы, сыпайы түрде жүзеге асуы, сондай-ақ
көңіл-күйге жағымды әсер етуі үшін жұмсалады. Бұларды, бір сөзбен айтқанда,
сөз әдебінің қызметі деп атауға болады. Сөз әдебінің байланыс қызметін
бірнеше түрге бөлуге болады:
- амандық сұрау сияқты байланыстың түрлері қазақ сөз әдебінде
Ассалаумағалейкум! Армысыз? Сәлеметсіз бе? Амансыз ба? Есенсіз бе? Сәлем
бердік! Ат көлік аман келдің бе? т.б. сөз қалыптары арқылы баяндалады;
- сөз этикетіндегі сыпайылық. Қазақ сөйлеу этикетінде сыпайылықты
білдіру екі ыңғайда көрініс табады: а) сөз этикетінде Сіз, ол, кісі, біз, өзіңіз тағы
басқа есімдердің қолданылу ерекшеліктері мен осылар арқылы білдіретін
арнаулы мағыналар; ә) кешіріңіз, мүмкін болса, айып етпеңіз, қалауыңыз білсін
тағы басқа этикеттік оралымдардың орнымен қолданылуы;
- тілдесу тонын айқындауда этикеттік қолданыстың көңіл-күйді білдіру
қызметі (эмотивная функция) басты рөл атқарады. Сізді көргеніме
қуаныштымын, жақсы келдіңіз, іске сәт секілді арнайы формулалары мен
түрлі тілекті білдіретін арнаулы штамптары бар. Әсіресе кешірім сұрау, жұбату,
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көңіл айту, өтініш тәрізді этикет түрлерінде көңіл-күйлерді білдіру функциясы
өте айқын көрінеді.
Сонымен, сөз әдебі дегеніміз – адамдар арасында байланыс орнату үшін
жұмсалатын, сол байланысты жалғастыра беру мақсатында қолданылатын
ұлттық ерекшелігі бар болмысқа айналған сөздер мен тұрақты сөз орамдары
(қарым-қатынас формулалары).
Білгенге – маржан. Мақал-мәтелдердің мәнін түсінейік!
Бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығару – бір қауымдағы адамдардың
қандай да іс болмасын, қандай да істі бастамасын оған бір кісідей болып,
қауымдаса, қарбаласа кіріскенде ғана ол нәтижелі болмақшы деген сөз.
Кеңесіп пішкен тон келте болмас – қандай істе де болмасын айналаңдағы
адамдармен ақылдасып, келісіп барып істесең, еңбегің еш кетпейді.
Жұмыла көтерген жүк – жеңіл – қандай ауыр жүк болса да, жалғызжарым болып көтергеннен гөрі, бірнеше адам болып, жабыла, қауымдаса
көтерсе әлдеқайда жеңіл болатынын аңғартып тұр.
9.11 Мына сөздерді пайдалана отырып, төменде берілген пікірлермен
келісетініңізді немесе келіспейтініңізді дәлелдеңіз.
Иә, мен бұл пікірді қолдаймын / Бұл пікірмен келісемін.
Бұл пікірмен келісе алмаймын / Мүлдем келіспеймін.
1. Басшы қоластындағы қызметкерлерден өзін жоғары қою керек.
2. Басшы қарапайым болса, оны ешкім тыңдамайды.
3. Басшының қоластындағы қызметкерлер пікірімен санасып отыруы
міндетті емес.
4. Қатал адам ғана басшы бола алады.
5. Басшы мәдениетті әрі ұстамды болса, ұжымында беделді болады.
9.12 Берілген жағдаят бойынша «Іскерлік кездесу» тақырыбына өз
топтасыңызбен сөйлесіңіз.
Мекеме
басшысы
ретінде
өте
маңызды
іскерлік
кездесу
ұйымдастыруыңыз қажет. Бірақ Сіздің басқа да жедел жұмысыңыз шығып,
жұмыс бабымен іссапарға жол тартпақсыз. Сол себепті бір қызметкерге іскерлік
кездесудің маңызды екенін түсіндіріп, ұйымдастыруды тапсырыңыз.
Анықтама
Анықтама – мазмұны белгілі бір деректі растайтын, дәлелдейтін құжат.
Анықтама көп жағдайда жеке адамға байланысты нақты ақпаратты растау үшін
беріледі. Мысалы: тегі, аты-жөні, туған күні, туған жері, қызмет орны,
жалақысы, еңбек өтілі, отбасы жағдайы, оқу орны және т.б. мәліметтер.
Берілетін анықтамалар нөмірленеді, егер бірнеше дана берілсе, ол да
көрсетіледі.
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Анықтама мазмұны қысқа болады. Ең алдымен, жолдың ортасынан құжат
атауы, азат жолдан анықтама мәтіні жазылады. Мәтінде анықтама кімге, не
үшін берілгені және қай мекемеге берілгені көрсетіледі. Соңында анықтаманы
беруші мекеме басшыларының қолы қойылып, мекеме мөрі басылады және
жарамдылық мерзімі жазылады.
Үлгі:
Анықтама
Осы анықтама Байжанова Ақниет Ақанқызының Алматы энергетика және
байланыс университетінде бас бухгалтер болып 2010 жылдың 20 сәуірінен
2014 жылдың 15 шілдесіне дейін жұмыс істегендігін растайды.
Негіздеме: 20.04.2014 ж. №8-П бұйрық.
Анықтама аудандық әлеуметтік қамсыздандыру бөліміне көрсету үшін
берілді.
Кадрлар жинақтау
секторының меңгерушісі

(қолы)

Р. Мусирова

Сөздік:
анықтама – справка
анықтама алу – взять справку
анықтама беру – дать справку
осы анықтама – настоящая справка
берілді – дана (выдана)
... дейін жарамды – действительна до ...
берілген күннен бастап – со дня выдачи
растайды, дәлелдейді – подтверждает
жұмыс істейді – работает
көрсету үшін – для предъявления
талап етілген орынға – по месту требования
әлеуметтік қамсыздандыру бөлімі – отдел социального обеспечения
салық инспекциясы – налоговая инспекция
кадрлар бөлімі – отдел кадров
кадрлар
жинақтау
секторының
меңгерушісі
–
зав.сектором
комплектования кадров
9.13 Төменде берілген анықтаманың үлгісін аударыңыз.
Справка
Дана Кемелбаевой И.С. в том, что она действительна работает в
Казахстанско-Американском университете в должности доцента кафедры
иностранных языков.
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Справка дана для предъявления в Народный банк.
Справка действительна в течение 10 дней со дня выдачи.
Начальник ОК

(подпись)

Ш. Муздыбаева

9.14 Берілген жағдаяттар бойынша анықтама жазыңыз.
1. Анықтама ұлттық кітапханаға Маратұлы Қайраттың Алматы
энергетика және байланыс университеті радиотехника және байланыс
факультеті 5В071900 – радиотехника, электроника және телекоммуникациялар
мамандығының І курсында оқитынын растау үшін керек.
2. Оспанов
Мерей
Асқарұлы – Энергетика және коммуналдық
шаруашылық департаментінің инженері. Жалақысы – 60000 теңге. Анықтама
несие алуына байланысты Еуразиялық банкке көрсету үшін керек.
3. Әскери комиссариатқа Құрманбаев Дастан Қанағатұлының Абай
атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті жаратылыстану және
география институты 5В060400 – физика мамандығының І курсында оқитынын
растау үшін керек.
9.15 Фразеологизмдерді қатыстыра отырып, сөйлем құраңыз.
Еңбегі жанды – қадамы өрге басты; жолы болды, ісі алға басты; еңбегі
ақталды.
Еңбегі сіңді – көп қызмет қылды, бейнеттенді.
Іскерлік қарым-қатынас мәдениеті
Іскерлік қарым-қатынас арқылы небір қиын мәселелерді шешуге болады.
Белсенділік, қиыннан жол таба білетін іскерлік адамды көздеген
мақсатына жеткізеді. Бұл орайда, адамның өз қабілет деңгейін жан-жақты
көрсете алуының бір негізі – оның білімділігімен қатар, ортамен іскерлік
қарым-қатынас жасау сырын, ондағы өзін ұстай білу, сөйлеу әдебін меңгеруіне
де байланысты. Сөз адамның ойын, көзқарасын білдіреді, оның қоғамдағы
өзіндік орнын табуына ықпал етеді.
«Сөзіне қарай кісіні ал, кісіге қарап сөз алма», - деп ұлы Абай айтқандай,
адам сөз арқылы өзін танытады. Ой-пікірін де мәнді сөзімен қорғай алады.
Тақырыпқа сай нақты, жүйелі фактілерді мол келтіре отырып, мәселенің екі
жаққа да пайдалы екенін дәлелдей отырып сөйлеу – іскерлік әдебінің басты
шарты.
Есте сақтаңыз!
Іскерлік қарым-қатынаста тіл табысуға кері әсерін тигізетіндер: пікір
алысқалы отырған мәселені жетік білмеу, сөз мағынасын түсінбеу, әңгімені
жалғастырып әкете алмау, мәнсіз көпсөзділік, өз айтқанынан қайтпау,
жігерсіздік, ұялшақтық.
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9.16 Рөлге бөліп оқыңыз.
Басшының қабылдауында
- Мирас Мұратханұлы, сәлеметсіз бе?
- Сәлеметсіз! Кіріңіз, отырыңыз.
- Рақмет.
- Аты-жөніңіз кім?
- Омаров Алдияр Әсетұлы.
- Түйіндемеңізбен танысып шықтым. Сізді қандай қызмет орны
қызықтырады?
- Менің мамандығым – энергетик. Сондықтан мен энергетиктің бос
қызмет орнына орналасқым келеді.
- Мамандығыңыз бойынша жұмыс өтіліңіз қанша?
- Мен «Алатау» жарық компаниясында 5 жыл энергетик болып істедім.
- «Алатау» жарық компаниясынан неліктен шығып кеттіңіз?
- Мекенжайымның өзгеруіне байланысты.
- Түсінікті. Жұмыс орныңыздан ұсыныс хат бар ма?
- Иә, міне... Танысуыңызға болады.
- Ұсыныс хатыңыз өте жақсы екен. Біздің үміткерлерге қоятын
талаптарымызға толық сай келесіз. Сондықтан біз Сізді жұмысқа қабылдаймыз.
- Мен өте қуаныштымын. Онда маған өтініш жазу керек шығар?
- Иә, қазір мекеме директорының атына өтініш жазыңыз. Сосын
құжаттарыңызды кадрлар бөліміне өткізіңіз. Ал ертеңнен бастап жұмысқа
кірісуіңізге болады.
- Рақмет. Сау болыңыз!
- Сау болыңыз! Сізге сәттілік тілеймін.
Ұсыныс хат
Ұсыныс хат – белгілі бір ұйым басшысының жоғары тұрған басшылыққа
қызметкерді белгілі бір орынға, қызметке ұсыну т.б. туралы немесе еңбек
нәтижесінің тиімділігін арттыру мақсатындағы жеке қызметкердің ұсынысы
жазылған хат түрі.
Ұсыныс хатты жазудағы басты мақсат – қызметкердің белгілі бір орынға,
қызметке лайық екендігіне кепілдеме беру. Хат ресми, өзіне тән құрылымы
сақталып жазылады. Бұл хатқа ұсыныс жасаған тұлға ғана қол қояды.
Үлгі:
Алматы энергетика және байланыс
университетінің ректоры
Қ.А. Бакеновке
Ұсыныс хат
Жұмағұлов Еркебұлан Мұратханұлы 1979 жылы туылған.
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2000 жылы Алматы энергетика және байланыс университеті электр
энергетикасы факультетінің 5В071800 – Электр энергетикасы мамандығын
үздік дипломмен бітірген. 2001 жылы Қ. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық
техникалық университетінің 5В071800 – Электр энергетикасы мамандығы
бойынша магистратураға түсіп, 2003 жылы «Тұрақты және синусоидалы
токтардың электр тізбектері» тақырыбында магистрлік диссертацияны «өте
жақсы» деген бағаға қорғаған.
Еңбек жолын 2000 жылы Қ. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық
университетінің
өнеркәсіптік кәсіпорындарды
электрмен
жабдықтау
кафедрасына оқытушы-стажер қызметінен бастаған. Атаулы университеттің
өнеркәсіптік кәсіпорындарды электрмен жабдықтау кафедрасында ассистент,
оқытушы, аға оқытушы ретінде жұмысын жалғастырған. 2012 жылдың
қыркүйек айынан бастап Алматы энергетика және байланыс университеті
өнеркәсіптік кәсіпорындарды электрмен жабдықтау кафедрасында оқытушы
болып істейді.
Жұмағұлов Еркебұлан Мұратханұлы 20-дан аса ғылыми мақала, 1 оқу
құралы, 5 әдістемелік нұсқау жариялаған.
Осындай деректер негізінде әріптестері Жұмағұлов Еркебұлан
Мұратханұлын еңбекқор, өз ісіне жауапты, әр істе тиянақты, білімді маман
ретінде таниды.
Осы айтылғандарды ескере отырып, кафедра Е.М. Жұмағұловты
өнеркәсіптік кәсіпорындарды электрмен жабдықтау кафедрасының аға
оқытушысы қызметіне ұсынады.
Өнеркәсіптік кәсіпорындарды электрмен
жабдықтау кафедрасының меңгерушісі

М. Башкиров

22.04.2016 ж.
9.17 Үлгі бойынша төменде берілген жағдаяттар негізінде ұсыныс хат
жазыңыз.
1. Эк-12-15 тобының эдвайзері ретінде электр энергетикасы факультеті
деканының атына осы топтың үздік оқитын студенті, физика пәнінен
өткен ҚР жоғары оқу орындары студенттерінің республикалық пәндік
олимпиадасының жүлдегері Сәрсен Серікболсынға Президенттік шәкіртақыны
тағайындауды ұсынып, хат жазыңыз.
2. Мекеме басшысы атына бір қызметкерді «Үздік қызметкер» байқауына
қатысуға ұсынып, бөлім бастығы атынан ұсыныс хат үлгісін жазыңыз.
9.18 Бірінші бағанда берілген фразеологизмдердің мағынасын екінші
бағаннан табыңыз.
1 Айтқанын екі етпеу
1 Грамотный, мыслящий
2 Ала жібін аттамау
2 Быть вознаграждённым за труды
3 Аты жер жару
3 Многогранный талант; одарённый
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4
5
6
7
8

Бас қосу
Бас тарту
Бес саусақтай білу
Бетке ұстар
Сегіз қырлы, бір сырлы

9 Еңбегі жану
10 Көзі ашық

Лучший, первый (человек)
Знать очень хорошо, основательно
Наотрез отказаться, уклониться
Совещаться, совместно обсуждать что-л.
Получить известность, стать очень
известным, знаменитым
9 Быть очень честным и скромным
10 Всё выполнять беспрекословно
4
5
6
7
8

Сұраныс хат
Сұраныс хат – белгілі бір мекемеден керекті ақпаратты немесе құжатты
жіберуді сұрау мақсатында жазылатын хат.
Сұраныс хатты жазудағы басты мақсат – мекемеден керекті ақпаратты
немесе белгілі бір құжатты жіберуін сұрау. Сұраныс хатқа мекеменің жауапты
қызметкері қол қояды.
Үлгі:
Л. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық
университетінің ректоры, профессор
Е. Сыдықовқа
Сұраныс хат
Алматы энергетика және байланыс университетінің ректораты Сізден
электр энергетикасы факультетінің ІІ курс студенті Мырзахметова Айшолпан
Әділбекқызының Алматы энергетика және байланыс университетіне ауысуына
байланысты жеке құжаттарын жіберуіңізді сұрайды.
Оқу бөлімінің басшысы

(қолы)

Р. Медетұлы

9.19 Үлгі бойынша төменде берілген жағдаяттар негізінде сұраныс хат
жазыңыз.
1. Қалалық мұрағат меңгерушісінің атына 1988-1995 жылдары тұрмыстық
химия зауытында технолог болып жұмыс істеген ағаңыздың еңбек өтілі туралы
анықтама беруін сұрап, сұраныс хат үлгісін жазыңыз.
2. Университет кітапханасы директорының атына кітапхана қорына келіп
түскен физика пәнінен оқу-әдістемелік әдебиеттер тізімін сұрап, физика
кафедрасының меңгерушісі атынан сұраныс хат жазыңыз.
Өтініш хат
Өтініш хат – белгілі бір мекемеден атқаратын қызметіне лайық
мәселелерді шешуге тілек-өтініш білдіретін хат.
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Үлгі:
Көшірме орталығының
директоры Т. Серікбаевқа
Өтініш хат
Алматы облыстық өртке қарсы қызмет басқармасының қызметкерлеріне
визит карточкаларын жасатып беруіңізді өтінеді.
Алматы облыстық өртке қарсы
қызмет басқармасының директоры

А. Аманжолов

9.20 Үлгі бойынша төменде берілген жағдаяттар негізінде өтініш хат
жазыңыз.
1. «Гамма» көркемсурет фирмасының басшысы атынан «Жанна» жиһаз
жасау кәсіпорнының президентіне қажетті жиһазды жасатуға өтініш хат
жазыңыз.
2. «Полиглот» жекеменшік кәсіпорны басшысы атынан жергілікті
телеарнаның жарнама бөлімінің редакторына жарнамалық сюжет дайындауды
өтініп, хат жазыңыз.
Бақылау сұрақтарына жауап беріңіз.
1. Жергілікті
басқару
мен
мемлекеттік
басқарудың
айырмашылықтары бар?
2. Басшы қандай болу керек?
3. Хаттама мәтіні қандай бөліктерден тұрады?
4. Ұсыныс хатқа кім қол қоюға құқылы?
5. Өтініш хат қандай хаттың түріне жатады?
6. Сұраныс хатты жазудағы басты мақсат қандай?

қандай

10 Ғылым және техника
10.1 Сұрақтар төңірегінде жұптасып әңгімелесіңіздер.
1. Қазақстан ғылымы туралы не білесіз?
2. Қазақстандық ғалымдардың ашқан жаңалықтары туралы не айта
аласыз?
3. Қазақстанда қай ғылым саласы ерекше дамуда?
4. Ғылымның қай саласын дамыту керек деп ойлайсыз?
5. Өз мамандығыңыз бойынша ғалымдардан кімдерді атар едіңіз?

156

10.2 Мәтінді оқып, аударыңыз.
Ғылым – инновациялық экономиканың негізі
Ғылым саласындағы мемлекеттiк саясаттың негiзгi принциптерi ішінде:
«Ғылыми, ғылыми-техникалық және инновациялық қызметтi, кәсiпкерлiк пен
ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет саласындағы нарықтық
инфрақұрылымның басқа да нысандарын дамыту үшiн қажеттi экономикалық
жағдайлар жасау», - деп Қазақстан Республикасының «Ғылым туралы» Заңында
айтылған. Бұл Заң ғылым және ғылыми-техникалық қызмет саласындағы
қоғамдық қатынастарды реттейдi, ғылыми және ғылыми-техникалық сала
субъектiлерiнiң құқықтары мен мiндеттерiн айқындайды. Осы Заңға сәйкес
Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясы, ғылыми-зерттеу
институттары, ғылыми орталықтар, дербес зертханалар, технопарктер,
технополистер және мемлекеттiк меншiкке негiзделген өзге де ұйымдар
мемлекеттiк ғылыми ұйымдары болып табылады.
Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясы қызметiнің
негiзгi бағыттары ғылыми-зерттеу қызметі, ғылымның жай-күйiн талдау және
оның дамуын болжау, ғылымды дамытудың және ғылыми кадрлар даярлаудың
басым бағыттарын белгiлеу, ғылыми-сараптамалық қамтамасыз ету, ғылыми
зерттеулер бағдарламаларын қалыптастыру және олардың орындалуын
үйлестiру, өз құзыретi шегiнде халықаралық ғылыми ынтымақтастықты,
инновациялық және инвестициялық қызметтi дамытуға жәрдемдесу болып
табылады.
10.3 Мәтінді пайдалана отырып, сұрақтар төңірегінде пікір алмасыңыз.
1. Ғылым мен техниканың байланысы неде деп ойлайсыз?
2. Бүгінгі күнгі ғылымның жетістігіне қандай мысал келтіре аласыз?
3. Соңғы естіген (оқыған, көрген) ғылыми жаңалықтар туралы ой
бөлісіңіз.
4. «Өркениетке жетудің бір жолы – ғылым мен өндірісті ұштастыру»
дегенді қалай түсінесіз?
5. Сіз болашақта ғылыммен айналысқыңыз келе ме?
Есте сақтаңыз!
Жеке сөздердің басқы әріптерінен құралып қысқарған сөздер бас
әріптермен жазылады, ол әріптердің арасына ешқандай тыныс белгісі
қойылмайды. Мысалы: ҚР ҰҒА – Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым
академиясы), АЭжБУ – Алматы энергетика және байланыс университеті, АҚ –
акционерлік қоғам, КЕАҚ – коммерциялық емес акционерлік қоғам, ЖШС –
жауапкершілігі шектеулі серіктестік.
10.4 Абай Құнанбаевтың «Дүние де өзі, мал да өзі, ғылымға көңіл
бөлсеңіз» деген сөзінің мағынасын кеңейтіңіз.
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10.5 Ақпарат көздерін пайдалана отырып, бүгінгі күнгі ғылыми
жаңалықтар туралы хабарлама жасаңыз.
Ғылыми стильдің ерекшелігі
Жазуда, сөйлеуде адам ойына керекті сөз таңдағанда, олардың стильдік
ерекшеліктерін ескеру керек. Мысалы, публицистикалық стиль мен ғылыми
стильдің сөздік құрамы бірдей емес: публицистикалық стильде жазылған газетжурнал тілі жалпы халыққа арналатындықтан, оның сөздері де жалпыға бірдей
түсінікті болуға тиіс, ал ғылыми стиль жалпыға бірдей түсінікті ортақ
сөздермен қатар, жеке мамандыққа тиісті сөздер де қолданылады, солардың
ішінде әсіресе жеке ұғымды білдіретін атаулар, термин сөздер көп болады.
Ғылыми стиль жазу арқылы танылады. Ғылыми стиль айтылатын ойдың
анықтылығын, дәлдігін, дұрыстығын және кез келген ғалым түсінерліктей
дәйектілігін қалыптастыруы тиіс. Ғылыми стильдегі сөздер негізінен өзінің
бастапқы мағынасында жұмсалады. Келтірінді, ауыспалы мағынадағы сөздер
мұнда болмайды.
Ғылыми стильдің негізгі ерекшеліктері:
- ой нақты, дәл, түсінікті, тұжырымды түрде беріледі;
- терминдер, тұрақты үлгідегі сөйлемдер, сөз тіркестері қолданылады;
- баяндауыш формалары көбінесе ауыспалы осы шақ формалы етістіктен
немесе ырықсыз етістіктен жасалады. Мысалы: Тұйықталған электр тізбегінде
үздіксіз зарядтар қозғалысы пайда болады; Жылу мөлшері Ленц-Джоуль
формуласымен анықталады.
10.6 Берілген сөз тіркестерін пайдалана отырып, ғылыми стильде
қолданылатын етістік формаларымен мамандығыңызға сәйкес бірнеше сөйлем
құраңыз.
Ғылыми жаңалық, өзара бәсекелестік, ғылыми-зерттеу жұмыстары,
ғылымның жетістіктері, ғылымның жаңа бағыттары, ғылым мен техника,
ғылыми-зерттеу нәтижелері.
10.7 Мәтінді толықтырыңыз.
Қажетті сөздер: басқару, түрлерiн, саласында, мәселелерді, ұғымдар,
өндiрістiң, түрлi.
Қазіргі заманда ғылым ... көптеген өзгерістер болып жатыр. Ғылым
саласында ғылыми-техникалық қызмет және инновациялық қызмет деген ...
пайда болды. Ғылыми-техникалық қызмет – технологиялық, инженерлiк,
экономикалық, әлеуметтiк, гуманитарлық және өзге ... шешу үшiн жаңа бiлiм
алуға және оны қолдануға, ғылымның, техниканың және ... бiртұтас жүйе
ретiнде жұмыс істеуiн қамтамасыз етуге бағытталған қызмет, ал инновациялық
қызмет – нәтижесi экономикалық өсу мен бәсекелестiк қабiлеттiлiгi үшiн
пайдаланылатын жаңа идеяларды, ғылыми бiлiмдi, технологияларды және өнiм
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... өндiрiстiң ... салаларына және қоғамды ... салаларына енгiзуге бағытталған
қызмет.
Біліңіз, көңіліңізге түйіңіз!
Аңдатпа
Аңдатпа – еңбектің қысқаша сипаттамасы. Еңбектің мақсаты, мазмұны
мен сипаты, кімге арналғандығы, формасы мен басқа ерекшеліктері қамтылып
сипатталады.
Аңдатпа оқырманға оған белгісіз еңбек туралы алдын ала түсінік, хабар
беріп, қажетті ақпаратты, еңбекті іздеп табуға көмектеседі.
Кез келген аңдатпа екі бөлімнен тұрады:
1) Библиографиялық сипаттау еңбек туралы алғашқы хабарды береді
және мемлекеттік талапқа сәйкес құрастырылады.
2) Аңдатпа мәтіні библиографиялық сипаттауда берілген хабарды
толықтырады және еңбектің мазмұны, оның авторы, еңбектің жетістіктері
туралы баяндайды.
Үлгі:
В. Китаевтың «Электротехника және өнеркәсіптік электроника негіздері»
оқулығына берілген аңдатпа:
Кітапта электротехниканың негізгі заңдары баяндалған. Электрлік өлшеу
приборларының, трансформаторлардың, электр машиналарының, тұрақты және
уақытша токпен жұмыс істейтін электр машиналарының, электроника
приборлары мен құрылғыларының құрылымдары сөз болады.
Екінші басылымға қозғалтқыштар, өрістік транзисторлар, түрлендіргіш
транзисторлар мен тристорлар жөнінде жаңа материалдар берілген.
Кітап оқушыларға, студенттерге, электр техникасымен айналысатын
оқырмандарға арналады.
10.8 Аңдатпаны аударыңыз.
В выпускной работе приводится обоснование модернизации
волочильного стана. Производится замена электродвигателя постоянного тока
на асинхронный двигатель с частотным регулированием. Проводится анализ и
обоснование выбранного типа электропривода. Разработана система
управления электроприводом волочильного стана и проведены исследования
динамического режима работы в программной среде MATLAB.
В разделе «Экономическая часть» проведено технико-экономическое
обоснование выпускной работы.
В разделе «Безопасность жизнедеятельности» производится расчет
зануления электроустановки, рассматриваются основные меры защиты от
поражения электрическим током и разработка устройств, обеспечивающих
локализацию, удаление и очистку воздуха, содержащего вредные газы, пары и
пыль.
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10.9 Аңдатпада қолданылатын қалыпты тілдік қолданыстарды негізге ала
отырып, бірнеше сөйлем құраңыз.
диплом жұмысында
монографияда
оқулықта
оқу құралында
жұмыста
жинақта

теориялар, принциптер, нәтижелер т.б.
ережелер, идеялар, көзқарастар т.б.
жиынтығы, әсері, қолданысы т.б.
заңдылықтар, ерекшеліктер, фактілер т.б.
есептеулер, сипаттамалар т.б.
бағыттар, мәліметтер, мәселелер т.б.
зерттеулер, талдаулар т.б.
бірінші
екінші
үшінші
аталған (атаулы)
осы

диплом жұмысының
монографияның
оқулықта (оқу құралында)

талданған
баяндалған
зерттелген
сипатталған
келтірілген
қарастырылған
ұсынылған

тарауында
бөлімінде

Біліңіз, көңіліңізге түйіңіз!
Мақаланың жазылуы
Мақала – белгілі бір тақырып аясында автордың салыстырып-талдап,
түйінді ой, пікіріне негізделетін жазу жұмысы.
Мақала
жазылу мақсаты, мазмұны, тілдік, стильдік сипатына қарай
бөлінетін түрлері
Әр ғылым саласына қатысты өзекті
Қоғамдық-әлеуметтік т.б. тақырып
мәселелерді
талқылаған,
ой аясында
мерзімді
баспасөзге
тұжырымдаған ғылыми мақала.
даярланған публицистикалық мақала.
Ғылыми мақала
Публицистикалық мақала
ерекшеліктері
Ғылыми мақалалар жазылғанда,
Мақала жазу үшін жазатын
ғылымның
әр
саласының
өз нәрсені, оқиғаны, істі автор өз
терминдері,
ұғымдары
сақталып көзімен көріп, жете білуі керек.
отыру қажет.
Мақаланы ойдан құрап, шамамен
Мақаланы қай тақырыпқа жазғанда жазуға болмайды.
да сөз тіркестерін, сөйлемдерді опМақала жазу үшін тақырып және
оңай қоя салудан аулақ болу керек.
ол тақырыпқа жазылатын мазмұн
Сонымен қатар ол мақала жалпы керек.
жұртшылыққа түсінікті болу керек.
Қорытындысын оқитын жұртшыҚорытындыны
автордың
өзі лықтың өзі шығаратындай етіп жазу
жасайды.
керек.
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Келіңіз, сөйлесейік!
Студенттердің ғылыми конференциясында
- Жаннұр, сәлем!
- Перизат, сәлем!
- Жаннұр, ертең университетте өтетін V республикалық студенттік
ғылыми-практикалық конференцияның секция отырысы басталады. Сен оған
қатысасың ба?
- Иә, қатысамын. Мен қазақ тілінен баяндама жасаймын.
- Баяндамаңды тыңдауға бола ма? Тақырыбы қандай?
- Әрине, кел. Баяндамамның тақырыбы: «Энергетика терминдерінің
жасалу жолдары».
- Жақсы, жарайсың.
- Секция отырысы қай жерде өтеді?
- А ғимаратының үшінші қабатында, 318-дәрісханада өтеді.
- Ал, бүгін пленарлық отырысқа қатыстың ба?
- Иә, пленарлық отырыс өте қызықты болды. Баяндамашылар бүгінгі
күннің өзекті мәселелерін талқылады.
- ... ... ?
- ... ... .
Біліңіз, көңіліңізге түйіңіз!
Пікір
Пікір – біреудің оқулығы (оқу құралы), ғылыми мақаласы, дипломдық
жобасы (диплом жұмысы) т.б. еңбектері туралы жазылған екінші адамның ойы
мен бағасы. Пікір сол еңбектер жөніндегі пікір айтушының көзқарасын
білдіреді, оның жетістігі мен кемшілігін айтып, баға береді, ұсыныстар
жасайды.
Үлгі:
5В071800 – Электр энергетикасы мамандығының 4-курс cтуденті
Болат Оразбектің «Астық ұсақтағыштағы электржетектің
жүктемесін реттейтін микропроцессорлық жүйені құрастыру»
тақырыбындағы дипломдық жобасына
ПІКІР
Дипломдық жоба «Астық ұсақтағыштағы электржетектің жүктемесін
реттейтін микропроцессорлық жүйені құрастыру» тақырыбына арналған.
Жобада астық ұсақтағыштың электржетегінің жүктелу режимін тұрақтандыру
қарастырылған.
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Статор тогы негізінде дәнжарғыштың электржетек жүктемесінің
моментін тұрақтандырған, соның негізінде астық материалдарының жұмысшы
органға түсуін номинал режимге келтірген. Өнімділікті реттеуші құрылғының
конструкциясы таңдалған. Таңдауда эксперттік бағалау әдісі қолданылған.
Таңдалған құрылғының жұмысын Matlab бағдарламасында жүктелу моментін
тұрақтандырып, уақытқа байланысты өзгерісінің сипаттамалары алынған.
Жобаның өміртіршілік қауіпсіздігі бөлімінде дәнжарғыш цехындағы
еңбек ету жағдайына талдау жасау, жұмыс жасағанда электр қауіпсіздігін
қамтамасыз ету, жерге қосу құрылғысына есеп жүргізу, цехта пайда болатын
шу және дірілді азайту бойынша шаралар қарастырылған.
Дипломдық жобаның экономикалық бөлімінде жиілік түрлендіргіш
базасында жаңа электржетек жүйесінің экономикалық тиімділігі есептелген.
Дипломдық жобаға төмендегідей ескертулер бар: әдебиетке шолу
бөлімінде нақты негізгі мәселелерді көрсету керек еді; өлшем бірліктері кейбір
жерлерінде қойылмай кеткен; эксперименттік нәтижелерді толығырақ көрсету
керек еді. Дегенмен, бұл ескертулер дипломдық жобаның мазмұны мен ғылыми
құндылығына нұқсан келтірмейді.
Қорыта айтқанда, дипломдық жоба «өте жақсы» (90 %) деген бағаға
лайық, ал Болат Оразбек бакалавр академиялық дәрежесін алуға лайықты деп
есептейміз.
Пікір беруші:
Қ. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ
ЭжТКА кафедрасының доценті,
техника ғылымдарының кандидаты

Т. Мунсызбай

Үлгі:
Алматы энергетика және байланыс университеті
электр энергетикасы факультетінің 2-курс студенті
Сәрсен Серікболсын Абдуллаұлының
«Техникалық терминдердің жасалу жолдары»
тақырыбындағы мақаласына
ПІКІР
Ғылым әлемінде терминологияның алатын орны ерекше. Сондықтан да
бүгінгі тіл білімінің ғылыми бағыттарының бірі – техникалық терминдердің
жасалу ерекшеліктерін зерделеу. Қазақ терминологиясының қазіргі жаңа
дәуірінде техникалық терминдер әлемінің көрінісін толық бейнелеуге деген
ұмтылыс тақырыптың өзектілігі болып табылады. Осыған сәйкес Сәрсен
Серікболсынның «Техникалық терминдердің жасалу жолдары» тақырыбындағы
мақаласының өзектілігі дау тудырмайды.
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Мақалада терминдердің анықтамасы, оларға қойылатын талаптар,
терминдердің жасалу тәсілдеріндегі ерекшеліктер қарастырылып, нақты
мысалдармен дәлелденген.
Қорыта айтқанда, Сәрсен Серікболсын Абдуллаұлының «Техникалық
терминдердің жасалу жолдары» тақырыбына жазылған мақаласы ғылыми,
практикалық мәні бар жұмыс екендігін ескере келіп, баспаға ұсынуға лайық
деген пікірдеміз.
Ғылыми жетекшісі:
Алматы энергетика және байланыс
университеті, қазақ және орыс тілдері
кафедрасының аға оқытушысы,
филология ғылымдарының кандидаты

З.С. Советова

10.10 Мәтінді түсініп оқыңыз.
Жаһандану ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігіне аса жоғары
талаптар қойып отыр. Сондықтан бүгінде еліміздің бәсекеге қабілеттілігі
ғаламдық экономика мен саясаттағы ықпалды тұжырымдардың бірі болып
саналады. Жаһандану заманында бәсекеге қабілетті болу үшін, ғылым мен
білімді, жаңа технологияларды дамыту қажет.
Әлемдік ғылыми-технологиялық кеңістікті құру жаһанданудың маңызды
элементі болып табылады. Қазіргі таңда стандарттар, сертификаттау жүйесі,
зияткерлік меншік құқығын қорғау тетіктері сынды халықаралық ғылымиинновациялық инфрақұрылымдарды біріздендіру бойынша маңызды қадамдар
жасалды.
Ғалымдар мен мамандар арасында халықаралық алмасулар тез өсіп отыр.
Био және нанотехнологиялар, жасанды зияткерлік жүйесі, ғаламдық ақпараттық
жүйе, жоғары жылдамдықтағы көлік жүйелері, энергия жинақтаушы
технологиялар жаңа технологиялық дамудың негізгі бағыттары, сонымен қатар
өндірісті автоматтандыру, ғарыштық технологиялар, ядролық энергетика
дамуда.
10.11 Үлгілерді негізге ала отырып, «АЭжБУ Хабаршысы» журналынан
өз мамандығыңызға қатысты жазылған ғылыми мақалаға пікір жазыңыз.
10.12 Сөздікті жаттап алыңыз.
жаһандану – глобализация
ғылыми-технологиялық кеңістік – научно-технологическое пространство
сертификаттау жүйесі – сертификационная система
ғаламдық ақпараттық жүйе – мировая информационная система
көлік жүйелері – транспортные системы
энергия жинақтаушы технологиялар – энергосберегающие технологии
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10.13 Мәтінді түсініп оқып, мазмұндаңыз.
Нанотехнология
Нанотехнология – белгілі атомдар мен молекулаларға манипуляция жасай
отырып, белгіленген атомдық құрылымдық өнімдерді шығару әдістерінің
жиынтығы.
Қазіргі кездегі нанотехнологияны микротехнологиялармен салыстырса,
оны нанометр өлшемдерімен есептелетін технология деп ұғынуға болады. Яғни
бұл жарық толқынының ұзындығынан жүздеген есе қысқа болып келетін өте
ұсақ өлшем, бірақ оны тек атомның көлемімен ғана салыстыруға болады.
Сондықтан микроөлшемнен наноөлшемге көшкенде бұл сандық емес, сапалық
көрсеткішке айналады да, заттан жекелеген атомдарға ауысуды білдіреді.
Нанотехнологияны дамыту үш бағытта жүргізілуде:
1. Молекулалар мен атомдардың мөлшерімен ғана салыстыруға болатын
белсенді элементтері бар электронды сұлбалар жасау.
2. Наномашиналар, яғни мөлшері молекуладай ғана тетіктер мен роботтар
жасау.
3. Тікелей атомдармен және молекулалармен жұмыс істей отырып, қажет
нәрселерді солардың өзінен жасау.
Мамандардың
болжамы
бойынша,
наноэлектронды
чиптердің
сыйымдылығы өте сапалы, себебі оған ондаған жоғары гигабайтқа дейін
жететін есте сақтау микросұлбалары қондырылған.
Нанотехнологияның негізгі қолдану аясы: ақпараттық технология,
энергетика, телекоммуникация, материалтану, әскери техника, робот жасау
техникасы, микроскопия, қоршаған ортаны қорғау, машина жасау және т.б.
Қазірдің өзінде өнеркәсіптің кейбір салаларында материалдар мен
өнімдердің сапасына атомдық деңгейде нанотехнологиялық бақылау жасау
қалыпты жайт болып отыр. DVD дискілер оның нақты дәлелі болып табылады.
Нанотехнологияның арқасында бүгінгі құралдар физика-химиялық қасиетке ие
болып, сапалық тұрғыдан мүлдем жаңа материалдар шығару жағынан шексіз
мүмкіндіктерге қол жеткізуде.
Біліңіз, көңіліңізге түйіңіз!
«Нанотехнология» сөзі «кішкентай өлшемді технология» дегенді
білдіреді. Бұл жерде «нано» сөзі «миллиардтың бір бөлшегі» деген мағынаны
береді. Бір сөзбен айтқанда, заттың бөлшегінен тұтас бір жаңа дүние ойлар
шығару дегенді білдіреді.
10.14 Өз ойыңызды қосып, сөйлемді кеңейтіңіз.
Нанотехнология – ХХІ ғасырдағы ғылыми-техникалық революцияның
жетістігі...
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10.15 Мәтінді және қосымша мәліметтерді пайдалана отырып, АЭжБУ,
оның халықаралық ынтымақтастығы туралы әңгімелесіңіз.
Соңғы жылдары Қазақстанның техника саласының дамуына ерекше көңіл
бөліне бастады. Сондықтан техникалық жоғары оқу орындарына қабылданатын
студенттер саны да жылдан-жылға көбейе түсуде. Жастар әсіресе, энергетика,
ақпараттық
технологиялар,
радиотехника,
электроника
және
телекоммуникациялар мамандықтарын таңдауда. Мемлекеттік гранттар да
техникалық мамандықтарға көбірек бөлінуде. Мұның өзі еліміздің
экономикасының қарқынды дамып келе жатқанын көрсетеді.
Энергетика, ақпараттық технологиялар, радиоэлектроника және
телекоммуникация саласында тек Қазақстанда ғана емес барлық Орта Азия
елдерінде мамандар даярлау бойынша жетекші техникалық жоғары оқу
орындарының бірі – Алматы энергетика және байланыс университеті.
Университет сапа менеджмент жүйесі жоғары кәсіптік білім кадрларын даярлау
бойынша білім беруге қатысты ISO 9001:2008 стандартына сәйкес деп танылды.
«IQ Net» Халықаралық қауымдастығының әріптесі «Русский регистр»
сертификаты бойынша Қауымдастық сәйкестік сертификатын иеленді. Мұндай
сертификат әлемнің 33 еліне жарамды болып табылады.
АЭжБУ техникалық саладағы үздік маман иелерін дайындайды.
Студенттер әртүрлі ғылыми үйірмелерге қатысып, білімдерін шыңдап отырады.
Конференцияларға, байқауларға қатысып, жаңалықтар ашуға ат салысады.
АЭжБУ түлектері еліміздің алдыңғы қатарлы өндірістік орындарында беделді
қызмет етуде.
10.16 Берілген жағдаят бойынша екеуара тілдесіңіз.
Кез келген елдің болашағы, даму мүмкіндігі халқының ғылыми
жетістіктері мен білім деңгейіне тікелей байланысты екені белгілі. Сіз үкімет
басшысы болсаңыз, мамандардың біліктілігін арттыру мен отандық
ғалымдарды қолдау мақсатында не істер едіңіз? Өз ойыңызбен бөлісіңіз.
10.17 Төмендегі тақырыптардың біріне эссе жазыңыз.
1. Келешекке – кемел біліммен.
2. Озық білім, озат ғылым – келешек кепілі.
3. Ғылым таппай мақтанба.
4. Білімді жастар – мәңгілік елдің болашағы.
5. Білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады.
10.18 Терминологиялық түсіндірме сөздіктерді пайдалана отырып,
мамандығыңызға байланысты 15 техникалық терминге анықтама беріңіз.
10.19 Берілген сөздерге глоссарий құрастырыңыз.
Нанотехнология –
Ғылыми технологиялар –
Ғарыштық технология –
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Ядролық энергетика –
10.20 «Қазақстандықтардың
презентация дайындаңыз.

ғылыми

жаңалықтары»

тақырыбына

Бақылау сұрақтарына жауап беріңіз.
1. Мақаланың жазылу мақсаты, мазмұны, тілдік, стильдік сипатына қарай
бөлінетін қандай түрлерін білесіз?
2. Ғылыми стильдің басқа стильдерден айырмашылығы қандай?
3. Пікір деген не?
4. Аңдатпа деген не?
5. Нанотехнология дегеніміз не? Бұл сөз нені білдіреді?
6. Нанотехнологияның нәтижелері қандай салаларда қолданылады?
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