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К І Р І С П Е

Бүгінгі таңдағы студент мамандығына байланысты білім алу-
да пəннің орны мен рөлін, маңызын білуге, дəрісханадан тыс 
уақыттарын тиімді пайдалануды ұйымдастыруға, танымдық жəне 
шығармашылық жұмыстарын жүйелі түрде іске асыруға, ғылыми-
зерттеу жұмыстарымен шұғылдануға, өздік жұмыстарын орындауға 
дағдылануға тиіс.

 Осы орайда, оқулық жаңа талаптардан шығуға, жан-жақты 
тереңдетілген білім алуға, үйренуге, сан-салалы тақырыптарға беріл-
ген тапсырмаларды өздігінен орындауға, мемлекеттік тілді білуге 
деген ынтасын арттыруға, жалпы білімге деген қызығушылығын 
оятуға қажетті бірден-бір көмекші құрал болып табылады.

 Оқытудың кəсіптік шеберлігін тұрақты түрде жетілдіріп, ны-
ғайту жəне сабақты жүйелі түрде мемлекеттік стандартқа сай жүр -
гізу үшін, жаңа инновациялық технологияларды қолданып, дəріс-
ханаларды техникалық құралдармен жабдықтап, интерактивті тақта -
лар орнатып, олармен жұмыстар жүргізу қалыптастырылуда.

Соңғы жылдарда мемлекеттік тілдің мəртебесін көтеріп, оны 
да мыту əр қырынан қамтылған көптеген шараларда көрсетіліп, 
оның іс жүзіндегі пайдалану мүмкіндіктерін кеңейту жолдары қа-
растырылған бағдарламалары жасалынып, іске асырылуда. Бұл оқу 
үрдісіндегі кезек күттірмейтін міндеттердің бірі.

 Жаңа ағымға сай білікті мамандар даярлау, оқытудың сапасын 
халықаралық дəрежеге көтеру, кəсіби мамандықтарға негізделген 
білім беру үшін, жаңа инновациялық технологияны пайдаланып, 
кредиттік жүйемен оқытуға ерекше назар аударылуда. Бұл арада сту-
денттерге мəтінмен жұмыс істетуді дағдыландырудың қажеттілігі 
туады. Тіршіліктегі барлық пайдалы, қажетті мағлұматтарды тек 
мəтін арқылы алады. 

Ұсынылып отырған оқулықта материалдар көптеп қамтылған, 
сан-салалы тапсырмалар беріліп, мəтінді грамматикамен ұштастыра 
жұмыстар істету, терминдермен жұмыс, жаттау, ауызша түсіндіру, 
сұхбаттар мен сөйлемдер құрастыру, оқу, жаттығу жұмыстарын 
орындау, тəрбиелік мəні жоғары қанатты, ұлағатты, өсиетті сөздердің 
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мағынасын ашу, мазмұндау сияқты тағы да басқа тапсырмаларды 
орындатқызу қарастырылған.

Сонымен қатар геологиялық-барлау, мұнай-газ ісі, экология, 
металлургия жəне полиграфия салаларындағы мамандықтарға 
бағытталған мəтіндермен қатар, басқа да тақырыптардағы материал-
дар, бес жүзге тарта грамматикалық жаттығулар көптеп қамтылған, 
себебі студенттердің ой-өрісі тар шеңбермен шектеліп қалмауға 
тиіс. ХХІ ғасырдың студенттеріне қойылатын талап өте жоғары. 
Сол себепті жазылған еңбектердің қай-қайсысында болмасын 
лексикалық тақырыптар да, грамматикалық жаттығулар да, жан-
жақты қамтылған тапсырмалардың да əр қырынан түрлендіріліп 
берілгені жөн. 

Жұмыста мəтіннің негізінде орындалатын мамандықтарға ба-
ғыт талған жаттығулар көп. Жаттығулар арқылы студенттерге ғы-
лым ның əр саласынан мəлімет беру, техникалық ғылым тіліндегі 
ұғымдарды жете түсіндіру, мəтіндер арқылы танымдық, тəрбиелік 
мақсаттарды жүзеге асыру бірден-бір қажеттілік.

Мəтінді грамматикамен ұштастыра жұмыс істету – оқытудың 
тиімді əдісі. Жұмыстың басынан аяғына дейін мəтінмен неше 
түрлі жұмыстар жүргізіліп отырады. Атап айтсақ: мəтінді оқып 
түсіну, мазмұндау, аудару; мəтіндегі терминдермен жұмыс, олар ға 
түсініктеме беру; əр мəтіннің соңынан берілген түсініксіз сөз дер-
дің сөздігін жаттау; мəтіннің негізінде берілген сұрақтарға жауап
беріп, – əдістемесі бойынша сұхбат құрастыру; əр түрлі граммати-
калық ережелерді меңгертуге берілген жаттығу жұмыстарын 
орындау; мамандықтарға арналған өлеңдерді жаттау, мазмұндау; 
тəрбиелік мəні жоғары қанатты, өсиетті сөздердің мағынасын ашу, 
түсіну жəне т.б.

Болашақ жас буын маман студенттер «Кəсіби қазақ тілі» пəні-
нің тəжірибелік сабақтарынан мамандықтары туралы тереңірек 
білулерімен бірге, басқа да тақырыптарды меңгеріп, термин сөз-
дермен жұмыс жасауға өздерін дайындайды. Ой-пікірлерін дұрыс 
жеткізе білуге, сөздік қорларын байытуға, жаңа сөздерді меңгеруге 
тырысады. 

Осы сияқты сан алуан жұмыстарды орындау – студенттердің 
білі мін толықтырады, сөйлеу мəдениетін жетілдіреді, өздігінен 
жұмыс жасауды үйренеді, өз елінің баға жетпес кен байлықтарын 
танып-біледі, тəуелсіз Қазақстанның белді азаматы, білімді маманы 
болып шығуларына бағыт-бағдар алады, сонымен қатар дүниеге де-
ген көзқарасын қалыптастырады, рухани жəне мəдени қазынасын 
байытады деген пікірдеміз.
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Еліміз тəуелсіздік алғаннан кейінгі жылдарда мемлекетімізде 
тілді дамыту мəселесі жолға қойылып келеді. Тілдің қолданылу 
деңгейін жоғары дəрежеге жеткізуге үлес қосу əр азаматтың мін-
детіне айналды. Еңбекте қарастырылған мəселелердің барлығы тілді 
оқытуға, оның даму өрісін кеңейтуге негізделген.

Қазақ тілін кəсіби бағытта оқыту тиімді болмақ. Бұл арада 
қатысымдық əрекеттің маңызына мəн берген жөн. Қатысымдық – 
оқу материалдарын сұрыптауды, оларды ұйымдастыруды, қарым-
қатынас жасауды айқындайды.

Мамандыққа қатысты тілді үйретуде тəрбиенің мəні жоғары 
екенін ұмытпаған жөн. Тəрбие тілден басталады. Тəрбиелік мақсатта, 
студенттердің таңдаған мамандықтарына деген сүйіспеншілігін, 
адамгершілік қасиеттерін арттырып, ғылымға құштарлығын оятып, 
өз кəсібіне жауапкершілікпен қарауларына баулу бүгінгі күннің та-
лабы. Аталған жұмыс жоғарыдағы айтылғандардан шығуға көмек 
ретінде ұсынылып отыр. 

Аталған оқулықта еліміздегі геологиялық-барлау, мұнай-газ ісі, 
экология, металлургия жəне полиграфия салаларынан мəліметтер 
беріледі. Сондай-ақ мұнай жəне газ өндірілетін аймақтар жайлы, 
олардың алғашқы тарихы, қолданылуы, пайдаланылуы, мұнайлы 
өлкелер туралы, олардың физикалық жəне химиялық құрамы, газ 
экспорты т.б. материалдар қарастырылған. Студенттер өздігінен 
жұмыс істеулері арқылы білім деңгейлерін тереңдетіп, ойлау, түсіну 
қабілеттерін арттырады, ой-өрісін кеңейтеді, оларда мемлекеттік 
тілді үйренуге деген ынта пайда болады. Өздігінен жұмыс істеу 
арқылы білімін тереңдету – кредиттік жүйенің негізгі принципі. 
Ол үшін əдебиеттер, қосымша жаттығу жұмыстары, əдістемелік 
нұсқаулар, оқулықтар, оқу құралдары жəне т.б. мамандыққа қатысты 
материалдар, ғылыми еңбектер жеткілікті болуға тиіс.

Ұсынылып отырған  жұмыс осы талаптардың орындалуына аз да 
болса үлесін қосу мақсатында жазылған.

Кредиттік жүйе бойынша студенттердің өз бетімен жұмыс іс-
те уі, ізденуі, талпынуы тиімді болмақ. Осы орайда жазылған ең-
бек – қазақ тіліндегі сөздерді сауатты оқуға, мəтіндерді мазмұндауға, 
сөйлеу тілін жаттықтыруға, лексикалық тақырыптарды меңгеруге, 
сауатты жазуға дағдыландыруға көмегін тигізері сөзсіз деген ойда-
мыз.
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I  т а р а у

ГЕОЛОГИЯЛЫҚ-БАРЛАУ, ГЕОЛОГИЯ ҒЫЛЫМЫ

Геология – Жер туралы ғылым (грек тілінен аударғанда Жер 
туралы ілім немесе Жер туралы ғылым деген мағына береді. 
Олай болса, Жер грекше «Гео», ал ілім «логос»). Жер планетасы – 
ғарыш əлемінде əр уақытта дамып, өзгеріп отыратын өте күрделі 
материалдық дене, əрі оның үлкен тарихы бар, дəлірек айтқанда 
қазіргі жағдайы мен болашағы бар. Аумағы тұтас континенттер мен 
мұхиттарды қамтиды. Жер шары Күн жүйесінің бір планетасы, ал 
аспан денесі ретінде ол ғарыштың бір бөлшегі болып табылады.

Жерді зерттейтін ғылымдардың қатарына геологиямен қатар 
астрономия, физикалық география, геофизика, геохимия жəне т.б. 
ғылым салаларын да жатқызуға болады. Олардың əрқайсысының 
өзіндік зерттеу əдістері мен ғылыми мақсаттары бар. Олар жерді 
əртүрлі ғылыми тұрғыдан қарастырады.

Астрономия – жерді ғарыш кеңістігінде кездесетін планета-
лардың бірі ретінде қарастыра отырып, оның жаратылысын, құры-
лымын жəне қозғалыс заңдылықтарын  зерттейді.

Физикалық география – жердің сыртқы пішіні мен жалпы мөл-
шерін, жер бедерінің басты элементтерін жəне климат жағда йының 
ерекшеліктерін зерттейді. 

Геофизика – жерді құрайтын тау жыныстарының физикалық 
қасиетін жəне оның терең ішкі қабаттарында тоқтаусыз жүріп 
жатқан физикалық процестердің ерекшеліктерін қарастырады.

Геохимия – жер қойнауында кездесетін əр түрлі химиялық 
элементтердің орналасу немесе таралу (бір жерге жинақталып 
шоғырлануын немесе сейіліп орын ауыстыруын) заңдылықтарын 
зерттейді.

Сөздік:
аумақ – обьем; площадь; размер
жүйе – система
ғарыш – вселенная; космос 
өзіндік – своеобразный; специфический; характерный
жаратылыс – натура; природа; создание
пішін – фигура
бедер – шероховатый; шершавый;
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бедер салу – чеканка
тау жыныстары – горные породы
жер қойнауы – недра земли 

2-тапсырма. Мəтіннің мазмұны бойынша төмендегі сұрақ тарға 
жауап беріңіздер.   

1. Геология нені зерттейтін ғылым? 2. Жерді геологиядан басқа
тағы да қандай ғылымның салалары зерттейді? 3. Астрономия жер-
дің несін зерттейді? 4. Жерге қатысты физикалық география туралы
не айтасыз? 5. Тау жыныстарының физикалық процестерінің ерек-
шеліктерін қай ғылым қарастырады? 6. Геохимия жер қойнауында 
кездесетін қандай заңдылықтарды зерттейді? 

3-тапсырма. Берілген сөздер мен сөз тіркестерін пайдалана от-
ырып, сөйлемдер құрастырыңыздар. 

 Жердің ішкі қабаттары, зерттеу əдістері, жер бедерінің басты 
элементтері, материалдық дене, ғарыштың бөлшегі, минералдық 
шикізаттар, жасанды тау жыныстары, геология ғылымы. 

4-тапсырма. Төмендегі сұрақ-жауапты рөлге бөліп оқып, мағы-
насын меңгеріңіздер.  

Геология ғылымы
С ұ х б а т

– Геология қай ғылымдардың жиынтығынан тұрады?
– Геология – минералогия, петрография, кристаллография, пале-

онтология, тарихи геология, аймақтық геология, литология, вулка-
нология, геотектоника, геоморфология, океонология, мұнай-газ гео-
логиясы, геохимия, геофизика, гидрогеология, қазынды байлықтар 
ілімі жəне т.б. пəндерге бөлінеді. 

– Геологияның маңызы неде?
– Геологияның өндірісті, шаруашылықты өркендетудегі маңызы 

орасан зор, себебі ол адамзаттың тұрмыс-тіршілігіне керекті мине-
ралдық шикізаттармен қамтамасыз ету саласында ең басты рөл 
атқарады, сонымен қатар, геологияның қоғамдағы тағы да бір ма-
ңызды тұсы, ол – дүниетанудағы алатын орны екендігі даусыз. Олай 
дейтініміз, геологияның философиялық негіздері – жаратылыста-
нуда екендігі. Демек, материяның алғашқы, ал сана сезімнің соңғы 
екеніне, жаратылғанның бəрі үнемі қозғалыс, даму жолында бо-
луына осы геологияны оқу, меңгеру барысында тағы да көз жеткізе 
отырып,тарихи материализм негіздерін ұғынамыз. 

– Геологиялық зерттеу жұмыстарында қандай əдістерді пайда-
ланады?
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– Жерді геологиялық зерттегенде алдымен оның ең беткі жағы, 
яғни жер қыртысының жоғарғы горизонттарын қамтиды, бұл зерт-
теу жұмыстары негізінен табиғи жəне жасанды тау жыныстарының 
ашылымдарында жүргізіледі. Жасанды ашылымдарға шахта, карьер, 
ұңғыма т.б. геологиялық орындарды жатқызамыз. Қазіргі таңда 
ұңғымалардың тереңдігі 13-15 км жетеді.

5-тапсырма. Геология ғылымын танып-білу үшін пайда-
ланатын тарихи актуализм жəне эксперимент, яғни тəжірибе 
ə дістерінің мəніне назар аударып, мазмұндаңыздар. 

Геология ғылымының дамуына, оны танып-білуде салыстыр-
малы тарихи актуализм əдісінің мəні зор. Бұл əдістің мəнісі – 
қазіргі болып жатқан геологиялық процестер мен оның нəтижелерін 
бұрынғы замандардың геологиялық процесс нəтижелерімен салыс-
тыру. 

Табиғат тану ғылымдарының басты зерттеу əдісі – эксперимент, 
яғни тəжірибе екені белгілі. Бірақ, геология саласында зерттеу 
жұмыстары бақылау, көру, іздестіру арқылы жүзеге асырылады. Де-
мек, геологияның негізгі əдісі – Жер бетін шарлау арқылы фактілер 
жинау, ірі қилы карталарға түсіру, кейін оларды лабораториялық 
зерттеу барысында жіктеу, талдау, одан соң құрастыру, кейін олар-
дан ойша болжам (гипотеза) жасау болып табылады. Ал ол үшін, 
жиналған геологиялық фактілер петрография, палеонтология, пе-
трохимия, геохимия, геофизика, бұрғылау, сол сияқты басқа да гео-
логия салалары арқылы толық дəлелденуі тиіс. Ақырында жасалған 
болжам нақтылы теорияға көшеді. 

6-тапсырма.  Жер  қыртысының  құрамын зерттейтін ғы лыми
пəн дер – минералогия, петрография, литология туралы берілген 
түсі ніктемені оқып, меңгеріп, ауызша айтып беріңіздер. 

Минералогия (ескі латын тілінде «минера» – руда) – мине-
ралдардың (химиялық табиғи қосындылардың) саны мен сапасын, 
жаратылысын (генезисін), құрамы мен құрылысын жəне физика-
химиялық қасиеттерін зерттейді. 

Петрография немесе петрология (грекше «петрос» – жартас) 
– тау жыныстарының құрамы мен құрылысын жəне олардың пайда 
болу (генезис) жолдарын анықтайды. 

Литология  (грекше «литос» – тас) – шөгінді тау жыныстарының 
құралу жəне өзгерту заңдылықтарын зерттейді. 

7-тапсырма.  Көп  нүктенің  орнына  ауыспалы  өткен  шақ, ауыс  -
палы келер шақтардың жəне бұрынғы, жедел өткен шақтардың 
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(-е, -ған, -ді, -етін) жұрнақтарын тиісті орындарына қосып жазып, 
олардың жасалу жолдарын түсіндіріңіздер.      

Геология қазіргі кезде дəл ғылымдар жетістіктеріне (физика, хи-
мия, математика) көбірек сүйен...ді. Олардың зерттеу əдістерін пай-
далан... .

Соның нəтижесінде соңғы кездері геофизика жəне геохи-
мия ғылымдары ерекше дамып кел...ді. Ал жердің жаратылы-
сын түсіндіруде жəне оның ғарыш кеңістігіндегі алатын орнын 
анықтауда геология ғылымы қашанда астрономия жəне космология 
ғылымдарына сүйен... . Соңғы жылдары басқа планеталарды жермен 
салыстыра отырып жүргізілген ғарыштық зерттеу жұмыстарының 
нəтижесінде салыстырмалы планетология атты ғылым саласы 
қалыптасып кел...ді.

8-тапсырма. Мəтінмен танысып, геологияның даму тарихын
мең геріп, мазмұндаңыздар. Мəтіндегі болымды жəне болымсыз
етістіктер дің астын сызып, олардың жасалу жолдарын түсін -
діріңіздер. 

Геологияның даму тарихы

Геология ерте кезден-ақ белгілі болды. Адамдар біздің эрамызға 
дейін де металл қорытып, минералдық суларды пайдалана білген. 
Табиғи құбылыстардың кейбір сырлары туралы сол кездің өзінде-
ақ дұрыс тұжырымдар жасалынған. Орта ғасырларда Шығыс 
ғалымдарының арасында прогрессивтік бағыттағы көзқарас қалып-
таса бастайды, сол кездің өзінде-ақ, жер – уақыт өткен сайын өз-
геріп, дамып отырады деп түсінген. Авицена «Аурудан айықтыру» 
кітабында: «Қазіргі құрлық бір кездерде теңіз түбі болған, ал теңіз 
түбі бұрын құрлық болған, олардың дəлелі ретінде шөгінді тау жы-
ныстарын мысалға келтіруге болады» – деп жазған. Аль-Бирунидің 
«Асыл тастарды анықтаушы мəліметтер жинағы» атты кітабында 
100-ден аса минералдардың физикалық қасиеттері сипатталады. Бұл 
еңбек орта ғасырларда «минералогиялық сөздік ретінде» пайдала-
нылады. 

Қайта өрлеу заманында геология жылдам қарқынмен дами ба-
стайды. Бірақ, алғашқы ірі ғылыми тұжырымдар ХVIII ғасырдың 
екінші жартысында ғана жасалынды. Сондықтан болар, геологияның 
ғылым ретінде қалыптасуы ХVIII ғасырдың екінші жартысы деп 
есептелінеді. 

– Россияда геологиялық білімнің негізін қалаған М.В. Ломоно-
сов (1711-1765), ал Батыс Европада – Д. Геттон (1726-1729) мен Вер-
нер (1750-1817) болды. 
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Сөздік:  
қорыту – переваривание (пищи); плавка; расплавить
табиғат құбылыстары – явления природы
құрлық – суша; сухопутный
шөгінді – осадок; отложение
өрлеу – возвышаться; подниматься вверх; прогрессировать
қарқын – разбег; темп; размах; мощь; сила; энергия
тұжырым – заключение; резюме; формулировка; решение; вывод

9-тапсырма. Мəтінге сұхбат (–) құрастырыңыздар.  
Тəуелдік жұрнақтар -нікі, -дікі, -тікі  
Притяжательная форма с суффиксами  -нікі, -дікі, -тікі  
Меншіктік форма (тəуелдену ұғымын) тудыратын -нікі, -дікі, 

-тікі  жұрнақтары ілік септігінің -ның, -нің, -дың, -дің, -тың, -тің 
жалғауларының жəне -қы, -кі, -ғы, -гі жұрнақтарының бірігуінен пай-
да болған. Тəуелдік жұрнақтардың басқа жұрнақтардан ерекшелігі 
– жуан формасы болмайды. Мысалы: ме-нікі, се-нікі, сендер-дікі, 
олар-дікі, кі-тапхана-нікі т.б. 

Притяжательная форма образуется путем присоединения к имен-
ным основам суффиксов: -нікі, -дікі, -тікі. Суффиксы притяжатель-
ной формы в отличие от других суффиксов не имеют твердого ва-
рианта. 

10-тапсырма. Төмендегі сөздермен сөз тіркестеріне меншіктік 
форма тудыратын жұрнақтарды қосып жазып, сөйлемдер құрас-
тырыңыздар.Тəуелдік жалғаулар мен тəуелдену ұғымын тудыра-
тын жұрнақтардың қызметін түсіндіріңіздер.     

Геологтар, зерттеуші ғалымдар, мемлекет, мектеп оқушылары, 
шахтерлар, университет кітапханасы, біздің еліміз, Қазақстан халқы, 
құрылысшылар, студенттер. 

11-тапсырма. Берілген сөздермен сөз тіркестерін үш жақта же-
кеше жəне көпше түрде тəуелдеңіздер. 

Жұмыс, өмір, қызмет, еңбек, балалық шақ, ғарышкер, техника 
саласының маманы, ақ халатты абзал жан, еңбек ардегері. 

12-тапсырма. Қарамен терілген етістіктердің қай шақта тұр-
ғанын ажыратып, олардың жасалу жолдарын түсіндіріңіздер.   

М.В. Ломоносов алғаш рет жер бетінің бедер пішіндерінің 
қалыптасу жолдарын (ішкі жəне сыртқы күштердің өзара əрекеттесуі 
негізінде) өзінше түсіндірген; жер қыртысының қалыңдығын есеп-
теп шығарды; көптеген минералдар мен тау жыныстарының пай-
да болу жолдарын қарастырады; актуализм принципінің негізін 
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қалады. «Жер қабаттары туралы» еңбегінде (1759) эволюциялық 
геологияның негізін анықтаған. 

Кейінірек, М.В.Ломоносовтың алғашқы ойлары ағылшын ғалы-
мы Ч.Лайельдің еңбектерімен жалғасып, одан əрі дамытылады.

13-тапсырма. Берілген хабарлы сөйлемдерді сұраулы сөй лем-
дерге айналдырып, сұраулы сөйлемдердің неше жолмен жасалаты-
нын түсіндіріңіздер.

Жалпы геология дегеніміз, ғылыми бағыт емес, оқулық курсы бо-
лып саналады. Жалпы геология курсының негізі – динамикалық гео-
логия болғанымен, бұл курста геологияның басқа салаларының да 
басты-басты ұғымдары мен түсініктері қысқаша баяндалады. Жал-
пы геология курсында жер жəне жер қыртысы жөніндегі ғылыми 
мəліметтер бір-бірімен тығыз байланысты түрде қарастырылады. 
Соның нəтижесінде жер жəне жер қыртысы туралы жалпы ұғым 
алғашқы курстан бастап қалыптасады.

14-тапсырма. Төмендегі геология саласындағы ғылымдарды 
меңгеріп, есте сақтаңыздар. 

Динамикалық геологияның ғылыми тармақтары

Жер бетінде жəне жердің ішкі қабаттарында жүріп жататын əр 
түрлі геологиялық əрекеттерді қозғалыс тұрғысынан зерттейтін 
ғылым – динамикалық геология деп аталады. Динамикалық геоло-
гия жеке ғылым тармақтарына (геотектоника, сейсмология, вулкано-
логия) ажыратылады.

Геотектоника (грекше «тектоника» – құрылымдық архитекту-
ра) – жер қыртысының құрылымдық элементтерін жəне оның дефор-
мациялық қозғалыс заңдылықтарын қарастырады.

Құрылымдық геология – тау жыныстарының орналасу заң-
дылықтарын жəне олардың жатыс пішіндері мен құрылымдық 
элементтерін зерттейтін геотектониканың бір бөлімі. 

Сейсмология грекше «сейсмос» – сілкіну) – жер сілкінудің қан-
дай себептерден болатындығын зерттейтін ғылым.

Вулканология – вулкандық құрылымдар мен вулкандық атқылау 
кезінде пайда болған тау жыныстарын зерттеу арқылы магмалық 
əрекеттердің даму заңдылықтарын анықтайтын ғылым.

Тарихи геология – жер қыртысының жалпы даму кезеңдерін 
зерттейтін ғылым.

Палеография – құрлықтағы теңіздің өзгеруін жəне өткен гео-
логиялық дəуірлерде болған жер бетінің физикалық-географиялық 
өзгеру жағдайларын зерттейді.
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Аймақтық геология – жердің жеке аймақтарының даму жолда-
рын жəне олардың геологиялық құрылым ерекшеліктерін зерттейтін 
геологияның үлкен бір бөлімі.

Сөздік:
əрекет – действие
құрылым – структура; состав; строение
жер қыртысы – пласт почвы; земная кора; слой земли
аймақ – зона; край; область; округ; регион

15-тапсырма. Геологиялық ғалымдар саласында берілген 
анық тамалардың негізінде – (сұхбат) құрастырыңыздар.

16-тапсырма. Көп нүктенің орнына өздік, өзгелік, ырықсыз, 
ортақ етіс категориясының жұрнақтарын қосып жазып, олардың 
жасалу жолдарын түсіндіріңіздер.

1875 жылы геологтардың халықаралық ұйымы – Геологиялық 
конгресс ұйымдас...ды. Бұл ұйымның кезектегі сессия мəжіліс-
терінде жеке елдердің геологиялық зерттеу жұмыстарының нəти-
желері талқыла...ды. Жалпыға бірдей шешімдер қабылдан...ды. Тау 
жыныстарының номенклатурасын бекіт...ті. Геологиялық терминоло-
гия мəселелері қарас...ылды. Жоспарлы жұмыстардың нəтижесінде, 
бұрынғы ТМД елдерінің территориясында көптеген жаңа кен орын-
дары аш...ды.

17-тапсырма. Төмендегі сөз тіркестерімен қысқаша мəтін 
құрастырыңыздар.

Геологиялық барлау-іздеу жұмыстары, геологиялық карта, геоло-
гиялық ұйымдар, тау жыныстары, аймақтық геология, жер бетінің 
бедері, жер қыртысының құрамы, жердің ішкі, терең қабаттары, 
геологиялық ғылыми-зерттеу жұмыстары.

18-тапсырма. Төмендегі есімдіктермен сөйлемдер құрас ты  ры-
ңыздар.

Мен, өзі, сонау, сіз, мына, өзіңіз, осы, сол, қайда, барша, бірнеше, 
кім? кейбір.

19-тапсырма. Ұлағатты сөздердің мағынасын түсініп, тəрбиелік 
мəніне назар аударып, түсінгендеріңізді айтып беріңіздер.

Жастарға ақыл кеңес

1. Үш байлығыңды: елің мен жеріңді жəне тіліңді құрметте. 
Еліңді жамандасаң – көмусіз қаларсың, жеріңді жəне тіліңді 
қорғамасаң – қадірсіз боларсың. 
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2. Жер – ата-бабаңнан қалған қасиетті қоныс, болашақ – қазақтың 
қазынасы. Тал бесік пен жер бесіктің аралығындағы ғұмырыңның 
ұясын қорға, топырағын былғама, суын улама.

3. Атаның ұлы болғанша, халқыңның ұлы бол. Тегіңді біл, терең 
біл, бірақ руға бөлінбе. Рушылдық індет (болезнь; эпидемия; инфек-
ция). Еліңді сүй. Ол саған міндет.

4. Адамды көздеген мақсатына жеткізетін де, алысты жақын, 
тікенді гүл ететін де – ақыл. Ақылсыз өмірдің мəні жоқ. 

5. Адам абыройды қасықтап жинап, шелектеп төге салады. 
6. Айналаңа қадірсіз болма. Қадірсізден құт (счастье, удача) 

қашады. 
7. Жаман іске үйір болма. Ол ұйық (топь) сияқты батырып 

жібереді. 
8. Біреудің сыртынан ғайбат сөз айтпа. Отыз тістен шыққан сөз 

отыз рулы елге жайылады. Осыны есіңнен шығарма.  

Көсемше
Көсемше етістік түрлеріне (негізгі жəне туынды) немесе етіс, 

болымсыз етістік тұлғаларына мынадай жұрнақтар жалғану арқылы 
жасалады: 1. -а, -е, -й; 2. -ып, -іп, п; 3. -ғалы, -гелі, -қалы, -келі. 

20-тапсырма. Мəтіннен көсемше тұлғалы сөздерді тауып, олар-
дың жасалу жолдарын түсіндіріп, мазмұнын айтып беріңіздер.

 
Балуан Шолақ (Нұрмағамбет) Баймырзаұлы

Балуан Шолақ – қазақтың əнші-ақыны, əрі халық композиторы, 
өнерпаз спортшы, жығылуды білмеген балуан. Ол қазақ халқының 
ұлттық музыка мəдениетіне елеулі үлес қосты. Балуан Шолақ 
болашақ ұрпаққа өлмейтін рухани мұра қалдырды. 

Балуан Шолақтың балуандығы бала кезден-ақ байқалады. Ол ат 
ойнымен де жастай айналысқан, əн-күйге де жасынан құмар болған. 

Жігіт болғанда, ол екі өнерді қоса дамытады. Ел аралап, салдық 
құрады. Жалғыз жүрмей, қасына əнші, күйші, өнерлі жастарды жи-
найды. Той құрап, «ансамбль» болып, сауық құрады. Ол Біржан сал, 
Ақан сері əндерін тамаша шырқайды. Кейін өзі де əн шығарады. 

Балуан Шолақ Жетісуда туғанымен, Көкшетауда ер жет-
кен. Ол Жетісуға келгенде, өз əндерімен қатар, Ақан сері, Біржан 
сал шығармаларын таратушылардың бірі болады. Оның бір ғана 
«Ғалиясы» республикаға кеңінен белгілі болған. Бұл – нəзік сезім 
дүниесін, таза махаббатты жырлаған ғашықтық лирика. Бұдан басқа 
«Ыңғай көк», «Сегіз келін», «Желдірме», «Көкшетау», «Қосалқа», 
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«Қос перне», «Кенже қоңыр», «Талды көл», «Сарын» жəне тағы 
басқа өлең, əндері бар. Балуан Шолақ жер-жерді көп аралаған. 

А.В. Затаевич экспедиция кезінде ел арасынан Балуан Шолақтың 
бірнеше əнін жазып алып, оны «Қазақ халқының 1000 əні» жəне 
«Қазақтың 500 əн-күйі» атты жинақтарына енгізді. 

21-тапсырма. Мəтінмен танысып, мағынасын меңгеріп, маз-
мұндаңыздар.    

Методикалық жəне экономикалық геология
ғылымдары

Методикалық жəне экономикалық геология ғылымдары қата-
рына: геологиялық картаға түсіру, барлау-іздеу жұмыстарын жүргізу, 
рудалық, шахталық жəне өндірістік геология салаларын жатқызуға 
болады. 

Геологиялық картаға түсіру бағыты – геологиялық карта-
лар жасау əдістерін жетілдіру жəне оларды іс жүзінде пайдалану
жолдарын қарастырады. Атап айтқанда, белгілі бір аймақтарда 
кез десетін тау жыныстарының жатыс пішіндерін, геологиялық 
құрылысын, құрамын жəне пайдалы қазбаларын жан-жақты зерт-
теу арқылы көзделген масштаб бойынша геологиялық карта жасау 
жұмыстарымен айналысады. 

Барлау-іздеу жұмыстарының негізгі мақсаты – ашылған 
кен орындарының жаратылысын, геологиялық орналасу жағдайын 
толығырақ зерттеу, сонымен қатар, пайдалы қазбалардың қорын 
анықтап, толығымен игеру мақсатында оның экономикалық тиім-
ділігін арттырудың жолдарын қарастыру. Ең соңғы мақсат – кен 
орнын пайдалануға (эксплуатацияға) беру болып саналады.

Рудалық, шахталық жəне кəсіпкерлік геология салаларын-
да (руда, көмір, мұнай мен газ өндіретін) геологиялық міндеттерді 
атқаратын қызмет орындары ұйымдастырылады.

Сөздік:
барлау – выяснять; разведать; разведка; разузнавать
іздеу – изыскание; розыск; поискать; разыскивать
қор – фонд; запас; резерв; ресурс;
методика (əдістеме) – методика
методикалық – методический

22-тапсырма. Мəтіннің мазмұнына байланысты берілген сұ-
рақтарға жауап беріңіздер.

1. Методикалық жəне экономикалық геология ғылымдарына жа-
татын салаларды атаңыздар. 2. Геологиялық картаға түсіру бағыты 
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нені қарастырады? 3. Нақтырақ айтқанда немен айналысады? 
4. Барлау-іздеу жұмыстарының негізгі мақсаты ашылғаннан кейінгі 
жұмыстарына тоқталып, түсіндіріп беріңіздер. 5. Рудалық, шахталық 
жəне кəсіпкерлік геология салаларында не ұйымдастырылады?

23-тапсырма. Төмендегі етістіктерден өзгелік етіс жасаңыздар.
Қуану, жуу, оқу, ойлау, есептеу, жарысу, салу, кесу, алу, жіберу, 

тамақтану, орындау, білу, тырысу мазмұндау.
Өзгелік етіс – негізгі етістен -тыр, -тір, -дыр, -дір, -ыр, -ір, -т, 

-қыз, -кіз, -ғыз, -гіз жұрнақтарының жалғануы арқылы жасалып, 
қимылдың бөгде адам арқылы жасалуын білдіреді. Мысалы: айт 
+тыр, сөйле+т, жаз+ғыз.

Шартты рай выражает возможность и желательность дейст-
вия при тех или иных условиях. Условное наклонение образует-
ся прибавлением суффиксов -са, -се к основе глагола. Мысалы:
Сіз шақыр+са+ңыз, біз барамыз. Мен кел+се+м, ол да келеді. 

24-тапсырма. Сөйлемдерден шартты райда тұрған сөздерді та-
уып, олардың жасалу жолдарын түсіндіріңіздер.

Нептунистер тобы барлық геологиялық процестер судың қа-
тысуымен ғана жүреді, ал тау жыныстарының барлық түрлері сулы 
ортада пайда болады деп санаса, ал плутонистер барлық жыныстар 
жердің ішкі терең қабатында ғана болатын ыстық энергия көзімен 
тікелей байланысты деп есептейді. Жер қыртысының қозғалмалы 
(геосинклинальдық) жəне тұрақты аймақтары (платформалық) ай-
қындалса, онда оларды жан-жақты зерттеу жұмыстарының нəти-
жесінде геосинклинальдық- платформалық ілім негіздері қалыптаса 
бастайды. Мыңдаған геология мамандарының жемісті еңбектерінің 
нəтижесінде халық шаруашылығының барлық саласы минералдық 
шикізат қорымен түгелдей қамтамасыз етілсе, онда жұмыс өрге ба-
сады. Егер жер қыртысын құраушы жəне оны өзгертуші геологиялық 
процестерді бақылау мүмкін деп санаса, онда ол процестерді тек 
өте қысқа мерзім аралығында ғана байқаған болар еді. Алғашқы 
барлаудың қорытындысы бойынша белгілі бір нəтижелерге жетсе, 
онда кенді пайдаланудың экономикалық тиімділігі анықталады.

25-тапсырма. Берілген сұрақтарға жоғарыдағы сөйлемдердің 
негізінде жауап беріңіздер.

1. Нептунистер мен плутонистердің геологиялық процестер 
туралы айтқан пікірлеріне тоқталып, өз тұжырымыңызды айтып 
беріңіздер. 2. Геосинклинальдық-платформалық ілім негіздері не-
мен байланысты қалыптасады? 3. Жұмыстың өрге басуы туралы 
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не айтасыздар? 4. Геологиялық процестерді бақылау мүмкін бе? 
5. Егер мүмкін болса, онда ол процестерді қандай мерзім аралығында 
байқаған болар еді?

Бұйрық рай ( Повелительное наклонение)

Бұйрық рай выражает побуждение к действию, просьбу, приказ. 
Повелительное наклонение образуется путем прибавления к основе 
окончаний: І л. ед. число: -айын, -ейін, -йын, -йін; І л. мн. число: 
-айық, -ейік, -йық, -йік; во ІІ лице окончания не имеются; в ІІІ лице 
-сын, -сін. 

26-тапсырма. Мəтіннен алынған төмендегі етістіктерді бұйрық 
райдың І-ші жағына жекеше, көпше түрге қойып, жіктеңіздер.

Ү л г і: айналысу – айналыс-айын, айна-лыс, айналыс+ыңыз, 
айналыс+сын, айналыс+айық, айналыс+ыңдар, айналыс+ыңыздар, 
айналыс+сын. 

Салыстыру, барлау, жинау, болжау, дəлелдеу, сипаттау, меңгеру, 
бақылау, қорыту, бағалау.  

27-тапсырма. Берілген сұрақтар бойынша өздік жұмыстарын 
дайындаңыздар. 

1. Геология нені зерттейді?
2. Жер қыртысының құрамын зерттейтін ғылымдар. 
3. Геологиялық процестерді зерттейтін ғылымдар. 
4. Шөгінді түзілімінің физика-химиялық өзгеру процесі. 
5. Шөгінді түзілімнің тасқа айналу процесі. 
6. Батпақтардың жағалары мен үстіндегі өсімдіктердің шіріндісі.
7. Жер бетінен бірінші жатқан сутірек үстіндегі жерасты сулары. 
8. Əлем мұхиты табанындағы терең сулық шөгінділер. 
9. Геологиялық карта.
10. Жер қабығы, оның құрылысы.
11. Тау жыныстарының жату формасы.
12. Жер қыртысындағы мұнай мен газдың таралу заңдылық-

тары. 

Сабақты жəне салт етістіктер
(Переходные и непереходные глаголы)

Сабақты етістік (переходные глаголы). Мағынасы жағынан 
тура объектіні, табыс септіктегі сөзді қажет етіп тұратын етістіктер 
сабақты етістіктер деп аталады.
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Салт етістік (непереходные глаголы). Мағынасы жағынан та-
быс септіктегі сөзді қажет етпейтін етістіктер салт етістіктер деп 
аталады. Салт етістіктер барыс, жатыс, шығыс, көмектес септіктегі 
сөздермен тіркесе беруі мүмкін, бірақ табыс септіктегі сөзбен бай-
ланыспайды.

28-тапсырма. «Жақсы сөз – жарым ырыс» мəтініндегі сабақты 
етістіктерді бір бағанаға, салт етістіктерді екінші бағанаға бөліп 
жазып, олардың емлесін түсіндіріңіздер.  

29-тапсырма. Тəрбиелік мəні жоғары жақсы сөздер туралы 
айтылғандарды оқып, есте сақтаңыздар.  

Жақсы сөз – жарым ырыс

Аз сөзбен көп мағына беретін қанатты, нақыл сөздер болады. 
Мұндай «тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйінін» білдіретін сөздер 
мақал-мəтелдер сияқты ел аузында, баспасөз беттерінде, ауызша 
жəне жазба əдебиеттерінде көптеп кездеседі.

Нақыл сөздер белгілі бір заманның туындысы емес. Мұндай 
сөздер ерте заманнан бастап осы кезге дейін айтылып келеді. 
Қанатты сөздердің түп негізі даму эволюциясымен тікелей байла-
нысты. Əрбір ұлт тілінің өсіп, қалыптасуымен бірге қанатты, нақыл 
сөздер қорының да молайып отырғанын көреміз. 

Қазақ тіліндегі қанатты сөздердің шығу тарихы да қазақ 
халқының қалыптасуымен, оның ұлттық тілінің дамып, сөз қорының 
молайып, толығуынан басталады. Мұны ертегілерден, ел аузындағы 
айтылып жүрген күлдіргі, сықақ аңыздардан, батырлар жырынан, 
түрлі хиссалардан байқауға болады. 

Халықтың асыл қоры – қанатты сөздер. Қазақ совет əдебиеті та-
рихында бұрын-соңды жиналып, оқушысына ұсынылмай келген – 
жас жанр. 

30-тапсырма. Өздеріңіз оқитын институттың тарихын мұқият 
оқып, меңгеріп, біліп алыңыздар.    

  Қ. Тұрысов атындағы Геологиялық-барлау институты

Институттың бай тарихы елімізде инженер мамандарын да-
йындаудың басталуымен жəне Қазақ Тау-кен-металлургия инсти-
тутының ашылуымен тікелей байланысты.
2–1633
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 Геологиялық барлау институты 2003 жылы геологиялық-барлау 
факультетінің негізінде құрылды. Ал, 2006 жылы институтқа белгілі 
геолог-ғалым, мемлекет жəне қоғам қайраткері Қаратай Тұрысовтың 
аты берілді. 

Қазақстан Республикасындағы геолог-мамандарды дайындайтын 
негізгі кафедраларды біріктірді, олар: геологиялық түсіру, пайдалы 
қазба кен орындарын іздеу жəне барлау; жалпы геология, минера-
логия жəне петрография; геофизика; гидрогеология жəне инженер-
лік геология; ұңғымаларды бұрғылаудың технологиясы жəне техни-
касы.

Институт түлектерінің арасында 2 Социалистік Еңбек Ері,
4 Лениндік сыйлықтың жəне 22 Мемлекеттік сыйлықтың лауре-
аттары, 4 Қазақстан геология министрлері, 11 академик, 2 Ғылым 
Академиясының президенттері, 4 ғылым жəне техникаға еңбегі 
сіңген қайраткерлері, 120 кен орындарын ашқан адамдар, көптеген 
ірі өндіріс жəне ғылыми мекемелердің басшылары бар.

Қазіргі кезде институтта 1200-ден астам республикамыздың 
барлық аймақтарынан студенттер оқиды. Институтта 3 Қазақстан 
Республикасы Ғылым Академиясының академиктері, 19 профессор, 
ғылым докторлары, 32 доцент жəне 40-тан астам аға оқытушылар 
мен ассистенттер жұмыс істейді. 

Институтта қажетті аспаптар жəне жабдықтармен, компью тер -
лерлік техникамен, программалық құралдармен қамтамасыз дан-
дырылған арнайы 30-дан астам зертханалар мен кабинеттер бар. 

Минералогиялық мұражай – университеттің мақтанышы. Сту-
денттердің теориялық білімдері Қордай жəне Қапшағай оқу по-
лигондарында, Іле Алатауы тауларында жəне Қазақстанның əр 
аймақтарындағы геологиялық-барлау саласындағы алдыңғы қатар-
лы кəсіпорындарында өтетін геологиялық, геофизикалық жəне оқу-
бұрғылау тəжірибелерінде бекітіледі.

Оқу – мемлекеттік жəне орыс тілдерінде, күндізгі жəне сырт-
тай оқу түрлері бойынша жүргізіледі. Студенттердің таңдауы бо-
йынша шет тілдерінің бірін толық меңгеруге болады. Өндірістік 
кəсіпорындар мен ғылыми мекемелермен қарым-қатынастар –
ма мандарды дайындаудың жоғары деңгейін бітірушілердің геоло-
гиялық барлау жəне мұнай-газ салаларына жұмысқа орналастыруын 
қамтамасыз етеді.

Талапкерлерді 050706 – Геология жəне пайдалы қазба кен орын-
дарын іздеу жəне барлау; 050805 – Су ресурстарын жəне суды пайда-
лану мамандықтарына қабылдайды. 
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Сөздік:  
ұңғыма – проходка
бұрғылау – бурение
қайраткер – деятель
жабдық – оборудование; средство снаряжения; устройство
аспап – аппаратура; инструмент; орудие; прибор

31-тапсырма. Мəні өзгерген мақал-мəтелдерге назар аударып, 
мағынасын дұрыс тұрғыда түсіндіріңіздер. 

Тау-тасты қазсаң ерінбей,
Тояды қарның тіленбей.

Асықпаған арбамен қоян алады,
Геологтар тақыр жерден алтын табады.

Түлкінің қызылдығы өзінің соры,
Компьютерге құнығу көздің соры.

Түрлі мəшинеге қызықсаң, көліксіз өтесің.

32-тапсырма.  Өлеңді  мəнерлеп  оқып,  мазмұнын  айтып 
беріңіздер.

ГЕОЛОГ

Біздің Отан жеріндей            Асыл іздеу – азап бұл,
Жер жоқ, кеннің бəрі бар.               Шарлап тау мен даланы.
Іздеп соны ерінбей                          Ақырында ғажап бір,
Геологтар сарылар.                          Кеннің көзін табады.

                       Түлетеді жоқтарды,
                       Жаңартады дала үстін,
                       Біз білеміз оларды
                       Ұрпағы деп Қаныштың. 
                                             

                                                          (Əубəкір Қайранов)

33-тапсырма. Мақал-мəтелдерді оқып, «Мақал-мəтелдер – ха -
лық даналығы» деген тақырыпқа қысқаша мəтін құрастырыңыздар.

1. Кен байлығы – жерде, өнер байлығы – елде...
2. Жер – қазына, су – алтын...
3. Сулы жер – нулы жер...
4. Білім – елге, су – жерге...
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5. Арпа-бидай ас екен, алтын-күміс тас екен...
6. Ер – елімен жақсы, жер – кенімен жақсы. 
7. Ала білсең, жер – жомарт. 
8. Аз сөз – алтын, көп сөз – көмір. 

34-тапсырма. Мəтінді мұқият оқып, мəтінге берілген сұрақтарға 
жауап беріп, мəтіндегі жіктік жалғауларының астын сызыңыздар.  

Қазақстанның кен байлықтары

Қазақстанның жері кенге бай. Ертеде алтын, мыс, қалайы, тұз 
жəне əр түрлі асыл тастар қолмен қазып алынатын.

Кеңес өкіметі тұсында геологтар Қазақстан жерінен мыңдаған 
пайдалы кен орындарын ашты. Осылардың негізінде ондаған шах-
та мен зауыт салынды. Қарағанды, Балқаш, Жезқазған, Шымкент, 
Өскемен, Атырау т.б. ірі өнеркəсіп орталықтары өсті. 

Қазақтанда Менделеев кестесіндегі барлық элементтер табылған.
Орталық Қазақстаннан көмір, мыс, қорғасын, мырыш, алтын, 

темір, маргенец жəне сирек кездесетін металл шығады. Қарағанды 
бассейні – Қазақстандағы ең ірі бассейн. Мұнда көмірдің қоры – 53 
млрд. тонна болып есептеледі.

Алтай қорғасын мен мырышқа бай. Батыс Қазақстаннан мұнай, 
жанармай, түрлі ас тұздары шығады.

Ақтөбе облысынан никель шығады. Қостанай облысынан темір 
рудасының аса ірі кен орны табылды (Соколов-Сарыбай).

Сөздік:
мыс – медь мырыш – цинк
қалайы – жесть; олово темір – железо; железный
қорғасын – свинец жанар май – бензин, горючее

1. Қазақстанның жері неге бай? 2. Ертеде нелер қолмен қазып 
алынатын? 3. Орталық Қазақстаннан нелер шығады? 4. Алтай неге 
бай? 5. Батыс Қазақстаннан не шығады?

35-тапсырма. Төмендегі айтылған сауалдардың мағынасын тү-
сініп, есте сақтаңыздар. Сөйлемдерден тəуелдік жалғауларын та-
уып, олардың қай жақта тұрғанын ажыратыңыздар.

Білгенің артық болмайды

Ақты төкпе. Адалды араммен арластырма. Ата-анаңа сөз 
келтірме. Ата-анаңа қарсы келме. Ауруға күлме. Арыңды сатпа. 
Əдепсіз болма. Дастарханды баспа, аттама. Жалаңаш жүрме. Жаман 
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сөйлеме. Саусағыңды аузыңа салма. Таңдайыңды қақпа. Тамақты 
сораптап ішпе. Кірдің суын баспа. Пышақ сыйлама. Үлкеннен бүрын 
тамаққа қол салма. Үлкеннің бетінен алма. Еріншек болма. Жақын 
адамға мысық не күшік берме. Табалдырықты баспа. Бос бесікті 
тербетпе. Дастархан жайғанда наннан баста. Сынық ыдыспен ас 
ішпе. Ер адамның киімінің жағасын баспа, жерге тастама. Əкесі тірі 
адамға бас ұсынба. Ала жіпті аттама.

36-тапсырма. Мəтінді оқып, мазмұнын түсініп, асыл тастардың 
сырын біліп алыңыздар. Сөз тудырушы жұрнақтардың астын сы-
зып, олардың жасалу жолдарын түсіндіріңіздер. 

Білгенге – маржан, білмеске – арзан
Асыл тастарда не сыр бар?

Дана қазақ халқы «...асылдың сынығы» деп əлпештеп жататын. 
Осы бір сөздің астарына терең үңілсек, үлкен мəн-мағына, яғни 
мəдениет жатыр. Тарихқа жүгінсек те, ерте замандағы адам тари-
хында тастардың аса зор орын алғандығы айқын. Мысал келтіретін 
болсақ, минералды шығыс елдерінде «маден» дейді. Мəдениет деген 
сөздің түбірі сол маденмен, яғни минералмен байланысты болуы ке-
рек деп тұжырымдайды ғалымдар. 

Зер салар болсақ, «мəдениет» деген сөздің өзі тастарды тану, 
дүниеге керекті заттарды тану деген мағынада болуы керек. 

Көшпелі бабаларымыз да асыл тастарды ерекше бағалап, қадір-
леп, қастерлеп өткен. Ырымшыл қазақ халқы жолсапарға шыққанда, 
пəле-жаладан сақтайды деп асыл тастарды керегіне жаратқан.

Ал, бүгінгі өмірімізде асыл тастардың тұрмыстық əшекей 
бұйымдар мен көркемдікке табылмас зат екені рас.

37-тапсырма. Сөйлемдерден көптік жалғауларын тауып, олар-
дың сөйлемдегі қызметін түсіндіріңіздер. Асыл тастар туралы 
айтылғандарды меңгеріп, олардың қыр-сырына, қасиетіне назар 
аударыңыздар. 

Асыл тастардың сыры (жалғасы)

Асыл тастардың кейбіреулерінде керемет ғажайып сыр бар. Анық-
қанығын білмек болсаңыз, мына жайларға назар аударыңыздар:

Зүбаржат (изумруд) – қуаныш пен көңілділік сыйлайды. Ұмыт-
шақ немесе көзі нашар көретін əйелдер оны мойнына таққан. Бұл 
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асыл тас ұзақ өмір сүруге кепілдік береді, делсалдықтан арылтып, 
ойды ширатады.    

Табас ( топаз) – ұмытшақтық пен ұйқы қашуды жазады. Көз 
тиюден сақтайды, дəм сезу күшін арттырады.

Құбылматас (александрит) – қан айналымын жақсартады, 
қанды тазартып, тамырларды бекіте түседі. 

Алмас (алмаз) – күш-жігер қосады, жүрегіңді жайландырады, 
сағыныштан сарғайғанға ем деседі.

Күлгінтас (аметист) – маскүнемдіктен қорғайды, адамның 
жүрегін ізгілікке толтырып, арсың-гүрсің ойдан сейілтеді. Егер əйел 
адам оны жастығының астына жастанып жатса, жақсы түс көреді. 
Күлгінтаспен бетті сипап, əжім мен секпілді кетіруге болады. 

Ақық (агат) – тіл-көзден сақтайтын қара тас. Бойыңдағы 
ауруыңды бəсеңдетіп, есту қабілетіңді жақсартады. 

Яшма – суық реңді бұл тас болашақтың көзге көрінбейтін 
пердесін ашады. Қызыл яшма қан тоқтамаған кезде, қанның ағуын 
бəсеңдетеді. Иіс сезу қабілетін күшейтеді, ал күңгірт түстісі удан , 
қастандықтан сақтайды. 

Феруза (бирюза) – адамдардың арасындағы жаулық пен араз-
дықты бəсеңдетеді. Ферузаны мойнынан тастамай жүрген адамдар 
сары аурумен ауырмайтын болады. Феруза да адам секілді, жасына 
қарай түрін ақшылдан көгілдірге, көктен жасылға өзгертіп тұрады. 
Иесіне əлдебір қауіпті жағдай төнсе, онда феруза оның көз алдында 
күңгірт тартып өзгереді. Ал жазылмайтын ауруы бар адам тақса, ол 
мүлдем сөніп қалады. 

Опал – күдікті ойларды қоздырады, ұрыс-керіске итермелейді, 
қорқыныш туғызып, секемшіл мінез қалыптастырады. Ерте кезден-
ақ опалдың жүректі ойлармен тұмшалайтыны белгілі болған. Тек 
өз-өзіне деген мықты сенім ғана олардың ырқынан сақтауы мүмкін.

Сөздік: 
ғажайып – восхитительно; изумительный; удивительный
ширату – взбодрить; перекрутить; закалить
сағыныш – тоска; томление
ізгілік – добро
сейілту – разрядить; рассеять
бəсеңдеу – приутихнуть
рең – цвет; вид; облик лица; тон; окраска; краска
қастандық – покушение; заговор
секемшіл – подозревающий; недоверчивый
ырық – воля
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38-тапсырма. Мəтінмен танысып, геологиялық зерттеу əдісте-
рінің маңызын, пайдасын түсіндіріңіздер. 

Геологиялық зерттеу əдістері

Жер қыртысының жоғарғы қабаттарын зерттеу жұмыстары 
негізінен табиғи ашылымдар мен (өзен аңғарында кездесетін құлама 
жар, жыра, карьер, шахта) зерттеу арқылы жүргізіледі. Ал жердің 
ішкі, терең қабаттарын зерттеп білу үшін бұрғылау скважиналары 
мен геофизикалық зерттеу əдістері қолданылады. 

Геологиялық процестердің орасан зор мөлшері мен өте ұзақтығы 
– жердің даму тарихының ең басты ерекшеліктері болып саналады. 

Жер қойнауын зерттеу əдістері. Жердің құрамы мен құрылысы 
əр түрлі əдістер арқылы зерттеледі. 

Геологиялық əдістер. Геологиялық əдістердің ішіндегі ең 
негізгісі – жер қыртысын құрайтын заттарды тікелей бақылау жəне 
талдау арқылы жан-жақты зерттеу болып табылады. Жер қыртысын 
құрайтын заттар, тау жыныстары түрінде табиғи жағдайда жер 
бетіне шығып жатады. Ал жердің ішкі қабаттарының геологиялық 
құрылысын жыра, ор немесе шурф, карьерлер мен шахталарды 
зерттеу, тау жыныстарының жатыс элементтерін талдау арқылы 
анықтап білуге болады. Жер қойнауының терең қабаттарын зерттеу-
де бұрғылау скважиналарының маңызы өте зор. 

Жердің терең қабаттарының геологиялық құрылыс ерекше-
ліктерін табиғи скважиналарды (атап айтқанда, кимберлит түтік-
терін) зерттеу арқылы білуге болады. Олармен бірге кездесетін ал-
мас кристалдары жердің ішкі 200 км. тереңдігінде пайда болады. 

Сөздік:  
жар – обрыв; крутой берег; супруга; жених
жыра – канава; лобжина; овраг; большое ущелье 
талдау – анализ; анализировать, разобраться

39-тапсырма. Мəтіннің мазмұнына сүйене отырып, сөйлемдерді 
толықтырыңыздар. 

Жер қойнауының ... зерттеуде бұрғылау скважиналарының 
маңызы өте зор. Геологиялық əдістердің ішіндегі ең негізгісі – жер 
қыртысын құрайтын заттарды тікелей ... жəне ... арқылы жан-жақты 
зерттеу болып табылады. Жер қыртысын құрайтын заттар, ... түрінде 
табиғи жағдайда жер бетіне шығып жатады.

Геологиялық процестердің орасан зор мөлшері мен өте ұзақты-
ғы – жердің ... ең басты ерекшеліктері болып саналады. 
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40-тапсырма. Мəтіннің мазмұны бойынша төмендегі сұрақтарға 
жауап беріңіздер. 

1. Геологиялық əдістің ішіндегі ең негізгісін атаңыздар. 2. Жердің 
ішкі қабаттарының геологиялық құрылысын не арқылы анықтауға 
болады? 3. Жердің ішкі, терең қабаттарын зерттеп білу үшін қандай 
əдістер қолданылады? 4. Жер қыртысын құрайтын заттар жер бетіне 
не түрінде шығып жатады? 5. Жер қойнауының терең қабаттарын 
зерттеуде ненің маңызы зор?

41-тапсырма. Берілген керекті сөздердің көмегімен сөйлемдерді 
толықтырыңыздар. 

Геологиялық байқаулар кезінде жиналған --------------- ғылыми 
болжамның негізі болып қалыптасады. Жердің Ғарыш əлемінде ---
------------- жəне оның басқа планеталармен -------------- жөніндегі 
алғашқы ұғым өте ерте кезден бастап-ақ қалыптасты. Коперниктің 
------------  ---------- адамдардың дүниеге деген көзқарастарында 
үлкен төңкеріс жасап, астрономия ғылымының ----------  ---------- да-
мып жетілуіне көп əсерін тигізді. Жер – шексіз əлем --------- толып 
жатқан сансыз көп ғарыштық денелердің бірі ғана. Жерді планета 
ретінде ---------- ғылымы зерттейді. 

Сөйлемдерді толықтыруға керекті сөздер: ашқан жаңалығы, 
байланысты, кеңістігінде, астрономия, жаңа бағытта, алғашқы де-
ректер, алатын орны.                      

      

42-тапсырма. Өлеңді жаттап, мазмұнын айтып беріңіздер. «Гео-
лог» деген тапқырыпқа мəтін құрастырыңыздар. 

ГЕОЛОГҚА СƏЛЕМ

  Рюкзакпен арқалап əлем жүгін,
  Тас терумен жүрсің бе, сан қыр асып
  Сəлем саған, геолог, сəлем бүгін
  Əріптесім, істесім, «қаңғыбасым»!

 Қайдасың сен?                               
 Пысылдап терлеп тегі                         
 Барасың ба өрмелеп қотыр шыңға?              
 Бал-бұлаққа өлердей шөлдеп 
 Қалпағыңмен су ішіп отырсың ба?

                         Қайда жүрсең, үмітті тербетумен
                         Шыдам шіркін бітуге шақ қалады
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                         Ал еңбегің бұл жұмыр жер бетінде
                         Тарихта қала болып сақталады.

 Білем, ылғи ойыңды халқың болып,
 Сен тартасың белес-белес, биіктерге.
 Ақ таңдарда ашасың алтын қорын,
 От кездерде оқ беріп сүйікті елге.
            

                          Қай маманың саған тең келе алады?
  Дала кезсең, тау ассаң – тер төгілді.
  Сен зерттейсің тарихын Жер-Ананың,
  Ал іздесең, іздейсің ертеңіңді ....

         (Нəсіпқали Сейітов)

43-тапсырма. Мəтіндегі Ə. Ермеков туралы мəліметтерді есте 
сақтап, еңбек жолын меңгеріп, септік жалғауларын тауып, олардың 
сөйлемдегі қызметін түсіндіріңіздер.

Ұстаздықтың бір қыры
Əлімхан Ермековтың ерен еңбегі

ҚазҰТУ ұжымы біртуар азамат, белгілі қоғам қайраткері, ғалым 
Əлімхан Əбеуұлы Ермековтың – Қазақстандағы тұңғыш техникалық 
оқу орны – Кен металлургия институтының математика жəне тео-
риялық механика кафедрасының меңгерушісі жəне профессоры 
болғанын мақтан тұтады.

Ə. Ермеков 1912 жылы Семей гимназиясын алтын медаль-
мен бітіріп, одан кейін Томск технология институтын геолог-
бар лаушы мамандығы бойынша бітіріп, өзінің бар күш-жігерін 
қоғам қайраткерлігіне жəне ұстаздық қызметке арнайды. Өз елін 
шексіз сүйген Əлімхан Əбеуұлы бостандық дабылын естісімен, 
халқымыздың ардақты азаматтары Ə. Бөкейханов, А. Байтұрсынов, 
М. Жұмабаев, Ж.Аймауытов, М. Əуезовтермен бірге Алаш пар-
тиясының қатарында елімізді қалайда езгіден құтқарып, теңдік алып 
беруді мақсат етеді.  

1935 жылдың 1 мамырында Ə. Ермеков Қазақстандағы тұңғыш 
техникалық жоғары оқу орны Кен-металлургия  институтына  (қазіргі
Қ.И. Сəтбаев атындағы 

ҚазҰТУ) математика жəне теориялық механика кафедрасының 
меңгерушісі қызметіне шақырылады.

1935 жылы «Ұлы математика курсы» атты ғылыми кітабының 
1-бөлімі шығады. Бұл математика саласында қазақ тілінде 
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жарыққа шыққан тұңғыш ғылыми еңбек еді. Сол жылы Ə. Ерме-
ков қазақтар арасында бірінші болып математика профессоры 
атағына ие болды.

1936 жылы Ə. Ермековтың ұсынысы бойынша Кен-металлургия 
институтының алғашқы курстар студенттеріне арналған жалпы 
техникалық факультет ұйымдастырылды.

1936 жылы Ермеков негізін салған жалпы техникалық фа-
культеттің білім беру саласындағы қос тілділік тəжірибесі 1937 
жылдан кейін жабылып қалды. Тек 50 жылдан кейін ғана Ə. Ермеков 
бастаған тəжірибе бүгіндері университет түлектерінің толығымен 
мемлекеттік тілде білім алуына жол ашып отыр.

1936 жылы профессор Ə.Ермеков « Қазақ тілінің математика 
терминдері» атты түсіндірме сөздігін шығарады. Кейінгі жылдары 
жарық көріп келе жатқан қазақ тіліндегі математика оқулықтарында 
профессор Ə. Ермеков қалыптастырған терминдер кеңінен пайдала-
нылып отыр. 

Өкінішке орай, 37-ші жылы халық басына орнаған қара түнекке 
байланысты 

Ə. Ермеков 1938 жылы ақпан айында Мəскеуге кетті, артынша 
репрессия құрбаны болды.

Ə. Ермеков негізін қалаған университетіміздің (ҚазҰТУ) Мате-
матика кафедрасы бүгінгі таңда бүкіл елімізге белгілі үлкен білім 
мен ғылым орталығына айналды. Кафедра мүшелері профессор
Ə. Ермеков бастап кеткен үлкен істерді абыроймен жалғастыруда.  

44-тапсырма. Мəтін бойынша төмендегі сұрақтарға жауап 
беріңіздер.

1. Əлімхан Əбеуұлы Ермеков кім? 2. Жоғары оқу орнын қай 
мамандық бойынша бітірген?  3. Ə. Ермековтың негізгі армандаған, 
алға қойған мақсаты не болған? 4. Оның тұңғыш еңбегі қалай аталады, 
қай тілде жарыққа шыққан? 5. Ол қандай факультет ұйымдастырды? 
6. Ə.Ермековтың қандай, қай саладағы еңбегі кеңінен қолданылып 
жүр? 7. Ə. Ермеков қай оқу орнындағы қай кафедраның негізін 
салған? 

Сөздік:
езгі – гнет; угнетение
бостандық – свобода
дабыл – сигнал; тревога; трезвон; набат заря
теңдік – равноправия; равенство; уравнения; баланс
қара түнек – темень
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45-тапсырма. «Магма» жəне «Вулканизм» терминдері туралы 
айтылған түсініктемелерді оқып, меңгеріп, есте сақтаңыздар.  

Магматизм

Магма – (грекше – қамыр, қоймалжың) деп күрделі силикат 
құрамды балқыған ерітіндіні айтады. Оның қоймалжың болуы 
құрамындағы əр түрлі газдарға, су буына байланысты. Магматизм 
– Жердің ішкі энергиясының ең бір ірі көрінісі. Оны жердің ішкі 
қойнауынан беткі қабаттарына көтеріліп, шапшып, атқылауынан 
көреміз. Магма массасы жер үстіне жетіп тасыса, оны енді лава – 
деп атайды. да, ондай процестердің өзін – эффузитивтік (латын-
ша «эффузмо» – тасу, төгілу) немесе вулкандық дейді, ал магма жер 
бетіне жетпей тереңде қапталып қалса интрузивтік (латынша «ин-
трузия» – кіру, ену),  не тереңдік магматизм деп атайды.

Сөздік:
ерітінді – раствор 
шапшу – бить фонтаном
тасу – бушевать; выходить из берегов; перевоз
балқу – расплавиться
жердің беті – поверхность земли
  

Вулканизм

Эффузивтік (латын тілінде «эффузмо» – тасып төгілу мағы-
насында) магматизм немесе вулканизм (латын тілінде «вулканус» – 
от құдайы деген мағынада) магманың жер бетіне тасып төгілуімен 
байланысты процестерді түгел қамтиды. 

Магманың алғашқы құрамындағы ұшпалы компоненттер жердің 
терең қабаттарында (өте жоғары қысым күштеріне байланысты) 
ерітінді түрінде кездеседі. Олар магманың жоғары қабаттарға кө-
терілу барысында тектоникалық жарықтарды бойлап, біртіндеп газ-
ға айналып, тасып төгілген магманың құрамында (алғашқы магма-
мен салыстырғанда) ұшпалы компоненттер өте аз мөлшерде ғана 
кездеседі. Мұндай магма лава (грек тілінде «лава» – су басу деген 
мағынада) деп, ал вулкан атқылау процесі эруптивтік (латын тілінде 
«эруптиус» – лақтырып тастау деген мағынада) əрекеттер деп ата-
лады.

Лавалар жер бетіне орталық ірі жарықтар немесе тектоникалық 
жарықшақтар арқылы ақтарылады. Бұл процестердің нəтижесінде 
жанартаулар пайда болады.
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46-тапсырма. Геология саласындағы терминдерді оқып, мең-
геріп, жаттап алыңыздар.

Аллювий – өзен шөгінділері. 
Cел – зор екпінмен жүйіткіген, жойқын күшті балшық пен тас 

аралас сұрапыл су тасқыны.
Каньондар – таулы аймақтарда кездесетін аса терең, бірақ ені 

тар өзен аңғарлары.
Өзен арнасы – онымен су ағады, егер ол құрғаған жағдайда оны 

құрғақ арна деп атайды.
Гидрогеология – жерасты суларын, олардың пайда болуын, əр 

түрлі өзгерісін, қоршаған ортаға тигізетін əсерін зерттейтін геология 
ғылымының бір саласы.

Фильтрация (сүзгілік) коэффиценті – жыныстардың су сіңір-
гіш қасиеттерінің көрсеткіші.

Инфильтрациялық су – атмосфера ылғалының су өткізгіш 
қабатқа сіңуінен түзіледі.

Мұздықтардың геологиялық жұмысы – жылжыған қалың мұз ірі 
тісті арадай, егеу қайрақтай өзінің табанындағы жəне бүйірлеріндегі 
тау жыныстарын қиратып, бұзып, соңында пайда болған өнімдерді 
өзінің жолымен тасымалдап, əрі ол өнімдердің жолшыбай шөгуіне 
себепші болады. Ал мұздықтардың еріген суларының іс-əрекетінің 
нəтижесінде өзгеше шөгінділер мен жер бедері қалыптасады.

47-тапсырма. Геологиялық зерттеу əдістерімен танысып, 
мағынасын меңгеріп, мазмұндаңыздар. Мəтіннің негізінде сұхбат 
(–) құрастырыңыздар.

Геологиялық зерттеу əдістері (жалғасы)

Аэрофотогеологиялық жəне космогеологиялық зерттеу əдіс-
тері – самолетпен немесе ғарыштық аппараттар арқылы түсірілген 
фотосуреттерді қолданып жер құрылысын зерттеуге негізделген.

Геофизикалық зерттеу əдістері – жердің, əсіресе оның терең 
қабаттарын зерттеуде кеңінен қолданылады. Оларға сейсмикалық 
грекше «сейсмос» – сілкіну), гравиметриялық, магнитометриялық, 
электрометриялық жəне т.б. əдістер жатады. Бұл əдістерді пайдалана 
отырып, жер қыртысын құрайтын заттардың физикалық қасиеттерін 
анықтауға болады.

Сейсмикалық əдіс – жер сілкіну кезінде немесе жасанды қо-
парылыс (жарылыс) кезінде туатын тербеліс толқындарының жер 
қабатында жан-жаққа таралу жылдамдығын зерттеуге негізделген.
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Гравиметриялық əдіс – дененің жерге тартылу шамасының 
жер бетінде əр түрлі болатындығына негізделген. Жерге тартылу 
шамасының мөлшері теориялық мөлшерден ауытқып, көп болған 
жағдайда, ол ауытқу гравитациялық аномалия деп аталады. Бұл 
қасиет кен орындарын іздеуде кеңінен пайдаланылады.

Магнитометриялық əдіс – жер қыртысының жекелеген аудан-
дарында Жердің магнит өрісінің өзгертуін зерттеуге негізделген. 
Магниттік аномалияның ерекшеліктерін зерттеу жердің ішкі терең 
қабатында кездесетін тау жыныстарының құрамы мен құрылыс 
ерекшеліктерін болжауға мүмкіндік береді.

48-тапсырма. Төмендегі сөз тіркестерімен сөйлемдер құрасты-
ры ңыздар.

Жасанды қопарылыс, жерге тартылу, бұрғылау скважиналары, 
геологиялық даму, шөгінді тау жыныстары, жердің ішкі құрылысы, 
жердің даму тарихы, жер қыртысы, геологиялық ғылыми-зерттеу 
жұмыстары, минералдар, кристалдар.

49-тапсырма. Мəтіннің мазмұнына сүйене отырып, сөйлемдерді 
толықтырыңыздар.

Бұл қасиет .... іздеуде кеңінен қолданылады. Тау жыныстарының 
құрамы мен құрылыс ... болжауға мүмкіндік береді. Жердің магнит ... 
өзгеруін зерттеуге негізделген. Ол ауытқу .... аномалия деп аталады. 
Бұл əдістерді пайдалана отырып, ... құрайтын заттардың физикалық 
қасиеттерін анықтауға болады.

50-тапсырма. Қасиетті «қара домбыра» туралы жазылған 
өлеңді жаттап, мазмұнын айтып беріңіздер. 

КҮМБІРЛЕЙ БЕР, ДОМБЫРА!

 Тəуелсіздік күні күліп атқанда,                 
 Небір заман бастан өткен шақтарда,             
 Тіл күрмеліп, үнім шықпай жатқанда,           
 Алаш мұңын жақтап едің, домбыра.             
  Наурыз тойы тойланбаған ақ таңда,             
  Тілімді ойлап, қайғы шерге батқанда,            
  Көкірегіме кермек тоң боп қатқанда
  Дамыл таппай безілдеп ең, домбыра.      
 Домбырадай ұлы аспабың барында,
 Асқақтай бер, арында да, жалында!
 Ұлттық дағды, ниет болса қаныңда,
 Қазақ етіп жібереді домбыра.
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                           Сараланса сардар сапа пішінде,
                           Өркениет қанат жайған күшінде,
                          Гүл жайнаған 50 елдің ішінде,
                           Ерекше боп сен тұрасың, домбыра!
 Төрт құбыла жерім менің бақыт-құт,
 Қазақ елін бар əлемге танытып,
 Ата-баба уызынан жарытып,
 Күмбір-күмбір, күмбірлей бер, домбыра!   

                                             (Бақдаулет Құмар)
                                                    

Үстеу. Үстеудің түрлері

Үстеу (наречие) – это часть речи, которая обозначает признак 
действие и его состояние, признак и сепень качества, признак пред-
мета, а также различные обстоятельства при которых совершается 
действие.

Үстеу мағынасына қарай (по значению) 8 түрге бөлінеді:
      1. Мезгіл үстеулері (наречия времени)
      2. Мекен үстеулері (наречия места)
      3. Мөлшер үстеулері (наречия количества и меры)
      4. Сын-бейне үстеулері (наречия образа и способа действия)
      5. Себеп-салдар үстеулері (наречия причины и следствия)
      6. Күшейткіш үстеулері (наречия усилительные)
      7. Мақсат үстеулері (наречия цели)
      8. Топтау үстеулері (наречия группирующие)
51-тапсырма. Сөйлемдегі мекен үстеулерінің астын сызып, 

олардың қандай сұрақтарға жауап беретінін айтыңыздар. 
Поршеннің артқы жағындағы ауаның қысымы кенеттен азая-

ды. Егер өрлеме тек қазылған кенді төмен түсіруге арналса, оны 
кен құдығы деп атайды. Кенді ашу тəсілі мен оны сыртқа шығару, 
шығарылған кенді үлгерту үрдістері сыртқы көлік түріне қарай 
анықталады. Телескоптық ілгерілеткіш перфоратордың салмағын 
көтерумен бірге жұмыс кезінде перфораторды алға итеріп отырады. 
Цилиндр ішінде поршень ілгері-кейін жүріп отырады. 

52-тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті үстеулерді қойып, 
көшіріп жазыңыздар.            

Карталардың ... үлкен немесе көп кішірейтілуінде аралықтары ... 
ұсақ немесе кішкентай болса, онда олар ұсақ масштабты болады. Кар-
та мазмұнына элементтерді ... арада айқындап түсінуге болатындығы 
жатады. Шартты белгілердің көмегімен географиялық бейне ... анық 
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көрсетіледі. Кен өндіру технологиясы процестерін жобалағанда жан-
жақты ғылыми жəне өндірістік тəжірибе жұмыстарының нəтижелері 
... маңызды. Керекті сөздер: анағұрлым, өте, соншалықты, тез. 

53-тапсырма. Төмендегі берілген мөлшер үстеулерімен сөй-
лемдер құрастырыңыздар. 

Бірталай, бірен-саран, біраз, онша, сондайлық, сонша, азғантай, 
азды-көпті, талай. 

54-тапсырма. Сызықшалардың орындарына тиісті үстеулерді 
қойып, олардың түрлерін ажыратыңыздар. 

Карта _______ жеткізу жəне ақпарат қабылдау құралы ретінде 
қызмет етеді, өйткені адам оны көру арқылы қолданады.  _________ 
КСРО-да (1985ж.) картаның қолданылуында картографиялық 
туындыларының саны 3000-ға жеткен. Карта планетаның ________ 
бетіндегі кеңістікте уақыт қатынасын зерттеу үшін модель ретінде 
пайдаланылады. Керекті сөздер: бұрынғы, жылдам, жоғары. 

55-тапсырма. Қарамен терілген сөздердің үстеудің қай түрлеріне 
жататынын анықтап, оларға сұрақтар қойыңыздар. 

Күн энергиясының мөлшеріне қарай əр түрлі əрекеттердің 
нəтижесінде жер бетінде недəуір өзгерістер байқалады. Жер бе-
тінде тіршіліктің пайда болуы жəне органикалық дүниенің даму 
ерекшеліктері де Күн энергиясына соншалықты байланысты. 
Жердің ішкі қойнауындағы жылу энергиясының көзі ретінде – 
радиоактивтік элементтердің ыдырауын, жерді құрайтын заттардың 
гравитациялық жіктелуін жəне т.б. процестер кезінде бөлінетін 
энергия көздерін дəлме-дəл атауға болады. Күннен түскен жарық 
сəулесін қабылдау немесе оны кейін қайтару мөлшері негізінен 
құрлық пен суға, ауа жəне мұхит ағындарына, бедер пішіндері мен 
өсімдік жамылғыларына бірталай байланысты. 

56-тапсырма. Себеп-салдар, мақсат жəне топтау үстеулеріне 
қандай сөздер жататынын айтып, олармен қысқаша мəтін құ-
растырыңыздар.     

57-тапсырма. Мəтінмен танысып, айтылған мəліметтерді түсі-
ніп, мазмұндаңыздар. Мəтіндегі үстеулердің астын сызыңыздар. 

Геологияның халық шаруашылығындағы маңызы

Геологияның адам өмірінде қолданылатын практикалық маңызы 
орасан зор, əрі жан-жақты. Қазіргі кездегі халық шаруашылығының 
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барлық саласы, оның қуатты техникасы мен өнеркəсібі жер байлығын 
(мұнай, газ, көмір, металл, əр түрлі құрылыс материалдары, жер асты 
сулары жəне т.б.) пайдалануға негізделген. Жаңа кен орындарын 
іздеп-табу қажеттілігі геологиялық ғылыми-зерттеу жұмыстарының 
дамуына əсер етеді. Өмір талабы геология ғылымдарының алдына 
теориялық жəне практикалық жаңа міндеттер қойып, ол міндеттерді 
тез арада шешуді талап етеді. 

Геологияның жалпы табиғаттану мақсатында да маңызы өте зор. 
Ол жер туралы ғылым ретінде, жердің жаратылысын жəне оның 
даму кезеңдерін зерттеумен қатар, жер бетінде алғашқы тіршіліктің 
пайда болып, одан кейінгі даму проблемаларын да қозғайды. 

Геологияның халық шаруашылығында атқаратын қызметі тура-
лы айтатын болсақ: 1. Халық шаруашылығының əр түрлі салаларын 
шикізат қорымен қамтамасыз ету; 2. Əр түрлі құрылыс объектілерін 
салу мүмкіндігін дəлелдейтін инженерлік-геологиялық зерттеу
жұмыстарын жүргізу; 3. Ас суы жəне техникалық су қорымен қам-
тамасыз ету мəселесін шешу болып табылады. 

Қазіргі кезде еліміздің минералдық шикізат қорын ұлғайту мақ -
сатында геологиялық барлау-іздеу жұмыстарының сапасын жақ-
сар туға, барланған кен орындарын игеру мақсатымен жүргізілетін 
дайындық жұмыстарының тиімділігін арттыруға көп көңіл аудары-
лады. 

Геологияның барлық салаларын жоспарлы түрде жаңа техника-
мен қайта жабдықтау, геологиялық барлау-іздеу жұмыстарын авто-
маттандыру, механикаландыру жəне техникалық арнаулы құрал-
жабдықтармен, əсіресе, арнайы транспортпен қамтамасыз ету негізгі 
нысана болып отыр. Құрлықты зерттеумен бірге, континентальдық 
шельф жəне мұхит түбінде кездесетін минералдық байлықтарды игеру
мақсатында да барлау-іздеу жұмыстарын ұлғайту іске асырылуда. 

Сөздік:  
қуатты – могучий; мощный; сильный
жаратылыс – натура; природа; создание
тіршілік – жизнь; сущесвование
ұлғайту – преувеличить; расширить; увеличить
жабдықтау – оборудовать; оснащать; снабдить; снабжать
қамтамасыз ету шаралары – меры обеспечения

58-тапсырма. Мəтіннің мазмұны бойынша төмендегі сұрақтарға 
жауап беріңіздер.

1. Адам өмірінде геологияның маңызы қандай? 2. Геологияны 
қай салаларда пайдаланады? 3. Жаңа кен орындарының зерттеу 
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жұмыстарына əсері бар ма? 4. Геологияның табиғатты танудағы 
маңызын түсіндіріп беріңіздер. 5. Геология қандай мəселелермен 
айна лысады? 6. Геология ғылымының халық шаруашылығындағы 
атқаратын қызметі жайлы не білесіз? 7. Қазіргі кезде елімізде гео-
ло гиялық жұмыстарды атқаруда не мəселелерге көңіл бөлінуде? 
8. Геологияның барлық салаларын немен қамтамасыз ету қарас-
тырылуда? 9. Құрлықты зерттеумен бірге қандай жұмыстар іске асы-
рылуда?

59-тапсырма. Мəтіннің мазмұнына сүйеніп, сөйлемдерді толық-
тырыңыздар. 

1. Геологияның жалпы табиғаттану ...........................................
2. Өмір талабы ..............................................................................
3. Жаңа кен орындарын ..............................................................
4. Ол жер туралы ғылым .............................................................
5. Халық шаруашылығының .......................................................
6. Əр түрлі құрылыс объектілерін ..............................................
7. Ас суы жəне техникалық .........................................................
8. Қазіргі кезде еліміздің ..............................................................
9. Геологияның барлық салаларын .............................................
10. Құрлықты зерттеумен бірге ..................................................

60-тапсырма. Сөйлемдерден мөлшер үстеулерін тауып, олардың 
қандай сұрақтарға жауап беретінін айтыңыздар. 

Кен орындарын іздеп-табу жұмыстарының қарқынын сондай-
лықты жеделдету шаралары іске асырылуда. 

Кен түсімі неғұрлым жоғарылаған сайын, жоғалым коэффициенті 
кемиді. Минералдық тыңайтқыштар мен құрылыс материалда-
рын жəне жер асты суларын іздеп-табу мақсатында барлау-іздеу 
жұмыстарын анағұрлым күшейту көзделіп отыр. Ол үшін прогрес-
сивтік əдістерді (геофизикалық, геохимиялық жəне т.б.) кеңінен 
қолданып, бұл жұмыстардың геологиялық-экономикалық тиімділігін 
азды-көпті арттыру шаралары іске асырылуда.  

61-тапсырма.  Cын есімнің шырайларының жасалу жолдарын 
меңгеріп алыңыздар.                 

Жай шырай (положительная степень) формасы шырайлардың 
басқа түрлерін мағына жағынан да, форма жағынан да салыстыра-
тын негізгі форма болып саналады. Мысалы: қара, сұлу, үлкен, адал.

Салыстырмалы шырай ( сравнительная степень) тудыратын 
жұрнақтар: 
3–1633
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1. -рақ , -рек , -ырақ, -ірек;  2. -лау, -леу, -дау, -деу, -тау, -теу; 
3. -қыл, -ғыл, -қылт, -ғылт, -тым, -шыл, -шіл, -қай, -аң.

Күшейтпелі шырай (усилительная степень) заттың бастапқы 
сындық сапасын күшейте түседі. Мысалы: сап-сары, ап-ауыр, əп-
əдемі, қып-қысқа т.б. 

Асырмалы шырай (превосходная степень) заттың сынын не 
асыра көтеріп, не мүлдем төмендетіп көрсетеді. Мысалы: аса терең, 
ең ұзын, тым биік, орасан зор, өте кішкентай т.б. 

62-тапсырма. Сөйлемдерден асырмалы шырайларды тауып, 
олардың емлесін түсіндіріңіздер.

Геологиялық ғылыми-зерттеу жұмыстарын атқару барысында 
геологиялық байқаулар жүргізе білудің маңызы өте зор. Геологиялық 
байқаулар кезінде жиналған алғашқы деректер аса маңызды болып 
саналады. Жер қойнауының ең терең қабаттарын зерттеуде бұрғылау 
скважиналарының маңызы өте зор. Кола түбіндегі аса терең сква-
жина рекордтық (12 км) тереңдікке дейін жетіп, жердің терең 
қабаттарының құрылыс ерекшеліктерін анықтады. Орал тауларының 
орталық бөлігінде нағыз терең бұрғылау скважинасы бұрғылануда. 
Геологияның адам өмірінде қолданылатын практикалық маңызы 
орасан зор, əрі жан-жақты. Барлық тау-жыныстары бекемдік коэф-
фициентіне байланысты: жұмсақ, беріктігі орташа, берік жəне тым 
берік болып ажыратылады, əсіресе радиоактивтік ыдырау кезінде 
бөлініп шығатын энергияның мөлшері орасан зор.

63-тапсырма. Төмендегі сөз тіркестерінен күшейтпелі, салыс-
тырмалы шырай жасаңыздар.

Беделді бастық, бақытты отбасы, тəкəппар қыз, кішіпейіл адам, 
білімді ғалым, еңбекқор жұмысшы, биік үй, қысқа ағаш, қиын есеп, 
қызыл гүл, қара қарындаш, əдемі қыз.  

   
64-тапсырма. Берілген сын есімдерді салыстырмалы, күшейт-

пелі шырайларды қолданып, сөйлемдер құрастырыңыздар. 
Қалың, алыс, сары, ақылды, келбетті, білімді, кең, ұзын, үлкен, 

ажарлы, қисық, жеңіл, өткір, батыл, жаңа, қиын, ашық.

65-тапсырма. Геологиялық зерттеу əдістерін меңгеріп, мазмұн-
даңыздар. Мəтіндегі жай шырайлардың астын сызып, сын есімнің 
шырай категориясының жасалу жолдарын түсіндіріңіздер.
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Геологиялық зерттеу əдістері (жалғасы)

Геометриялық əдіс жердің жылу өрісінің тау жыныстарының 
тереңдігіне байланысты өзгеріп тұратындығын зерттеуге негізделген. 

Палеомагниттік əдіс тау жыныстарында сақталған қалдық 
маг нетизмді зерттеуге негізделген. Қалдық магнетизмді зерттеу
арқылы жердің өткен тарихында магнит полюстерінің қалай орна-
ласқандығын жəне қалай өзгергендігін қазіргі кездегі жағда йымен 
салыстыруға болады. 

Геохимиялық əдіс арқылы жер қыртысын жəне басқа планета-
ларды құрайтын заттарды, сонымен бірге метеориттердің химиялық 
құрамын салыстыра зерттейді. Бұл əдіс арқылы көп проблемаларды 
шешуге болады: 1. Химиялық элементтердің жер қыртысында тара-
лу жəне олардың орын ауыстыру (миграция) жəне шоғырлану (ак-
кумуляция) заңдылықтарын зерттеу; 2. Жер қыртысында кездесетін 
химиялық элементтердің əр түрлі жағдайда орналасу себептерін зерт-
теу; 3. Жер қыртысын, Айды жəне метеоритті құрайтын заттардың 
элементаралық жəне изотоптық құрамын зерттеу.

Эксперимент жүзінде зерттеу арқылы əр түрлі геологиялық 
процестердің моделін (жобасын) лабораториялық жағдайда жасап, 
мұнда қандай жаңа заттар жаратылатынын бақылауға болады. Мы-
салы, жоғары температура жəне қысым кезінде Жердің ішкі терең 
қабаттарында минералдар мен тау жыныстарының пайда болатынын 
эксперимент жүзінде зерттеу арқылы анықтауға болады. 

Математикалық əдіс геология саласында соңғы кездері ғана 
кең көлемде қолданыла бастады. Математикалық əдістердің ішінде 
табиғи процестерді математикалық модельдер жасау арқылы зерт-
теу əдісін, математикалық статистика жəне т.б. əдістерді айтуға бо-
лады. Бұл əдістердің бəрі де теориялар мен гипотезаларды тексеруге 
көмектеседі. 

Сөздік: 
өріс – выгон; поле; радиус; пастбище; размах; сфера
қалдық – остаток; излишек; разность; отход; отброс; 
шоғырлану – концентрироваться; скапливаться
таралу – передаваться; причесаться; раскинуться; распределение
жаратылу – создаваться; сотворяться

66-тапсырма. Геологиялық зерттеу əдістерін екі бөлікке бөліп, 
əр бөлігіне сұхбат құрастырып, рөлге бөліп оқыңыздар.   
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67-тапсырма. Мəтіндегі қазақ тіліне тəн дыбыстардың астын 
сызып, мəтінді мəнерлеп оқып, Архимед туралы айтылғандарды 
есте сақтаңыздар.

Архимед
Архимед – шығыс ғұламалары аса құрметтеген ұстаздардың бірі. 

Архимед есімі, оның ғылыми жаңалықтары қазіргі ұрпақтар үшін 
үлкен беделге ие болып отыр. Мəскеу мемлекеттік университетінде 
жыл сайын дəстүрлі Архимед күнін атап өтеді. Дүние жүзінің түрлі 
қалаларында Архимед атындағы көшелер кездеседі. Архимедтің 
əкесі ғалым-астроном болған көрінеді. Архимед жайында аңыздар 
өте көп. Соның бірі – атақты « Архимед заңы». Архимед ол заңды 
моншада шомылып отырып тауыпты да, қуанғаны сонша: «Эврика, 
Эврика!» деп қуана айқайлай беріпті.

Туған қаласы Сиракзды римдіктерден қорғауда Архимед ойлап 
тапқан неше түрлі ғажайып механикалық, оптикалық машиналар 
жаудың құтын қашырып, берекесін бітіріпті. Өзін шауып өлтіргелі 
келе жатқан солдатқа: «Сəл кідіре тұр, есебімді аяқтап алайын», 
депті. «Тіреу нүктесін тауып берші, жерді аударып тастайын», – де-
ген асқақ сөзді де жұрт Архимед айтқан деп жүр. 

                                                   (А.Көбесов)
Сөздік:
ғұламалар – мудрецы
ұрпақтар – потомки
аңыздар – легенды
құтын қашырып – сильно пугая
тіреу нүктесі – точкка опоры
асқақ сөз – слова, сказанные с высокомерием
дəстүрлі – традиционный
ғажайып – восхитительно; очарователный; удивительный
береке – благо; благодать; изобилие

68-тапсырма. Өлеңді мұқият оқып, дауысты дыбыстарды бір 
бағанаға, дауыссыздарды екінші бағанаға бөліп жазып, олардың 
сауатты дыбысталуына назар аударыңыздар.

ҚАЗАҚПЫН МЕН
 Қазақпын мен, көшпелі дəуір кешкен
 Бірде лаулап өмірі, бірде өшкен.              
 Жүрсе-дағы жаулардың тепкісінде,            
 Батырлықпен жайылмай өліп-өскен.           
  Қазақпын мен, қазақтың бөлшегімін,
  Жауға шықса көтерген семсерімін.
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  Тұрамын мен шыңында асқар таудың,
  Ешкімге иілмейді еңсем бүгін.
 Қазақ болып туғаныма шаттанам,
 Ардақты атты жаймас үшін сақтанам.
 Ұят, қаным, жаным қазақ болған соң,
 Тілім қазақ соған мен де мақтанам.
                                                                (Ерғали Мөлдір)

69-тапсырма. Қанатты сөздердің мағынасын түсініп, мазмұнда-
ңыздар.

Қ.Сəтбаевтың айтқан қанатты сөздері

* Есте сақтаңыздар

Совет ғалымының мақсаты – адамгершіліктің жəне прогрестің 
жоғарғы мақсаттарына қызмет ету, табиғат заңдарын адамның 
мақсатына бағындыру болып табылады.

* * *
Өз білімін өмірдің, өндірістің тəжірибелерімен нығайтып, бай-

ытып отыратын, тапқан ілімін үлкенді-кішілі ашқан жаңалығын 
халықтың қажетіне беріп отыратын ғалым ғана өз дəрежесінде заман 
талабының өресінде болады.

* * *
Ғалымға азық берер қайнар көз – кітап бетімен, лаборатория 

аумағымен ғана шектелмейді. Өмірді танумен, еңбек адамының жа-
сампаз ісін танумен кең өрісін табады.

* * *
Ғылым майданының қатардағы жауынгері – тек үнемі оқу, іздену, 

талаптану, өмір мектебінен өту арқылы ғана оның ірі қайраткері 
дəрежесіне дейін көтеріледі.

                                           (Ақылдың кені, 1991 ж.)
 

70-тапсырма. Манас туралы мəліметтерді мұқият оқып, түсініп, 
есте сақтаңыздар.

Білгенге маржан
Манас эпосы туралы мəліметтер

Манас – əлемге танымал эпостардың ішіндегі ең көлемдісі. 
Саяқбай Қаралаевтан жазып алынған нұсқаның өзінде жарты мил-
лионнан астам өлең жолы бар. Бұл «Илиада» мен «Одиссеяны» 
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қоса алғандағыдан 20 есе, «Махабхаратадан» 2,5 есе көлемді. Ал, 
Сағымбай Оразбақов нұсқауының бірінші бөлімі ғана 250 000 жол-
дан тұрады.

* * *
«Манастың» толық мəтінін жарияласа, қырық томға жетеді екен. 

Қырғызстан Ғылым Академиясы Тіл жəне əдебиет институтының 
қорында сақтаулы тұрған барлық нұсқауларында 9-10 миллион сөз 
қолданылған.

 
* * *

«Манас» Гинес рекордтары кітабына енгізілді. Онда: «Жария-
ланған эпостардың ең ұзағы – қырғыздың Манас туралы эпосы бо-
лып табылады. Ол 1958 жылы кітап күйінде шыққан. Оның көлемі 
500 000 жол» деп жазылған.

* * *
Қытайдың Үрімжі қаласының маңында Манас атты қала жəне 

өзен бар. Ертістің жоғарғы саласында жəне Амударияда осылай 
аталатын жерлер кездеседі. Манас атты қала – Латын Америкасы 
мен Испанияда, Семетай қаласы – Жапонияда бар. Кореяда Манас 
шығанағы бар екені белгілі. Венгриядағы бір село Манас деп ата-
лады. Əлем картасына қарап отырып бұл тізімді жалғастыра беруге 
болады.

                                            (Қазақ күнтізбесі, 2005)

Сөздік:
адамгершілік – гуманность; порядочность; человечность
азық – корм; пища; провизия; продукция; фураж
нұсқа – образ; облик; вариант; образец; контур
сала – область; сфера; приток; разветвление; раздел
шығанақ – бухта; залив

71-тапсырма. Тіл туралы айтылған аталар сөзінің тəрбиелік 
мəніне назар аударыңыздар.

Аталар сөзі – ақылдың көзі
Ана тілім – айбыным
Адамға екі нəрсе тірек тегі:
Бірі – тіл, бірі – ділің жүректегі
                                     (Жүсіп Баласағұн)
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Кімде-кім қазіргі уақытта ана тілін, өзінің əдебиетін сыйламаса, 
бағаламаса, оны сауатты, мəдениетті адам деп санауға болмайды.

                                   (Мұхтар Əуезов)
Сөзі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады.
                                                     (А.Байтұрсынұлы)

Ана тілі – халық болып жасалғаннан бергі жан дүниесінің айна-
сы, өсіп-өніп түрлене беретін, мəңгі құламайтын бəйтерегі.

                                           (Ж.Аймауытұлы)
Жігіт бірде кедейленер, байыр да,
Ақ атымды, қанатымды қайырма,
Айырылсам да қымбатымнан талай бір,
О, тағдырым, тек тілімнен айырма!

                                      (Тұманбай Молдағалиев)

72-тапсырма. Мəтінге – дайындап, рөлге бөліп оқыңыздар. 
Сөйлемдердегі тұрлаулы мүшелердің астын сызып, олардың 
емлесін түсіндіріңіздер.

Жердің тарихы (геологиялық жылнама)

Қазіргі таңда жердің даму тарихы геологиялық кезеңге дейінгі, 
яғни планетааралық немесе ғарыштық жəне геологиялық даму са-
тысы болып екіге ажыратылады.

Геологиялық кезеңге дейінгі уақыт Жердің алғашқы планета бо-
лып қалыптасуынан бастап Жер қыртыстарының құралуына дейінгі 
аралықты қамтиды. Оның тарихын геологиялық əдістер арқылы зерт-
теп, білу мүмкін емес. Жердің ғарыштық дене ретінде пайда болуы 
туралы ғылыми түсінік – Күн жүйесіне кіретін басқа планеталардың 
жаратылысы жөніндегі көзқарастар негізінде қалыптасады.

Геологиялық даму сатысы – Жер қыртысының алғашқы қалып-
тасуынан осы кезеңге дейінгі уақыт аралығын қамтиды. Жер қыр -
тысының қазіргі таңдағы күрделі құрамы, бедер пішіндері өзі-
нің даму тарихында орасан көп геологиялық процестерге ұшы-
ра ғанының айғағы екені сөзсіз. Сонымен, геологиялық уақытты 
анықтау дегеніміз – Жер қыртысын құрайтын тау жыныстарының 
жасын, болмаса түзілген уақытын анықтау. Геологиялық уақытты 
анықтағанда, салыстырмалы жəне абсолюттік жыл есептеу (геохро-
нология) əдістері пайдаланылады.

Тау жыныстарының салыстырмалы жасы – олардың табиғи жағ-
дайдағы бір-бірімен қарым-қатынасына, белгілі бір ортада алатын 
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орнына қарай анықталады. Салыстырмалы жыл санау əдістеріне 
палеонтологиялық, сратиграфиялық, петрографиялық жəне 
тектоникалық жолдары жатады.

Сөздік:
кезең – время; пора; период; стадия; этап; момент
жер қыртысы – пласт почвы; земная кора; слой земли
бедер – шероховатый; шершавый
пішін – черты лица; фигура
ұшырау – встретиться; повстречать; натолкнуться; застать
айғақ – доказательство; свидетель; улика
құрау – скомбинировать; собрать; соединять

73-тапсырма. Тау жыныстарының салыстырмалы жасын анық-
тау əдістеріне негізделген сұхбатты меңгеріп, рөлге бөліп оқыңыздар.

–

– Палеонтологиялық əдіс нені зерттеуге негізделген?
– Палеонтологиялық əдіс ерте кезеңдерде өмір сүрген жəндіктер 

(фауна) мен өсімдіктер (флора) дүниесінің, олардың ішінде тек жет-
кен түрлерінің сақталған қазба қалдықтарын зерттеуге негізделген.

– Олар қандай заттармен алмасқан жағдайларда жақсы сақ-
талған?

– Олар толығымен емес, жартылай болса да минералдық заттар-
мен (кремний, кальцит) алмасқан жағдайларда жақсы сақталған.

– Соңғы уақытта не жасалған, олардың жасын қалай анықтаған?
– Қазіргі уақытта барлық фауна мен флора таснұсқаларының ат-

ласы жасалған. Табылған таснұсқаны атластағы таснұсқалармен са-
лыстырып, оның өмір сүрген уақытын жəне тау жынысының жасын 
анықтаған.

– Стратиграфиялық əдіс нені анықтайды?
– Стратиграфиялық əдіс шөгінді тау жыныстары қабаттарының 

өзара орналасу реттілігін анықтайды. Шөгінді қабат неғұрлым 
төмен орналасса, оның жасы солғұрлым ескі болады. Ал жоғарғы 
қабаттарындағы шөгінді тау жыныстарын төменгі қабаттармен 
салыстырғанда, жас болып келеді.

– Бұл əдісті қандай жағдайда қолдануға болады?
– Бұл əдісті шөгінді тау жыныстары қабаттарының бастапқы 

жату тəртібі бұзылмаған жағдайда ғана қолдануға болады.
– Бұл əдіс нені анықтауға мүмкіндік береді?
– Бұл əдіс магмалық тау жыныстарының да жасын анықтауға 

мүмкіндік береді.
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– Қандай жағдайда магма құрайтын тау жыныстарының жасы 
ескі болады?

– Егер шөгінді тау жыныстары магмалық денені жауып жатса, 
онда магманы құрайтын тау жыныстарының жасы шөгінді жыныс-
тарымен салыстырғанда, ескі болғаны. Ал магмалық деп шөгінді тау 
жыныстарын жарып жатса, онда керісінше жаңа болады.

74-тапсырма. –тың мазмұнына сүйене отырып, сөйлемдерді 
аяқтаңыздар.

Минералдық заттармен (кремний, кальцит) алмасқан жағдай-
ларда жақсы ... . Қазіргі уақытта барлық фауна мен флора таснұс-
қаларының атласы ... . Стратиграфиялық əдіс шөгінді тау жыныс-
тары қабаттарының өзара орналасу реттілігін ... . Тау жыныста-
ры қабаттарының бастапқы жату тəртібі бұзылмаған жағдайда 
ғана қолдануға ... . Магмалық шөгінді жыныстарын жарып жатса, 
керсінше ... .

Есімше. Есімшенің жасалуы

1. -ған, -ген, -қан, -кен; 2. -атын, -етін, -йтын, -йтін; 3. -ар, -ер, -р, 
-с;  4. -мақ, -мек, -бақ, -бек, -пақ, -пек.

75-тапсырма. Көп нүктенің орнына есімшенің жұрнақтарын 
(-атын, -ген, -кен, -ған, -қан, -бақ, -йтын, -мақ) қосып жазыңыздар. 

Нені зерттеуге негіздел...?  Ерте кезеңдерде өмір сүр... жəндіктер 
мен өсімдіктердің тек жет... түрлері сақтал... . Ол қандай заттармен 
алмас...? Шөгінді тау жыныстары қабаттарының өзара орналасу 
реттілігін анықта... болған. Бұл əдісті қандай жағдайда қолдан...? 
Тау жыныстарының жасын анықтауға мүмкіндік бол... .

76-тапсырма. Берілген сөз тіркестерімен сөйлемдер құрас-
тырып, есімшенің жасалу жолдарын түсіндіріңіздер.

Минералдық заттардан құралған, бірнеше қабаттарынан бөлі-
нетін, вулкан ошақтары орналасқан, шоғырланып жиналған, өзге -
ріссіз сақталатын, геохронологиялық зерттеу жұмыстары жүргі-
зілмек, изотоптық құрамын зерттейтін.

77-тапсырма. Мақал-мəтелдерден есімше тұлғалы сөздерді та-
уып, астын сызып, олардың мағынасын түсіндіріңіздер.

Өзіне сенген құстай ұшар,                        
Өзгеге сенген мұрттай ұшар.
                      Сөздің берекесі кетсе, əдібі сөгілер,                 
                      Беттің ұяты кетсе, жасы төгілер.  
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Өнер өрісінен танылар,
Жазу өмір көріптісінен табылар.

                      Көңіл демеуі – жылы сөз.

Нəрсенің сыртына қызықпа,
Асылы ішінде болар.         

                                         

78-тапсырма. Мамандыққа қатысты берілген терминдердің 
мағынасын түсініп, меңгеріп алыңыздар. 

Магмалық таужыныстар – магманың кейінде қатып кристал-
дануынан пайда болады. Грекшеден «магма» – қамыр, қоймалжың 
деген мағына береді, ал құрамы күрделі силикаттардан тұрады.

Метаморфтық таужыныстар. Жердің терең қойнауларындағы 
жоғары қызу мен күшті қысым, тектоникалық қозғалыстар кезіндегі 
үйкелістер, əрі магма құрамындағы ыстық сулар мен гидротермальді 
ерітінділер əсерінен өзгеріп, қайтадан жаралған жыныстар тобын 
метаморфты таужыныстар дейді. Грекше «метаморфозис» – өзгеру.

     Шөгінді таужыныстар. Бұрын пайда болған таужыныстарының 
үгіліп ыдыраған бөлшектерінен, су бассейіндерінде химиялық ері-
тінділердің тұнбасынан, жануарлар мен өсімдіктердің қалдық-
та рынан құралған таужыныстарын шөгінді таужыныстары деп 
атайды.

Пайдалы қазбалар туралы түсінік: Пайдалы қазбалар деп,
бір минералдан көп жағдайларда бірнеше минералдардың агре-
гаттарының жиынтығынан тұратын кен көздерін айтады. Мине-
ралды шикізаттардың адамзат тұрмыс-тіршілігінде, халық шаруа-
шылығында алатын орны орасан зор. Олар металдық жəне бейме-
талдық болып үлкен екі топқа бөлінеді: 

1. Металдық пайдалы қазбалар түрлеріне алтын, платина, ни-
кель, титан, мыс, мырыш, қорғасын, хромит, темір т.с.с кен орында-
ры жатады.

2. Бейметалдық минералды шикізат түрлеріне мұнай, газ, 
көмір, фосфор, күкірт, графит, слюда, ас тұзы, құрлыққа қажетті: 
гранит, мрамор, глина, құм, кварцты құм жəне асыл тастар: алмас, 
топаз, изумруд, рубин т.с.с кен көздері кіреді.

Магматизм – жердің ішкі геосфераларында өтетін күрделі эндо-
гендік геологиялық процесс жəне жер қыртысының қалыптасуында 
алатын рөлі зор. Бұған дəлел – жер қыртысын құрайтын тау 
жыныстарының 95 пайызы магмалық процестердің əрекеттерінен 
пайда болуы.
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Сөздік:
қозғалыс – движение; восстание
үйкелу – тереться
жаралу – возникнуть; зарождаться; становление
үгілу – перемолоться; растираться; размельчаться
ыдырау – разложение; распад; рассеяться; распадаться
тұнба – ил; настойка; осадок; отстой
қалдық – остаток; излишек; разность; отход; отброс
жиынтық – комплекс; свод; совокупность; сумма; множество

79-тапсырма. Жоғарыдағы терминдерге негізделген сұрақтарға 
жауап беріңіздер.

1. Магмалық таужыныстары қалай пайда болады? 2. «Магма» 
термині қандай мағына береді? 3. Метаморфты таужыныстары 
дегеніміз не? 4. Шөгінді таужыныстары дегенді қалай түсінесіздер? 
5. Пайдалы қазбаларға түсініктеме беріңіздер? 6. Минералды шикі-
заттардың алатын орны қандай? 7. Минералды шикізаттар қан дай 
түрлерге бөлінеді? 8. Металдық пайдалы қазбалардың түрлеріне не 
жатады? 9. Бейметалдық минералды шикізат түрлеріне жататын кен 
көздерін атаңыздар. 10. Магматизм дегеніміз не, оның рөлі қандай?

80-тапсырма. Терминдерге берілген түсініктемелердің мазмұ-
нына сүйене отырып, сөйлемдерді толықтырыңыздар.

Грекшеден «магма» – қамыр, қоймалжың деген мағына береді, 
ал құрамы _____ _____ тұрады. Ыстық сулар мен гидротермальді 
ерітінділер əсерінен өзгеріп, қайтадан _____ жыныстар тобын 
______ таужыныстар дейді. Жануарлар мен өсімдіктердің _____ 
құралған таужыныстарын _____ таужыныстары деп атайды. Мине-
ралды ______ адамзат тұрмыс-тіршілігінде, халық шаруашылығында 
алатын орны зор.

Олар _________ жəне _________ болып үлкен екі топқа бөлінеді. 
Жер қыртысын құрайтын тау жыныстарының 95 пайызы _________  
_________ əрекеттерінен пайда болады. 

   

81-тапсырма. Жақшаның ішіндегі етістіктерді қажетті формаға 
қойып, сөйлемдерді орыс тіліне аударыңыздар. 

Геологиялық барлау-іздеу жұмыстарының қарқынды түрде да-
муы, геолог мамандарды көптеп дайындауды қажет (ету). Соған 
байланысты арнаулы геологиялық жоғары оқу орындарында
геологиялық факультеттер (ашылу). Сонымен бірге көптеген гео-
логиялық ғылыми-зерттеу институттары (құрылу). ХХ ғасырдың 
екінші жартысынан бастап əр елде мұхиттарды зерттеу жұмыстары 
кеңінен жүргізіле (бастау). Бұл проблемаларды шешу, жаңа кен 
орындарын ашу – ХХІ ғасырдың жас мамандарына (жүктелу).
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82-тапсырма. Көп нүктенің орнына етістік тудыратын жұр-
нақтарды (-тас, -дан, -та, -де, -а, -гер) қойып, олардың жасалу жол-
дарын түсіндіріңіздер.      

Тау жыныстарының физикалық қасиеттеріне, əсіресе тығыз-
дығына байланысты өз...еді. Тау жынысының тығыздығы неғұрлым 
жоғары болса, солғұрлым толқындар тез тар...лады. Оны өзгертуші 
геологиялық процестерді мүмкін деп сан...са, онда ол процестерді 
тек өте қысқа мерзім аралығында ғана байқаған болар еді. Жердің 
ішкі, терең қабаттарын зерттеп білу үшін, бұрғылау скважиналары 
мен геофизикалық зерттеу əдістері қол...ылады. Жер қыртысының 
геологиялық дамуы мен құрылымдық ерекшеліктерін анық....уға 
мүмкіндік береді. Алғашқы айтылған болжамдарды кеңейтуге не-
месе дəлел...уге мүмкіндік туады. Геологиялық байқаулар кезінде 
жиналған алғашқы деректер ғылыми болжамның негізі болып 
қалып...ады. 

83-тапсырма. Өлеңді мұқият оқып, мағынасын түсініп, 1986 
жылғы желтоқсан оқиғасымен толықтырып, əңгімелеп беріңіздер. 

ЖЕЛТОҚСАН ЖЕЛІ
Əні: Əшірбек Тінəлиевтікі
Сөзі: Əбдірахман Асылбековтікі

Желтоқсан бірде, Шайқалды күйім,
Елтоқсан түрде,                          Шайқалды миым -
Келетін мүлде жайдарлы.               Бомбалар жиі жарылды.
Сол жылы бірақ,                          Малым да келіп,
Əдеттен жырақ,                          Əлім де кеміп,
Көрінді шын-ақ айбарлы   Қинады берік жанымды.

Қайырмасы:                  Қайырмасы:     
Тоңдырды мені,                          Бабалар өрлер,              
Тоңдырды сені –                          Балалар келер,               
Желтоқсан желі ызғарлы. Аналар берер тіршілік.   
Солдырды гүлді   Гүлденер дала,               
Оңдырды нұрды                          Түрленер қала,              
Көңілде мұңлы із қалды.       Бұтаққа жаңа бүр шығып.  

                       Жоғалтып нуын
                       Жоғалтып қуын,
                       Арал да суын тауысты.
                       Қаңырап мекен,
                       Аңырап бөкен,
                       Өріске бөтен ауысты.
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84-тапсырма. Өздеріңіз оқитын жоғары оқу орнындағы кітап-
хана жайлы мəліметтерді біліп алыңыздар. Мəтіннен сөйлемнің 
тұрлаусыз мүшелерін тауып, олардың сөйлемдегі қызметін 
түсіндіріңіздер.

Университет кітапханасы
Кітап – білім көзі, білім мен кітап – егіз

Қазіргі кезде ҚазҰТУ-дың ғылыми кітапханасы респуб лика-
мыздың ірі техникалық кітапханасының бірі болып саналады. 

1997 жылдан бастап ҚазҰТУ-дың ғылыми кітапханасы Ал-
маты қаласы мен Алматы облысы техникалық оқу орындарының 
кітапханаларына арналған облыстық əдістемелік орталық болып 
жəне өзіне қарасты кітапханалармен ғылыми-əдістемелік, ұйым-
дастыру жəне үйлестіру жұмыстарын жүргізіп келеді.

Кітапхана 1998 жылдан бастап Қазақстан Республикасы кітап-
ханалар Қауымдастығының мүшесі, 2000 жылдан Қазақстан Респу-
бликасы жоғары оқу орындары кітапханалары Қауымдастығының 
мүшесі.

Кітапхана қоры 1.200 000 кітаптан тұрады, жылдық кітап беру 
көлемі 1 миллионнан астам. Кітапхана 300-дей мерзімдік басылым-
дарды алып отырады.

Кітапханада жинақтау, каталогтау, кітап сақтау, қызмет көрсету, 
жаңа технологиялар, ақпарат-библиографиялық бөлімдер мен бұқа-
ралық жұмыс жəне көркемдік дизайн секторлары жұмыс істейді. 
Оқырмандарға жекелеген 7 абонент пен 8 оқу залында қызмет көр-
сетіледі. Оқу залдарындағы жалпы орын саны – 530.

2000 жылы сирек кітаптар мен диссертациялар залы ашылды, 
онда 5 мыңнан астам сирек жəне құнды кітаптар сақталуда.

Кітапханада қазіргі заманғы компьютерлік жəне көшірме техни-
касымен жабдықталған жаңа технологиялар бөлімі жұмыс істейді. 
Кітапхананың жергілікті желісіне 17 компьютер мен сервер қосылған. 
РАБИС – Win – Желіде электронды каталог ДБ-сы (деректер база-
сы), «Профессор-оқытушылар құрамының еңбектері», «Ғылыми 
еңбектер жинақтары», «Қазақстан өнеркəсібі», «Əлеуметтік-гума-

ни тарлық ғылымдар жəне «Жоғары білім» библиографиялық кар-
тотекалары құрылған. Университет қызметкерлерінің картотекасы 
жасалды. 

Электронды каталог ДБ-сына 1999-2001 жылдары кітапхана 
қорына келіп түскен 300 000-нан астам басылымның атауы енгізіл-
ген. 
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Кітапханаға жаңа келіп түскен əдебиетті насихаттау үшін 
кітапхана ай сайын жаңа түсілімдердің көрмесін ұйымдастырады 
жəне жылына екі рет «Жаңа кітаптар бюллетені» көрсеткішін 
шығарып отырады. Кітапхана ҚазҰТУ ғалым-қызметкерлерінің 
еңбектерін насихаттау жөнінде үлкен жұмыс жүргізеді. 

Кітапханада ҚР «Заңгер» заң актілерінің ақпараттық банкісі бар. 
1998 жылдың қазан айынан бастап оқырмандар мамандан ды-

рылған Интернет-залдағы ғаламдық ақпарат желісінің қызмет терін 
пайдалануда.

85-тапсырма. Глоссарийда берілген терминдерге түсінікте-
мелерді меңгеріп, есте сақтаңыздар. 

Глоссарий

Аймақтық метаморфизм факторлары – петростатикалық қы сым 
күштері мен жоғары температура, сонымен қатар, бағытталған қысым жəне 
флюидтердің де бұл процестің қарқынды жүру барысында атқаратын рөлі 
орасан зор. 

Астеносфера – Мантия қабаттарын құрайтын заттардың балқы-
ған күйде болатын аймақтары. Осы зоналарда вулкан ошақтары орналасады, 
сонымен бірге, Жер қыртысында байқалатын тектоникалық əрекеттердің 
көздері шоғырланады. 

Геология – Жер туралы ғылым, грекше «Гео» – Жер, ал «логос» – 
ғылым.

Дендрит – грекше «дендрон» – ағаш. 
Жапсарлас – термалық метаморфизм – ыстық магманың өз жо-

лында кездескен жəне оны айнала қоршаған таужыныстарына тигізетін 
температуралық əсерімен сипатталады. 

Жер геосфералары – Жер құрылысы күрделі əр түрлі қабаттардан 
тұрады, осыған байланысты геосфералар сыртқы жəне ішкі болып екіге 
бөлінеді. 

Қалдық (реликт) минералдар – алғашқы аналық жыныстан сақталған 
минералдар. 

Қарапайым оксидтер – бір ғана химиялық элементтің оттегімен 
қосындысы. 

Құрлықтық жанартаулар – негізінен ірі тектоникалық жа рықтардың 
бойында мұхит жағалаулары мен аралдық доғалар тізбегін бойлап орнала-
сады. 

Литосфера – астеносферадан жоғары аймақ Жер қыртысын қоса есеп-
тегенде литосфера деп аталады. 
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Мантия – шартты түрде жоғары мантия, ортаңғы мантия, төменгі 
мантия болып үшке бөлінеді. Ал оның қалыңдығы жер қыртысының та-
баны (бұл деңгей Мохорович деңгейі деп аталады) мен 2900 км тереңдікте 
орналасқан Жер ядросы аралығын қамтиды. 

Метаморфизм – грекше «метаморфозис» – өзгерту.
Метаморфизм түрлері – аймақтық (регионалдық) жəне жергілікті 

(локальдық) болып үлкен екі топқа бөлінеді. 
Мономинералды таужыныстары – жалғыз минералдан тұра тын тау-

жыныстары, грек тілінен «моно» – бір деген мағына береді. 
Палингенез – (грек тілінде «палин» – қайтадан) – таужы ныс тарының 

түгелімен балқуы. 
Петрографиялық əдіс – бір-біріне жақын орналасқан тау жы ныс-

тарының минералдық құрамының ұқсастығын зерттеуге негізделген. 
Полиминералды таужыныстары – бірнеше минералдардан түзілген 

таужыныстары, грек тілінен «поли» – көп деген мағына береді. 
Рудалық минералдар – тау жыныстарының құрамында қосым  ша ми-

нералдар түрінде кездесіп, шашыранды түйіршіктер құрайды. 
Сорлар – ақшыл сұр, бетінде түк өспейді. Грунт суларының деңгейі 

жоғары болуынан олар тез буланып, құрамындағы еріген тұздарының 
топыраққа араласып, үлпе борпылдақ түрінде шөгуінен пайда болады.
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II  тарау

МЕТАЛЛУРГИЯ ЖƏНЕ ПОЛИГРАФИЯ ҒЫЛЫМЫ

Мəтіндер мен тапсырмалар

1-тапсырма. Өздеріңіз оқитын институт туралы мəліметтерді 
мұқият оқып, меңгеріп, біліп алыңыздар.

Ə.Бүркітбаев атындағы Металлургия жəне
 полиграфия институты

Металлургия жəне полиграфия институты 2003 жылдың сəуі-
рінде ҚазҰТУ-дың Ғылыми Кеңесінің шешуімен «Тау-кен метал-
лургия институты» жəне «Машина жəне полиграфия өндірісінің 
технологиясы» кафедраларының негізінде ұйымдасқан. Институт
7 кафедрадан тұрады.

Қазіргі уақытта институт толығымен мамандарды өндірістік са-
лаға сəйкес жəне ғылыми бағытта бакалавриат бойынша, жоғары 
кəсіби білім, сонымен қатар магистратура бойынша дайындайды.

Қазақстан, Қырғыз, Украина, Ресей жəне шетел мемлекеттерімен 
(Канада, АҚШ, Қытай, Израиль жəне т.б.) білім жəне ғылыми кон-
ференцияларда бірігу туралы келісім бар. ТМД жəне АҚШ, Изра-
иль жəне Қытай шетел мемлекеттерінен белгілі профессорлар келіп, 
инс титут кафедраларымен танысып, студенттердің алдына шығып 
ой-пікір бөлісіп, ақпарат алмасу жəне ғылыми маман дайындауда 
ортақ жұмыс жүргізуде.

Институтта ғылыми-зерттеу жұмыстары металлургияның түрлі 
бағытында жұмыс істейді. Зерттеулер «Ғылым қорының іргелі 
зерттеулер бағдарламасы» бойынша жүргізіледі. Ғылыми-зерттеу 
жұмысын жүргізу үшін қаржы көлемі жылына 30 млн. теңгеден 
артады жəне Ресей, АҚШ, Канада, Австрия, Жапония, Қытай жəне 
Оңтүстік Корейдің ғалымдарымен тығыз пайдалы байланыстар
бар.

Студенттерді оқыту орыс жəне мемлекеттік тілдерде жүргізіледі. 
Студенттердің таңдауы бойынша шет тілінің біреуін тереңдетіп 
оқытуға мүмкіндік бар. Студенттердің ғылыми-техникалық, оқу 
жəне əдеби кітапханалары бар. Ондағы кітаптар қажетті ақпаратқа 
өте бай.
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2-тапсырма. Аталған институттағы дайындайтын мамандық-
тармен танысып, өз таңдауларыңызды жасаңыздар.

Ə. Бүркітбаев атындағы Металлургия жəне полиграфия инс-
титутында дайындайтын мамандықтар:

050709 – «Металлургия»: Ауыр түсті металдар металлургиясы; 
Жеңіл түсті металдар металлургиясы; Металлургиядағы физика-
химиялық үрдістер; Ұнтақтар металлургиясы, композициялық 
материалдар, қаптамалар; Пайдалы қазбаларды байыту; Пісіру 
өндірісінің жабдықтары мен технологиясы.

050710 – «Материалтану жəне жаңа материалдар техноло-
гиясы»: Металтану жəне металдарды термиялық өңдеу; Редакторлық 
материалдар; Авиация жəне космос техникасында қолданылатын 
материалдар; Наноматериалдар.

050722 – «Полиграфия»: Полиграфия өндірісінің технологиясы; 
Полиграфия машиналары жəне автоматтандырылған кешендер.

Институт құрамына төмендегі кафедралар кіреді:
1. Түсті металдар металлургиясы.
2. Металлургиялық процестер мен арнайы материалдардың тех-

нологиясы.
3. Асыл металдар металлургиясы жəне пайдалы қазбаларды 

байыту.
4. Металтану жəне металдарды термиялық өңдеу.
5. Металлургиялық машиналар жəне жабдықтар.
6. Полиграфия өндірісінің технологиясы жəне машиналары.
7. Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы.
3-тапсырма. Мəтінді оқып, түсініп, мазмұндаңыздар. Қазақ ті-

ліне тəн (9) дыбыстардың сауатты оқылуын қадағалаңыздар.

Металлургия саласының зерттелуі

Қазіргі кезде металлургия дегеніміз ғылыми-зерттеу мекеме-
лерінде немесе өнеркəсіп саласында металдарды жəне олардың 
құймалары мен қосылыстарын өндіру деп түсінуге болады. Ерте 
кезден бастап-ақ адам баласы металл өндіруді меңгере білген.

Металлургия өнеркəсіптің бір саласы ретінде кенді өндіріп, оны 
байыту, металдар, оның құрамаларын, тұздарды, қышқылдарды 
шығарудан тұрады.

Ал, қысқаша айтқанда, металлургия өндірісінің міндеті – кон-
центраттардан таза металдар алу. Осыған орай металлургия ғылыми 
пəн ретінде кен шикізатынан металдар алудың əдістері мен сол про-
цесс кезінде орын алатын теорияның негіздерін де қарастырады.
4–1633
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Еуропа елдеріндегі зауыттарда металлургия саласында бірінші 
зерттеулерді 1494-1555 жылдары жүргізген ғалым-металлург Агри-
кола (Бауэр) болған. Ресейде 1711-1765 жылдары орыстың ұлы 
ғалымы М.В. Ломоносов 1748 жылы өзінің химиялық реакциялардағы 
массаның сақталу заңын ашуына байланысты, металдарды өндіру 
тəсілдерін ғылыми жолмен шеше бастады. Сондықтан М.В. Ломоно-
сов ғылыми металлургияның негізін қалаушы жəне бірінші рет орыс 
тілінде 1763 жылы металлургия туралы өзінің еңбегін жазған.

Ол өзінің еңбегінде металдардың ауамен тотығатындығын ғылы-
ми негізде дəлелдеп, металлургия саласына даңғыл жолды ашып 
берді. Осындай зерттеулерге байланысты металлургия процестері 
кеңінен өріс алып, М.В. Ломоносов алғаш рет университетте физи-
калық химия пəнінен сабақ берді.

 Сөздік:
 құйма – литье; сплав; отливка
 құрама – комбинированный; соединенный; сборный
 шикізат – сырье; сырое вещество
 тəсіл – тактика; средство; прием; способ
 тотығу – окисляться; окисление; почернеть; заржаветь
 тотықтандыру – окислять
 даңғыл жол – проторенный путь; проезжий тракт
 өріс алу – распространиться

4-тапсырма. Мəтіннің мазмұны бойынша төмендегі сұрақтарға 
жауап беріңіздер.

1. Металлургия дегенді қалай түсінесіздер? 2. Адам баласы қай 
уақыттан бастап металл өндіруді меңгерген? 3. Металлургия өнер-
кəсібінің саласы неден тұрады? 4. Металлургия өндірісінің міндеті 
не? 5. Металлургия ғылымы нені қарастырады? 6. Еуропа елдерінде 
металлургияны алғаш рет қай уақыттарда, кім зерттеді? 7. Ресейде 
металлургияның негізін ең бірінші қалаған кім? 8. Неге байланысты 
металлургия процестері кеңінен өріс алды? 

 

5-тапсырма. Берілген сөздер мен сөз тіркестерін пайдаланып, 
сөйлемдер құрастырыңыздар.

Мысты байыту, металлургия мамандығы, дүниежүзілік өндірісте, 
мыс кенінің түрлері, табиғи металдарды қолдану, Ресейдегі метал-
лургияның дамуы, сирек кездесетін металдар, түсті металлургия, 
металдарды алу.

6-тапсырма. Металлургия саласының зерттелуінің жалғасын 
мұқият оқып, түсінгендеріңізді айтып беріңіздер. Сөйлемдердегі 
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етістік шақтарының түрлерін ажыратып, олардың жасалу жолда-
рын түсіндіріңіздер.

Металлургия саласының зерттелуі
(жалғасы)

1748-1795 жылдары Н.П.Соколов бірінші рет балқытылған 
металдардың күкіртпен əрекеттесуін зерттеп, олардың өзіне тəн əр-
түрлі қасиеттері бар екендігін дəлелдеген. Академик Г.И.Гесс 1802-
1850 жылдарда химиялық реакциялардан бөлініп шыққан жылудың 
сақталуына байланысты термохимия мен термодинамика заңдарын 
ашты. Жалпы химия мен химиялық термодинамика негізі Гиббстің, 
Ванг-Гоффтың, Гельмгольцтің жəне Ле-Шательенің жұмыстарында 
кең өріс алып дамытылды.

1834 жылы М.Фарадей металдарды электролизбен өндіруге 
болатындығын дəлелдеді. Осыған байланысты қазіргі кезде көп ме-
талдар осы тəсілмен өндіріледі. Орыстың ұлы ғалымы Д.И.Менделеев 
1869 жылы көптеген зерттеудің нəтижесінде элементтердің периодтық 
заңын ашты. Бұл сол кездегі дүниежүзіндегі химия саласындағы 
жетістіктердің бірі болып есептеледі. Д.И.Менделеевтің жасап бер-
ген элементтер системасы осы уақытқа дейін өзінің күшін жойған 
жоқ, қайта ары қарай дами түсуде.

 Сөздік:
 балқыту – литье; расплавить
 күкірт – сера; спички
 əрекеттесу – взаимодействие
 жылу – теплеть; потеплеть; тепло; теплота
 жетістік – достижение; успех; успешность

7-тапсырма. Төмендегі –ты рөлге бөліп оқып, мағынасын 
меңгеріңіздер. 

С ұ х б а т

– Д.И.Менделеев кестесіндегі 107 химиялық элементтердің 
қаншасы металдарға жатады?

– Осы кездегі Д.И.Менделеев кестесіндегі 107 элементтердің 80-
нен астамы металдарға жатады.

– Оның қаншасы сирек кездесетін металдар тобына кіреді?
– Оның ішіндегі 40-тан астамы сирек кездесетін металдар тобы-

на жатады.
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– Металдар ненің қатарына жатады, ал қалыпты жағдайда 
олардың атомдарында қандай байланыс болады?

– Металдар жай заттардың қатарына жатады, ал қалыпты 
жағдайда олардың атомдарында металдық байланыс болады.

– Бұл байланыс олардың несін көрсетеді?
– Бұл байланыс олардың физикалық жəне химиялық қасиеттері-

нің ұқсастығын көрсетеді.

8-тапсырма. Мəтінмен танысып, металдар туралы айтыл ған-
дарды есте сақтаңыздар. Мəтінге – құрастырыңыздар.

Металдарға жалпы тəн қасиетке олардың токты жəне жылу-
ды өткізгіштігі, металдық жарқылы, соғылғыштығы жатады. 
Атомдар мен иондар кристалда белгілі бір тəртіппен орналасып, 
металға тəн металдық кристалды тор түзеді. Металлургия саласын-
да көп компонентті металдар алынады, мысалы, металдар, олардың 
құймалары, металл керамикасы жəне композиттер.

Біздің елдің өндірістік структурасына сəйкес металдар мынадай 
топтарға бөлінеді:

1. Қара металдар. Бұл топқа: темір, марганец, ванадий, хром 
жəне осы металдардың қосылыстары жатады.

2. Түсті металдар. Бұл топтағы металдар олардың технология-
сына байланысты төмендегідей топтарға бөлінеді.

Түсті металдардың техникалық классификациясы
 1. Ауыр металдар.
 2. Жеңіл металдар.
 3. Шашыранды металдар.     
 4. Баяу балқитын металдар. 
 5. Сирек жер металдары.
 6. Радиоактивті металдар.
 7. Асыл металдар.

9-тапсырма. Түсті металдардың топтастырылуын меңгеріп, 
есте сақтаңыздар. Олар туралы өздеріңіз білетін мəліметтерді 
қосып, мазмұндаңыздар.

Сирек кездесетін шашыранды металдардың (германий, галлий,
индий, таллий, селен, теллур) басқа металдарға қарағанда ерек-
шелігі – олардың табиғатта шашыранды түрінде кездесетіндігі, өз 
минералдарының жəне кен орындарының жоқтығы. Сондықтан 
оларды өндіру күрделі жұмыс. Яғни бұл металдарды шикізаттардан 
алдын ала байыту керек. Сондықтан олар полиметалдық концен-
траттарды өңдегенде, ерітіндіде, қалдықта жəне шаңда жиналады.
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Ал сирек кездесетін баяу балқитын металдардың (вольфрам, 
молибден, тантал, ниобий, цирконий) табиғатта өздерінің минерал-
дары мен кен орындары бар. Олардың рудаларын байыту арқылы 
концентраттарын алып, содан соң металдарды өндіреді.

 Сөздік:
 шашыранды – брызги
 байыту – обогащать; обогащение
 өңдеу – обработка; обрабатывать; починка
 ерітінді – раствор
 қалдық – остаток; излишек; отход; отброс
 өндіру – производить; вырабатывать; добывать

10-тапсырма. Пирометаллургия, гидрометаллургия процестері 
туралы берілген түсініктемені оқып, меңгеріп, ауызша айтып 
беріңіздер.

Материалдарды қыздыру мен балқыту аса жоғары температуралық 
пештерде жүргізілетін процестерді пирометаллургиялық (көне грек 
сөзі «пир» – от деген мағынаны білдіреді); ал су ерітінділеріндегі 
процестерді гидрометаллургиялық («гидро» – су деген мағынада) 
деп атайды.

Гидрометаллургиялық процестер суда, ерітінділерде, қышқылды, 
сілтілі немесе тұзды орталарда 1000 температурадан төмен жағдайда 
жүзеге асырылады. Қазіргі кезде аппараттарда жоғары температура 
мен қысымның күшімен жүргізілетін гидрометаллургиялық проце-
стер кең өріс алып отыр. Оны – автоклавтық əдіс деп атайды.

Түсті металлургияда металдарды алу пирометаллургиялық 
жəне гидрометаллургиялық процестер комбинациясынан тұратын 
аса күрделі технологиялық схемалар арқылы жүзеге асырылады.

 Сөздік:
 балқыту – литье; расплавить
 қыздыру – нагревать; греть; накаливать; возбуждать
 сілті – щелочь
 қысым – давление; напор; натиск; стеснение
 жүзеге асыру – осуществить; претворить в жизнь

11-тапсырма. Берілген хабарлы сөйлемдерді сұраулы сөйлем-
дерге айналдырып, сұраулы сөйлемдердің неше жолмен жасалаты-
нын түсіндіріңіздер.

Қазіргі кездегі классификациялау бойынша түсті металдар шарт-
ты түрде: ауыр, жеңіл, асыл жəне сирек кездесетін металдар болып 
бөлінеді.



54

Ауыр түсті металдар тобына: мыс, никель, мырыш, қалайы жа-
тады.

Адамдарға ерте заманнан бері еңбек құралдарын, қару-жарақ, 
əшекейлі заттар мен тұрмыстық бұйымдар жасау барысында алтын, 
күміс, мыс, темір, сынап, қалайы, күкірт, көміртегі сияқты элемент-
тер белгілі.

Мыс электр өткізгіштігі жағынан күмістен аз ғана кем. Оның 
электр өткізгіштігі алюминийден 1,7 есе, ал темір мен платинадан 
6 есе жоғары.

12-тапсырма. Көп нүктенің орнына сөз тудырушы жұрнақтарды 
(-лан, -дес, -де, -ла, -а, -та, -те) тиісті орындарына қойып, олардың 
жасалу жолдарын түсіндіріңіздер.

Мысты алу мен шикізаттың бағалы компоненттерін комплексті 
түрде пайдалану дəрежесін анық...п, кендегі негізгі металдың болу 
кондициясын төмен...теді. Бұл өз кезегінде жарамсыз деп табылған 
кенді де пайда...уға мүмкіндік береді. Қазақстанда соңғы кезге дейін 
құрамында 0,7-0,9 пайыз мыс бар кенді өңдеу экономикалық жағынан 
тиімді деп есеп...лді. Кен құрамында мыс халькопирит түрінде кез...
кенде, пириттің мөлшері өте көп болса, онда оның құрамындағы 
мыс 10-12 пайыздан аспайды. Қазіргі зауыттарда қолданылатын 
технологияларға сай шикізаттарды өң...генде, бастапқы сульфид 
кендерін байыту арқылы сульфидті концентраттар алынады. Қазіргі 
кезде оның құрамында 0,25-0,3 пайыз мыс бар кенді өнеркəсіпте 
пайда...уға болады деп сан...луда. Сол үшін ерітіндіні фенолфталле-
инмен тексеріп, қадаға...п тұрады.

13-тапсырма. Төмендегі етістіктерден өзгелік етіс жасаңыздар.
Кездесу, анықтау, пайдалану, байыту, қыздыру, белгілету, қолдану, 

бөлу, алу, қорыту, дайындау, жүргізу, жинау, жіберу, түсіру, жарысу, 
тырысу.

Өзгелік етіс – негізгі етістен: -тыр, -тір, -дыр, -дір, -ыр, -ір, 
-т, -қыз, -кіз, -ғыз, -гіз жұрнақтарының жалғануы арқылы жаса-
лып, қимылдың бөгде адам арқылы жасалуын білдіреді. Мысалы: 
айт+тыр, сөйле+т, жаз+ғыз.

Шартты рай выражает возможность и желательность дейст-
вия при тех или иных условиях. Условное наклонение образуется 
прибавлением суффиксов -са, -се к основе глагола. Мысалы: Олар 
кел+се, біз барамыз. Сен айт+са+ң, мен де айтамын.

14-тапсырма. Сөйлемдерден шартты райда тұрған сөздерді та-
уып, олардың жасалу жолдарын түсіндіріңіздер.
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Ақырғы көрсеткіштерге сүйенсек, жантайған тарелкадағы тү-
йіршіктер басады да, доңғалақ гранулятордан ерекше көзге түседі. 
Концентраттың көлемі аз болғанда, процесс үзілісті шағылдырғыш 
пеште жүреді, ал егер көлемі көп болса, онда ол құбыр түріндегі 
айналмалы дөңгелек пеште жүргізіледі. Егер ол 1,5 пайыздан көп 
болса, онда технологияның басына қайтарылады. Егер ерітіндіге 
ауа жіберсе, онда процесс үдей түседі, себебі темір мен марганецтің 
шала гидраттары толық гидроксидтеріне өтеді. Егер өңдеуді ішінде 
шары бар диірменде жүргізсе, онда сілтінің мөлшерін азайтуға бо-
лады. Егер қышқыл көп болып кетсе, онда кремнийдің вольфраматы 
пайда болып, вольфрамның ерітіндідегі өнімін кемітеді. Ерітіндіде 
молибден жоқ болса, оны азот қышқылымен нейтрализациялаған 
дұрыс болады.

15-тапсырма. Төмендегі есімдіктермен сөйлемдер құрасты-
рыңыздар. 

Мен, өзі, сонау, сіз, мына, өзіңіз, осы, қайда, барша, бірнеше, 
кім?, кейбір.

Көсемше

Көсемше етістік түрлеріне (негізгі жəне туынды) немесе етіс, 
болымсыз етістік тұлғаларына мынадай жұрнақтар жалғану арқылы 
жасалады: 1. -а, -е, -й; 2. -ып, -іп, -п; 3. -ғалы, -гелі, -қалы, -келі.

16-тапсырма. Мəтінмен танысып, мазмұндаңыздар. Бауыржан-
ның ерлік істерін өздеріңізге үлгі-өнеге тұтыңыздар. Мəтіннен 
көсемше тұлғалы сөздерді тауып, олардың жасалу жолдарын 
түсіндіріңіздер.

Бауыржанның батырлығын берсін ...

Қазақ халқының салт-дəстүрінде бата бергенде:

Жамбылдың ақындығын берсін!
Бауыржанның батырлығын берсін!
Сəкеннің сəнін берсін!
Күлəштің əнін берсін! – деп ақ тілеу тілейді.

Бауыржан Момышұлының аты аңызға айналып, есімі ұрпаққа 
ұлағат болып, ерлігімен ел есінде қалғаны бəрімізге аян.

Асылы, батыр болу екінің бірінің қолынан келе бермейді. Ол 
үшін нағыз жаужүрек, туған жерін, өз халқын, Отанын сүйген адам 
ғана батыр бола алады. «Шешенді дауда сына, батырды жауда сына» 



56

деп халық даналығында айтылғандай, нағыз батырлар ел басына күн 
туған жаугершілік заманда ғана Отаны үшін от кешіп, туған жері 
үшін, елі үшін жан алысып, жан беріседі. Батыр Бауыржанның Ұлы 
Отан соғысы кезіндегі ерліктері осындай ұлы ерліктердің үлгісі 
ретінде туған халқының мақтанышына айналған.

Бауыржан Момышұлы ержүрек қолбасшы, əскери қайраткер, 
Кеңес Одағының батыры, «Халық қаһарманы» атанған ұлы адам. 
Осындай дəрежеге жету жолында ол талай сындардан сүрінбей 
өтті.

Оның батырлығымен көзге түсіп, аты аңызға айналған кезеңі Ұлы 
Отан соғысы жылдарында болды. 1941 жылы Алматыда генерал-
майор И.В.Панфиловтың басшылығымен жасақталған 316-атқыштар 
(8-гвардиялық) дивизиясының құрамында майданға аттанады. 
Алғаш батальон, кейіннен полк командирі болды. Соғыстың соңғы 
жылдарында гвардиялық дивизияны басқарған.

Бауыржан Момышұлының есте қаларлықтай ерліктері жайлы 
айтар болсақ: соғыстың алғашқы 1941 жылының күзгі, қысқы ай-
ларында 27 рет өз батальонын шабуылға бастап шығып, 5 рет жау 
шебін бұзып өтіп, аман-есен негізгі жауынгерлік дивизия құрамына 
қосылады.

 Сөздік:
 жаужүрек – отважный; смелый           
шеп – заграждение
 дау – ссора; тяжба; иск; претензия; раздоры; спор
 даналық – мудрость; премудрость; гениальность
 жаугершілік – враждебность
 ержүрек – бесстрашный; отважный
 жасақтау – организовать дружину; переформировать дивизию
 шабуыл – атака; налет; наступление; нападение

17-тапсырма. Берілген керекті сөздердің көмегімен сөйлемдерді 
толықтырыңыздар.

Вольфрам

Швеция химигі К.В.Шееле 1781 жылы тунгстенит (ауыртас) деп 
аталатын минералды ______ ерітіп, жаңа элемент ______ қышқылын 
алған. Осы ғалымның вольфрамды алғашқы табуына байланысты 
бұл ______ кейіннен Шеелит деп атаған. Зерттеудің нəтижесінде 1783 
жылы вольфрамның қышқылын қалайы ______ көп кездесетін воль-
фрам минералы – вольфрамиттен алуға болатындығын дəлелдеді.
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Ресейде бірінші рет 1896 жылы Путилов ______ вольфрам-
ды болатқа қосып балқыту жəне оның басқа да ______ зерттеу 
тəжірибелері жүргізіле бастады. Ең алдымен 1927-1928 ______ воль-
фрамды жəне оның қатты құймалары, яғни карбидтерін _____ ______ 
анықталды. Осы жылдардан бастап, вольфрамның ______ жылдан-
жылға дамып, қазіргі кезде ол ______ саласында өте маңызды рөл 
атқарады.

Сөйлемдерді толықтыруға керекті сөздер: қышқылда, 
вольфрамның, минералды, рудаларында, зауытында, қасиеттерін, 
жылдары, алу тəсілдері, металлургиясы, техника.

Сын есімнің шырайлары
(Степени сравнения прилагательных)

Белгілі бір заттың сындық сапасының басқа бір заттың сындық 
сапасынан артық, не кем екендігін, əртүрлі дəрежелік сипатын біл-
діретін сын есімнің белгісін шырай дейміз.

Признак (качество) предмета или явления может быть в большей 
или в меньшей степени. Степень проявления признака выражается 
разными формами прилагательных, называемых степениями сравне-
ния. В казахском языке имеются четыре степени сравнения:

1. Жай шырай (положительная степень);
2. Салыстырмалы шырай (сравнительная степень);
3. Күшейтпелі шырай (усилительная степень);
4. Асырмалы шырай (превосходная степень).

18-тапсырма. Сөйлемдердегі асырмалы шырайлардың астын 
сызып, олардың жасалу жолдарын түсіндіріңіздер.

Тотықсыздандырғыш ретінде сутегін қолдану арқылы ХІХ 
ғасырдың басында И.Я.Берцелиус өте таза металды өндірген. 
Молибденнің ең жақсы еріткіші ол азот қышқылы мен күкірт 
қышқылының судағы ерітіндісі болып есептелінеді. Молибденнің 
физикалық, механикалық жəне химиялық қасиеттері вольфрамның 
қасиеттеріне өте жақын жəне ұқсас. Молибден азот қышқылы немесе 
оның тұз қышқылымен қоспасында қалыпты жағдайда аздап ериді, ал 
оны қыздырғанда, тым тез ериді. Молибденнің дисульфиді табиғатта 
тіпті көп кездеседі. Олардың ішіндегі нағыз көп кездесетіндері мы-
налар: молибденит, повеллит, молибдит, вульфенит. Молибдениттің 
кристалдық решеткесінде қоспалары немесе деффектісі болса, онда 
процесс орасан тез жылдамдықпен жүреді.
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19-тапсырма. Көп нүктенің орнына салыстырмалы шырайдың 
жұрнақтарын (-ырақ, -ғыш, -дау, -рақ) қосып жазып, олардың жаса-
лу жолдарын түсіндіріңіздер.

Бұл тəсілмен алынған молибден мен вольфрамның ұнтақтары 
басқа əдістерге қарағанда таза... болады. Бұл əдіспен алынған 
ұнтақтарда вольфрамның карбиді басқаларынан гөрі аз... кездеседі, 
оны өнеркəсіпте вольфрамның қатты құймаларын алу үшін 
қолданады. Шойында кремний, марганец жəне хром аз... болады, 
сондықтан ванадий шлакқа көп өтеді. Бұл процестің температурасы 
14000С-тан артығ... болады, сондықтан ванадийдің тотығу процесі 
кемиді. Лантаноидтар күміс түсті ақ немесе сар... болып келеді. 

20-тапсырма. Төмендегі сын есімдерді салыстырмалы, күшейт-
пелі шырайларда қолданыңыздар.

Қатты, жақын, сирек, мықты, жақсы, төзімді, өтімді, өткізгіш, 
жіңішке, ақылды, білімді, кеңпейілді, сұлу, əдемі, қара, қысқа, 
қышқыл, оңай, қиын, қисық, жалған.

21-тапсырма. Төмендегі сөз тіркестерінен күшейтпелі, салыс-
тырмалы, асырмалы шырайлар жасап, əрқайсысын бөлек-бөлек 
бағаналарға бөліп жазыңыздар.

Бақытты отбасы, зəулім ғимараттар, білікті маман, абыройлы 
адам, əзілқой жолдас, сапалы білім, ержүрек қолбасшы, талантты 
азамат, беделді дос, берекелі əйел, зерттеуші ғалым, сымбатты бой-
жеткен.

 
22-тапсырма. Мəтінді мұқият оқып, мағынасын түсініп, 

мəтінді екі мағыналық бөліктерге бөліп, əр бөлігіне бөлек-бөлек – 
құрастырыңыздар.

Кеннен мыс алудың металлургиялық əдістері

Алғашқы уақыттарда металлургия өз алдына жеке ғылым саласы 
болмағанымен, шикізаттан металл қорытып алу, белгілі тəсілдердің 
бірі болған. Былайша айтқанда, жай адамдардың қолынан келмейтін, 
мол тəжірибесі бар, көп еңбек сіңірген адамдардың ғана қолынан 
келетін металлургия процестері өнер ісіне айналған. Сол тəжірибелі 
адамдардың өздері, кенді қорытқанда, қорытатын ыдыс-пештің 
ішінде қандай химиялық, болмаса физикалық өзгерістерінің болып 
жатқанын анықтай алмай, тек сырттан ғана бақылайтын еді.
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Тек ХІХ ғасырдың аяқ шенінде металлургия процестері жөнге 
қойылып, бұл жөнінде ғылыми-зерттеу жұмыстары жүргізіле бас-
тады.

Осы ХХ ғасырдың бас кезінде-ақ металлургия тек тəжірибе тəсілі 
ғана емес, сонымен қатар өз алдына жеке ғылым тарауларының 
бірі болып қалыптасып, бірнеше шешілмеген мəселелерге жауап 
беретіндей халге жетті. Қазіргі уақытта металлургия ғылымының 
күннен-күнге ұлғайып, өркендеуі арқасында, металдардың бірқатар 
қасиеттері, металл шығатын кендердің құрамалары анықталып, 
қандай жəне қай түрлерінде олардың минералдары кездесетіндігі, 
оларды байыту, қорыту, металл айыру немесе сұйық затпен ерітіп 
алу əдістері анықталып, қалыптасты. Əрине, осы айтылған бағыттар 
теория жағынан да талқыланып, жылдан-жылға толығып, тəжірибе 
жүзінде кеңінен қолданылып келеді.

Қазіргі мерзімде осы теория бағыттарына сүйеніп, нəтижесінде 
кеннен мыс айырып алудың негізгі екі əдісі анықталды:

1. Кенді оның концентратын от арқылы қорытып, олардан мыс 
жəне басқа бағалы элементтерді айыру. Бұл – пирометаллургия 
əдісі деп аталады.

2. Кеннен оның концентратына əртүрлі сұйық еріткіштер 
қолданып, мысты жəне басқа бағалы металдарды ерітіндіге айнал-
дырып, сол ерітінділерден металл айыру. Бұл – гидрометаллургия 
əдісі деп аталады. Бұл əдіске электр тоғы арқылы металл айыратын 
электролиз кіреді.

 Сөздік:
қорыту – расплавить; заключить; переваривание (пищи); подводить итоги
тəсіл – способ; прием; уловка; тактика; средство
ұлғаю – расшириться; увеличиться; разрастание; расти
металды қорыту – расплавить металл
айыру – изолирование; отделять; отчуждение; различать
ерітінді – раствор

23-тапсырма. Буынның түрлерін естеріңізге түсіріп, оларға 
берілетін жаттығу жұмыстарын орындаңыздар.

Буынның түрлері (ашық, тұйық, бітеу)

Ашық буын (открытый слог). Слог, состоящий только из одной 
гласной фонемы или начинающийся с согласного и оканчивающий-
ся на гласный, называется открытым. Например: а-та, ба-ла, і-ні, 
те-рек, ал-ма.
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Тұйық буын (полузакрытый слог). Слог, который начинается с 
гласного и оканчивается на согласный, называется полузакрытым. 
Например: ат, от, ет, өрт, ар-ман, ал-мұрт.

Бітеу буын (закрытый слог). Слог, начинающийся с согласного 
и оканчивающийся на согласный, называется закрытым. Например: 
ба-ла-лар, дəп-тер, жаз, гүл, мақ-сат, төрт, қант, құрт.

24-тапсырма. Берілген сөздерді буынға бөліп, буынның түрлерін 
ажыратыңыздар.

Ү л г і: Технологиясында: тех – бітеу буын; но – ашық буын; 
ло – ашық буын; гия – бітеу буын; сын – бітеу буын; да – ашық буын.

Металлургия, шикізат, өнім, тəжірибе, өркендеу, металл, мине-
рал, сұйық зат, теория, концентрат, ерітінді, əдіс, қорыт, кен.

25-тапсырма. Мəтіннің (22-тапсырмадағы) мазмұнына сүйеніп, 
сөйлемді толықтырыңыздар.

Көп еңбек сіңірген адамдардың ғана қолынан келетін ... 
процестері өнер ісіне айналған. Химиялық, болмаса физикалық 
... болып жатқанын анықтай алмай, тек сырттан ғана бақылайтын 
еді. Бірнеше шешілмеген ... жауап беретіндей халге жетті. Олар-
ды байыту ... , металл айыру немесе сұйық затпен ерітіп алу ... 
анықталып, қалыптасты. Əрине, осы айтылған бағыттар ... жағынан 
да талқыланып, жылдан-жылға толығып, тəжірибе ... кеңінен 
қолданылып келеді.

26-тапсырма. Мəтіннен (22-тапсырмадағы) сөйлемнің тұрлаусыз 
мүшелерін тауып, олардың астын сызып, сұрақ қойыңыздар.

27-тапсырма. Төмендегі Олимпиада туралы айтылған мəлі-
меттерді оқып, біліп алыңыздар. Спортпен шұғылданыңыздар.

Білгенге  маржан

* Есте сақтаңыздар

Олимпиада рəміздері (спорт тарихынан)

Олимпиаданың əн-ұраны бар. Олимпиада жалауы – бес олим-
пиада шығыршығы бар ақ мата.

Олимпиаданың салт-дəстүрлері: Олимпиада алауын тұтату; 
Олимпиадалық спортшылар мен төрешілерінің беретін анты (1920 
жылдан бері).
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Олимпиаданың отын Грекиядағы көне Олимптің басынан күн 
сəулесіне тұтаттырып Олимпиада астанасына, ойындар салтанатты 
ашылатын жерге түрлі жолдармен жеткізеді. Қазақ арасында тұңғыш 
рет мұндай құрметке Мəскеу олимпиадасы ашылар тұста атақты 
желаяқ, Рим олимпиадасының күміс жүлдегері марқұм Ғұсман 
Қосанов ие болды.

Олимпиаданың түрлі мадақнамалары (награда) бар: медаль-
дар мен дипломдар (спортшыларға); Олимпиада кубогы (ұйымдар 
мен бірлестіктерге); Олимпиада ордені (Олимпиада қозғалысына 
қосқан зор еңбегі үшін беріледі).

                  (Қазақ күнтізбесі, 2005)

 Сөздік:
 шығыршық – ролик; кольцо
 төреші – судья; жюри
 тұтату – зажечь; прикурить; разжигать; разжечь
 желаяқ – быстроногий; вездесущий; ловкий; проворный 
 марқұм – покойный

28-тапсырма. Мақал-мəтелдердің мағынасын ашып, түсінген-
деріңізді айтып беріңіздер. Халық даналығын есте сақтаңыздар.

  Қысылшаңда сөз тап,
  Қысталаңда жол тап.

* * *
  Көңіл демеуі – жылы сөз.

* * *
  Өзіне сенген құстай ұшар,
  Өзгеге сенген мұрттай ұшар. 

* * *
  Сөздің берекесі кетсе, əдібі сөгілер
  Беттің ұяты кетсе, жасы төгілер.

* * *
  Ақшаны бөлісу оңай, ақылды бөлісу қиын.

29-тапсырма. Халықаралық Нобель сыйлығының дүниеге 
келу тарихынан хабардар болыңыздар.
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Халықаралық Нобель сыйлығының
дүниеге келу тарихынан

Альфред Бернхард Нобель Стокгольм қаласында дүниеге келді. 
Ол шведтің өнертапқышы (инженер-химик), əрі кəсіпкері болған. 
Оның əкесі Эммануэль 1842-1959 жылдары Петербургте тұрып, 
механикалық зауыт салған. Альфред Нобель 1864 жылы күркіреуік 
сынапты детонатор жасады. Ал 1867 жылы жалпы түрде динамит 
деп аталатын қопарғыш заттар жасау ісіне патент алып, оны көптеп 
шығаруға кіріседі. Сөйтіп орасан зор байлыққа ие болады. Өзі 
қайтыс боларының алдында өсиет қалдырып, артындағы мұрасының 
өсімінен жыл сайын ғылым мен мəдениеттің аса зор жаңалықтарына 
сыйлық тағайындауды өтініш еткен екен. 

Халықаралық Нобель сыйлығы осыдан қалған, осылай дүниеге 
келген.

          (Қазақ күнтізбесі, 2003).
 Сөздік:
 өнертапқыш – изобретатель
 кəсіпкер – предприниматель
 сынап – ртуть
 қопарғыш – корчеватель; взрывчатка; динамит
 мұра – наследие; наследство; памятник

30-тапсырма. Сабақты жəне салт етістіктерді еске түсіріп, 
оларға берілген жаттығу жұмыстарын орындаңыздар.

Салт жəне сабақты етістіктер
(Непереходные и переходные глаголы)

Табыс септіктегі сөзге мағынасы сабақталып тұратын етістік 
сабақты етістік деп аталады. Ал керісінше, табыс септіктегі сөзге 
мағынасы сабақталмай, салт күйінде істің өзін, жай күйді білдіретін 
етістіктерді салт етістік дейміз.

Жүз, жаз деген екі етістікті алсақ, жаз етістігі табыс септікті 
талап етіп тұр: хатты оқы, хатты жаз. Ал жүз етістігі объектіге 
сабақталмай, жадағайланып салт тұр, яғни жүз етістігіне сабақ-
талынып тұрған объекті жоқ. Мысалы: суда жүзу, сумен жүзу деп 
айтамыз.

31-тапсырма. Мəтінді мұқият оқып, меңгеріп, ғұлама ғалым 
А.Машановтың ғылымдағы жолын біліп алыңыздар. Мəтіндегі 
сабақты етістіктерді бір бағанаға, салт етістіктерді екінші бағанаға 
көшіріп жазып, олардың жасалу жолдарын түсіндіріңіздер.
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Ақжан Машанов жəне геомеханика

ХХ ғасырдың қырқыншы жылдарынан бастап, яғни Ақжан Ма-
шанов Қазақ ҰҒА-ның бел ортасында жүргенде бой көтерген іргелі 
ғылымдардың бірі – геомеханика. Геомеханикалық əдістердің Ақжан 
Машанов өзі бас болып қолданған бір-екеуіне тоқталайық.

Кен алаңдарындағы рудалардың түзелуіндегі назар аударарлық 
жəйттардың бірі жарықшақтар жүйесі болды. Бұл əдістеме 
Қаратау, Жезқазған, Орталық Қазақстан, Алтай кеніштерінде жа-
салынды. Əдістеменің негізі – қазу, барлау жұмыстары арқылы жа-
рықшақтарды уақытында анықтай отырып, кен орындарын білу еді.

Жарықшақтар жүйесін зерттеу айтарлықтай мəселелерді 
шешуде қолданылған болатын. Атап айтар болсақ, жарықшақтар 
жүйесінің түзелу механизмінің теориясы мен тұжырымдамасын 
жасауда, қазу бағыттарын оңай анықтауда, геологиялық барлау мен 
ізденісті жеңілдетуде, тау жыныстары массивінің параметрлері бай-
ланысын анықтауда пайдаланылды.

Ақжан Машановтың келесі қолданған тəсілі – тектоникалық күш 
алаңы деп қарастырылатын кен алабын салу жəне құрылымдық 
қалпына келтіру үшін пайдаланылатын күш алабын салу əдісі 
еді. Мұнымен қатар, ғалым бұған дейін жүзеге асырылып келген 
геофизикалық алыпты тұрғызудың графигін қолданды.

Осы жағдайларды пайдалана отырып, бірдей мəні бар нүктелерді 
жазық сызықтарымен қосты. Бұл изосызық, изоқуаттық, изотереңдік 
компоненттерін қамтыды. Ақжан Машанов бұл əдістемені механи-
кадағы дене бетіне жасалынатын қысым жиынтығының пəрмені сол 
дененің элементарлық бөлігіне де эквивалентті ықпал етеді деген 
принципке сүйене отырып іске асырды.

 Сөздік:
 кеніш – карьер; рудник; клад; сокровище; залежь
 жарықшақ – трещина; щель
 тұжырымдама – концепция
 ізденіс – поиск
 құрылым – структура; ; состав; строение
 сызық – линия; черта; линейчатый
 жазық – низменность; плоский; равнина; ровный

32-тапсырма. Мəтін бойынша төмендегі сұрақтарға жауап 
беріңіздер.

1. Геомеханика қай уақыттарда қалыптасқан ғылым? 2. Жарық-
шақтар жүйе əдістемесі қай жерлердегі кеніштерде жасалынды? 
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3. Бұл əдістеменің негізіне не жатады? 4. Жарықшақтар жүйесі 
қандай мəселелерді шешуде қолданылды? 5. А.Машановтың қол -
данған екінші тəсілін атаңыздар. 6. Ғалым қандай графикті қолданды? 
7. А.Машанов ол əдістемені қандай принципке сүйене отырып іске 
асырды?

33-тапсырма. Төмендегі тұйық етістіктерді қолдана отырып, 
сөз тіркестерін, сөйлемдер құрастырып, оларды аударыңыздар.

Ү л г і: Көру (смотреть); көруге болады (можно посмотреть); 
көруді қоя тұр (подожди смотреть); көруде мəн бар (есть смысл 
посмотреть); көруден бас тартты (отказался смотреть); көрумен 
шұғылданды (он занялся просмотром). 

Өндіру, қолдану, бөлу, еріту, қосу, алу, балқыту, азайту, шығару, 
көрсету, байыту.

34-тапсырма. Əйтеке бидің айтқан нақыл сөздерінің мəн-ма-
ғынасын түсініп, тəрбиелік мəні жоғары сөздердегі айтылғандарды 
өздеріңізге үлгі-өнеге тұтыңыздар.

Əйтеке бидің айтқандарынан

* Есте сақтаңыздар

Қолың сынса, қайта бітер Тот темірдің соры,
Сағың сынса, қайтып бітер? Шер – көңілдің соры.

 * * *   * * * 
Күйе киімді жейді, Өсер елдің ақыны көп,
Күйік жаныңды жейді. Өшер елдің əкімі көп

 * * *    * * *
Еңбексіз өткен өмір де бір, Адам өмірі өзгенікі, 
Ерте келген өлім де бір. Өлімі ғана өзінікі.

 * * *  * * *
Жүрекке түскен дақ та бір, Тасты – қырна,
Жаңғаққа түскен құрт та бір. Жасты – шыңда,  

 Кəріні – тыңда.
35-тапсырма. Жоғарыдағы (34-тапсырмадағы) нақыл сөздерден 

есімшенің жұрнақтарын тауып, олардың астын сызып, жасалу 
жолдарын түсіндіріңіздер.

36-тапсырма. Олимпиада тарихынан мəліметтерді оқып, түсі-
ніп, біліп алыңыздар. Сөйлемдердегі тұрлаулы мүшелердің астын 
сызып, оларға сұрақтар қойыңыздар.



65

Олимпиада тарихынан
* Есте сақтаңыздар

Уа, спорт!
Сенде рахат, сұлулығы өмірдің,
Даму менен тазалығы өмірдің.
Сен арқылы түсіністік, ұғыстық
Сен əлемге əкелесің тыныштық!

                                                           (Пьер де Кубертен)

Тұңғыш рет Олимпиада 1896 жылы өтті. Оны ұйымдастырушы – 
француз Пьер де Кубертен. Көне жəне осы жаңа Олимпиада дəуірінің 
арасы 15 ғасырды қамтиды. Ал осы шамада 293 Олимпиада өтті де-
ген болжам бар.

Тұңғыш Олимпиадаға тек ерлер ғана қатысқан. Олимпиада хар-
тиясы – Олимпиаданың өз заңы. Оның негізін Пьер де Кубертен 
жасаған. Хартия 1894 жылы Халықаралық конгресте қабылданған.

Олимпиада таңбасы (эмблема) – екі қатардан тұрады: бірінші 
(жоғарғы) қатарда бір-біріне кигізілген көгілдір, қара, қызыл жəне 
екінші (төменгі) қатарда сары, жасыл түсті бес шығыршық бар. 
Бұл – олимпиадалық қозғалысқа біріккен бес құрлықтың белгісі. 1920 
жылдан бастап Олимпиада таңбасына «жылдамырақ, жоғарырақ, 
күштірек» деген олимпиадалық ұран қосылды.

37-тапсырма. Сын есімдерді қайталап, өткен материалдарды 
еске түсіріңіздер.

Сын есім
(Имя прилагательное)

Сын есім мағынасына қарай (по значению) екіге бөлінеді:
1. Сапалық сын есімдер заттың түр-түсін (качество, признак цве-

та), сын-сипатын (характер и свойство), көлемі мен аумағын (объ-
ем, величина, размер), дəмі мен иісін (вкус), пішінін, түрін (форма) 
білдіреді.

2. Қатыстық сын есімдер туынды сын есім болып табыла-
ды. Қатыстық сын есімдер зат есімдерге жұрнақтардың жалғануы 
арқылы жасалынады.

38-тапсырма. Сөйлемдерден сапалық сын есімдерді тауып, 
олардың астын сызып, сөйлемдерді орыс тіліне аударыңыздар.

Қалыпты жағдайда вольфрамның концентрациясы төмен ерітін-
діден ақ түсті, өте майда дəнді (коллоид) вольфрам қышқылы 
5–1633
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түзіледі. МоО3 – ақ түсті ұнтақ, қыздырғанда ашық сары түске айна-
лады. МоО2 – қара-қоңыр түсті ұнтақ. Оның түсі лимон сияқты сары 
немесе ашық қызыл болады. 1817 жылы швед химигі И.Я.Берцелиус 
қызыл шламнан жаңа элемент тауып, оның атын Селен қойған. 
Лантаноидтар күміс түсті ақ немесе сарғыш болып келеді. Жұмсақ 
дəнекерлермен дəнекерлеу кезінде флюс ретінде хлорлы мырыштың 
су ерітіндісі немесе нашатырмен қосылған хлорлы мырыш ерітіндісі 
қолданылады. Қатты дəнекерлер жоғарғы күш пен жылулық əсерінде 
жұмыс істейтін бөлшектерді жалғау үшін қолданылады. Үлкен 
өлшемді тұғыр тəріздес бөлшектердегі жарықшақтардың дамуын 
тоқтаумен қатар, олардың механикалық беріктігін арттыру қажет.

39-тапсырма. Берілген керекті сөздердің көмегімен сөйлемдерді 
толықтырыңыздар.

Арнайы пештерде ............. .............. тым жоғары температура-
ларда (1400-1500оС) орындалып, сұйылған қорытпаны пеш ішінде 
.................. , өздерінің үлесті салмағына қарай екі түрлі ................. 
қорытынды алады. Бірі, салмағы жеңіл ішінде ........... ............... тіпті 
аз шлак, екіншісі, салмағы ауыр, ............. ............. сульфидтерінен 
құралған штейн қорытпасы.

Сөйлемдерді толықтыруға керекті сөздер: қорыту процестері, 
тұндырғанда, сұйық, мыс металы, мыс пен темір.

40-тапсырма. Жақшаның ішіндегі етістіктерді тиісті формаға 
қойып жазыңыздар.

Шлак дегеніміз – силиций, темір, алюминий, кальций, магний 
тотықтарының химиялық қосындылары, яғни бағалылығы шамалы, 
көбінесе бөлек үйіндіге (тасталу). Ал, штейнді алатын болсақ, ол 
өте бағалы, ілгерірек конвертерлеу процесіне жіберіліп, онан «қара 
мыс» (алыну). Қара мыс дегеніміз – аса тазармаған, ішінде əртүрлі 
элементтер күкірт, темір, никель, алтын, күміс, қорғасын т.б. бар, ке-
лешекте тазарту цехтарына (жіберілу).

41-тапсырма. Есімшені еске түсіріп, өткен материалдарды қай-
талаңыздар.

Есімше. Есімшенің жасалуы

Есімше (причастие). Есім секілді түрленіп, сөйлемде есімнің 
де, етістіктің де қызметінде қолданылатын етістіктің түрін есімше 
дейміз. Есімше жасайтын жұрнақтар:

1. -ған, -ген, -қан, -кен; 2. -атын (-етін, -йтын, -итін); 3. -ар, 
-ер, -р, -с.
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42-тапсырма. Көп нүктенің орнына есімшенің жұрнақтарын 
тиісті орындарына қойып жазыңыздар.

Қорғасын металлургиясы

Кейбір мəліметтер бойынша Австрия провинциясының бір тұр-
ғыны 1556 ж. жабық мал қорадағы көлбеген оттықта сульфид кенінен 
қорғасынды балқыт... . Қорғасын көлбеу оттықтан қабылдағышқа 
ақ... . Бұл пештер 1836 ж. дейін, алғашқы көріктер пайда болғанға 
шейін қолданыл... .

Шахталық пештер келесі уақыттарда жетілдірілді, олар су-
мен суытатын кессондарды (ватер-жакеттік пеш) қолдана бастады, 
қорғасынды үздіксіз шығару үшін сифон ойлап тап... , фурма арқылы 
пешке үрлейтін күшті желдеткіштерді қолдан... болды.

ХVІІ ғ. соңында Ресейдегі қорғасын өнеркəсібі ашылды. Байкал 
түбінде алғашқы күмісті қорғасын кен орны ашылып, 1708 ж. Нер-
чинск округінде алғашқы қазыналық зауыт жұмыс істеді.

Қырғыз даласында күмісті қорғасын өнеркəсіптері 1840 ж. пайда 
бол... . Металлургиялық отын мен хабарлаудың ыңғайлы жолдары 
болмауынан ХХ ғ. басында қорғасынды балқыту мүлдем тоқта... .

ХІХ ғ. Кавказда көп күмісті қорғасын кен орындары ашылды. Ал 
1853 ж. кеніштен 35 км жерден Садон кен орны қорынан қазыналық 
Алажр күмісті қорғасын зауыты салынды. Кешірек Джауджикау 
қаласындағы зауыттан қорғасын жəне мырыш кендерін өңдей бас-
тап жəне революцияға дейін жылына 1,5 мың тонна қорғасын алып 
отырды. Бұл зауыт кеңестік уақытта біршама үлкейтілді (Электро-
цинк комбинаты).

 Сөздік:
 көлбеу – горизонтально; раскос
 көлбеу жазықтық – наклонная плоскость
 қабылдағыштық – расположение к приему
 жетілдіру – повысить; совершенствование; разработка; разработать
 үрлеу – дуть; подуть; надувать; раздувание
 қазыналық – ценный; казенный; государственный
 балқыту – литье; расплавить
 кеніш – карьер; рудник; клад; сокровище; залежь

43-тапсырма. Мəтін бойынша берілген сұрақтарға жауап 
беріңіздер.

1. XVI ғасырда қорғасынды неден алған? 2. Қорғасынды 
балқытатын пештерді қай уақытқа дейін қолданған? 3. Қорғасынды 
тұрақты түрде шығарып тұру үшін не ойлап тапқан? 4. Ресейде 
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қорғасын өнеркəсібі қашан ашылды? 5. Ең алғаш күміс, қорғасын 
кен орны қайда ашылды? 6. Ал Қырғыз даласында күмісті-қорғасын 
өнеркəсіптері қашан пайда болды? 7. Қорғасынды балқыту не себепті 
тоқтатылды? 8. ХІХ ғасырда Кавказда қандай кен орындары ашыл-
ды? 9. Революцияға дейін жылына қанша қорғасын алынып отырды?

44-тапсырма. Мəтінді (42-тапсырмадағы) екі мағыналық бөлік-
терге бөліп, əр бөлігіне тақырып қойып, мазмұндаңыздар.

45-тапсырма. Мəтіндегі көптік жалғаулы сөздердің астын 
сы зып, оның ережесін түсіндіріңіздер. Қандай сөздерге көптік 
жалғаулары жалғанбай, көптік мағына білдіреді деген сұраққа мы-
салдар келтіре отырып, жауап беріңіздер.

46-тапсырма. Мəтіннің мазмұнына сүйеніп, сөйлемдерді то-
лықтырыңыздар.

1. Қорғасын көлбеу оттықтан _______________________________
2. Олар сумен суытатын кессондарды _________________________
3. Фурма арқылы пешке үрлейтін күшті _______________________
4. XVII ғ. соңында Ресейдегі ______________________________
5. Қырғыз даласында қорғасын ______________________________
6. ХХ ғ. басында қорғасынды _______________________________
7. ХІХ ғ. Кавказда көп күмісті-қорғасын _____________________
8. Революцияға дейін жылына 1,5 мың т. ______________________

47-тапсырма. Есімдіктерді қайталап, өткен материалдарды 
еске түсіріңіздер.

Есімдік  (Местоимение)

Есімдік – есім сөздердің (зат есім, сын есім, сан есімдердің) 
орнына жүретін сөз табы. Есімдік заттың өз атауын да, белгісінің, 
санының да атын білдірмейді, тек соларды нұсқап, меңзеп көрсетеді 
де, солардың орнына қолданылады. Мағынасына қарай есімдік 7 
топқа бөлінеді. 

Местоимение – это часть речи указывающий на предметы, лица, 
признаки, количество и способных заменить собой любое слово из 
именных частей речи. Местоимение по значению делятся на 7 видов:

1. Жіктеу есімдіктері (личные местоимения)
2. Сілтеу есімдіктері (указательные местоимения)
3. Сұрау есімдіктері (вопросительные местоимения)
4. Өздік есімдіктері (возвратные местоимения)
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5. Белгісіздік есімдіктері (неопределенные местоимения)
6. Болымсыздық есімдіктері (отрицательные местоимения)
7. Жалпылау есімдіктері (определительные местоимения)

48-тапсырма. Есімдіктерді (жіктеу, сілтеу) тауып, оны түрлеріне 
қарай ажыратыңыздар.

Бұл тəсілді бірінші рет орыс ғалымы П.Н.Соболевский 1826 
жылы платинадан заттарды жасау үшін қолданған. Молибденнің 
қаттылығы жəне мықтылығы вольфрамнан төмен, соған байланыс-
ты қалыпты жағдайда механикалық (соғу, созу т.б.) өңдеуге болады. 
Сондықтан ол негізінен тұрақты алты валентті қосылыстар түрінде 
кездеседі. Вольфрам сияқты молибденнің де шала тотықтары бар, 
олар өнеркəсіпте қолданылмайды. Осы жоғарыдағы айтылған 
тəсілдерді қолданудың нəтижесінде молибдениттің концентраты 
алынады. Оның себебін мына реакция арқылы түсіндіруге бола-
ды. Бұл тəсілді өнеркəсіпте біздің зерттеуші ғалымдар енгізген. Ол 
пештің сырты темірден жасалып, ішінен ыстыққа төзімді кірпіштен 
қаланады. Оны автомат ретпен тексеріп тұрады. Мыналар өндірістегі 
маңыздыларына жататындар. Аналардың арасындағы негізгілері 
магниттер мен титаномагнитті рудалар болып есептелінеді. Біздің 
университет бүгінде көптеген мамандық бойынша инженер маман-
дарын дайындайды.

49-тапсырма. Төмендегі сұрау есімдіктерімен сөйлемдер құрас-
тырыңыздар.

Кім? не? неше? қанша? қай? қандай? қалай? қашан? қайсы? 
қайда? нешеу? нешінші? қайдан?

50-тапсырма. Сөйлемдерден белгісіздік есімдіктерін тауып, бел-
гісіздік есімдіктеріне жататын сөздерді атаңыздар.

Ертеректе, мысты минералдарды күйдіру үшін бірнеше əдістер 
қолданылып келген. Кен орындары – құрамында бір немесе бір-
неше минерал бар, экономика жағынан өндіруге тиімді пайдалы 
қазбалардың жер қойнауының белгілі бір аймағында шоғырлануы. 
Əркімнің өмірде өз таңдауы бар. Біреу маркшейдер болғанды 
қалайды, ал кейбіреулер мұнай-газ инженері болсам деп армандай-
ды. Тау жыныстары деп тұрақты құрылымы мен құрамдары бар бір 
немесе бірнеше минералдардан түзіліп өзіндік жаралуымен жер 
қабыршығын құрайтын табиғи минералдық агрегаттарды атайды. 
Кейде мысқа бай кендер де кездеседі, мысалы кейбір кендердің 
мысы 10 пайыз немесе одан да көп болады.
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51-тапсырма. Өздік есімдіктерінің астын сызып, оларды 
септеңіздер. 

Əр қабаттың температурасын өз алдына оттегін жіберу арқылы 
бақылап реттеуге болады. Сонымен, мыс минерал кені өзінің 
құрылысына, элементтерімен қосылуына қарай негізгі екі топқа 
бөлінеді. Күкіртті мыс минералдары мен мыс тотық минералдарының 
екеуі де табиғи жағдайда біріне-бірі жанаспайды, оның үстіне 
өз алдына бөлек кездеспейді. Өздеріңізге мəлім, бұрын Ресей 
патшалығының жерінде темір жол қатынасы өте аз болғандықтан, 
кенді зауытқа көбінесе көліктермен таситын. Пирит, силиций 
тотығы (кварц, ақ тас), ізбес тас, алюминий тотығы, саз топырақ 
жəне т.б. табиғи жағдайда көбінесе араласып жүретін минералдар, 
өздері жеке түрінде көп кездесе қоймайды. Алғашқы уақыттарда ме-
таллургия өз алдына жеке ғылым саласы болмағанымен, шикізаттан 
металл қорытып алу белгілі тəсілдердің бірі болған.

52-тапсырма. Сөйлемдерден жалпылау жəне болымсыздық 
есімдіктерін тауып, олардың сөйлемдегі қызметін түсіндіріңіздер.

Байыту флотациясына түскен кеннің ішіндегі мыстың барлығы 
тегісімен концентратқа кете қоймайды. Міне, осы қасиеттерінің бəрі 
бұл металды халық шаруашылығының барлық салаларында, тіпті үй 
тұрмысында да кеңінен пайдалануды қамтамасыз етіп отыр. Оның 
бəрін қорыту үшін отын да, электр қуаты да аса көп жұмсалып, со-
нымен қатар, ол бос жыныстар (хвосты) мыс қосындыларын көбірек 
ілестіріп кетуі мүмкін болған. Мұндай жауапты жұмыстарды атқару 
үстінде ешкім ешқайда алаңдамауы керек. Дүниеде ешбір міні жоқ 
ешкімді таппайсың.

53-тапсырма. Мəтінді мұқият оқып, түсініп, Қазақстандағы 
металлургияның даму тарихынан мəлімет алып, есте сақтаңыздар.

Қазақстанда металлургияның дамуы

Орта Азия мен Қазақстан шекарасындағы сақ дəуірі (б.э.д. 
VIII-IV ғ.ғ.).

Қазақстан жерінде адамның миллиондаған жылдар бұрын пай-
да болғанына Қаратаудың Кіші жəне Үлкен жоталарының солтүстігі 
мен оңтүстігі баурайларында табылған көптеген палеолиттік құрал-
дар дəлел бола алады. Мекендер, молалар, кен орындары, қола дəуі-
рінің тасқа салынған суреттері Қазақстанның барлық жерлерінде 
кездеседі.

Семиречье (Жетісуда) 50-ге жуық сурет салынған құлпы 
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тастардың ескерткіштері бар. 50-ші жылдардың аяғында Тамғалы 
жерінен (Аңырқай таулары, Алматының солтүстік батысынан 170 км 
жерде) қабырғаларында суреті бар керемет орда табылған.

Қабырғадағы суреттердің мұражайында бірнеше тарихи кезең –
20 ғасырдан асатын уақыт бейнеленген. Ертедегі номадтар 
(көшпенділер) мен түрік дəуіріне жəне қола ғасырға жататын
4000-ға жуық суреттер табылған, мысалы: күнбасты құдайлар бей-
несі, аңшы лықтың көріністері, діни құрбандыққа шалу көріністері, 
құс аңшылығы мен адам жəне жануарлар салынған композиция-
лар. «Тамғалы ландшафындағы археологиялық петроглифтері» 
ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мұралары тізіміне кірген. Орталық 
Қазақстандағы Атасу мен Мыржық мекендері, Ақсу-Аюлы, Беғазы, 
Дандыбай молалары басқа ескерткіштерге қарағанда жақсы зерттел-
ген. Семиречьедегі, Орталық жəне Шығыс Қазақстандағы тастағы 
суреттерге деген қызығушылық жоғары. Б.э.д. V ғасырға жататын 
Семиречьедегі Есік қорғаны мен бесшатыр молалары кеңінен таны-
мал.

Мыс пен қоланың бай кен орындары бар жерлерде темірдің 
алғашқы кездерде жолы болмады. Мұндай аудандарға Қазақстан 
мен Оңтүстік Сібірді жатқызуға болады. Мұнда темірге дейін ме-
таллургия жоғары деңгейде дамып, одан темірге дейін бұйымдар 
жасаған.

Қазақстан жеріндегі тайпалар үшін б.э.д. VIII-VII ғ. темірдің 
ашылып, кеңінен пайдаланып жүрген кезеңі болған. Бұл дəуірде 
даму əртүрлі аймақта бірдей уақытта келген жоқ.

 

 Сөздік:
 қола – бронза, бронзовый
 жоба – гребень; кряж; хребет
 баурай – подножье (горы)
 қола дəуірі – бронзовый век
 құлпы тас – надгробный памятник
 орда – ханская ставка; богатая юрта
 құрбандыққ шалу – зарезать в качестве жертвы
 аңшылық – занятие охотой; звероловство; охотничий промысел
 қорған – курган; укрепление; опора; оплот
 темір – железо; железный

54-тапсырма. Мəтіннің мазмұны бойынша құрастырылған 
сұхбатты рөлге бөліп оқып, мағынасын есте сақтаңыздар.
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–

– Қазақстанның жерінде адамның миллиондаған жылдар бұрын 
пайда болғанына қандай дəлелдер бар?

– Қазақстанда адамның миллиондаған жылдар бұрын пайда 
болғанына Қаратаудың Кіші жəне Үлкен жоталарының солтүстігі 
мен оңтүстігі баурайларында табылған көптеген палеолиттік 
құралдар дəлел бола алады.

– Оған дəлел ретінде Қазақстанның жерлерінде тағы да нелер 
кездеседі?

– Қазақстанның барлық жерлерінде мекендер, молалар, кен 
орындары, қола дəуірінің тасқа салынған суреттері т.б. кездеседі.

– Тағы нелер табылған?
– Семиречьеде (Жетісуда) 50-ге жуық сурет салынған құлпы 

тастардың ескерткіштері, 50-ші жылдардың аяғында Тамғалы жері-
нен (Аңырқай таулары, Алматының солтүстік батысынан 170 км 
жерде) қабырғаларында суреті бар керемет орда табылған.

– Қабырғадағы суреттердің мұражайларында нелер бейнелен-
ген?

– Қабырғадағы суреттердің мұражайларында бірнеше тарихи 
кезең, яғни жиырма ғасырдан асатын уақыт бейнеленген.

– Ертедегі көшпенділер жəне түрік дəуірі мен қола ғасырға жа-
татын қанша суреттер табылған?

– Ертедегі номадтар (көшпенділер) мен түрік дəуіріне жəне қола 
ғасырға жататын 4000-ға жуық суреттер табылған.

55-тапсырма. Мəтіннің екінші мағыналық бөлігіне жоғарыдағы 
сұхбатты жалғастырып, – құрастырыңыздар.

56-тапсырма. Берілген сұхбаттан сұрау есімдіктерін тауып, 
олардың жасалу жолдарын түсіндіріңіздер.

57-тапсырма. Мəтіннің (53-тапсырмадағы) мазмұнын сақтай 
отырып, мəтіннің негізінде сөйлемдердің тұрлаулы, тұрлаусыз 
мүшелеріне негізделген он шақты сөйлемдер құрастырып, олардың 
астын сызыңыздар.

58-тапсырма. Төмендегі берілген мəтінді мұқият оқып, 
мағынасын меңгеріңіздер. Екі жай сөйлемнен құрмалас сөйлемдер 
құрастырып, олардың ережесін түсіндіріңіздер.



73

XVIII ғасырға дейінгі Ресейдегі металлургияның дамуы

Ресей жерінде едəуір көлемде металл өңдеу б.ғ.VI-VIII ғ. осы 
жерге ежелгі славяндықтарды таратып жібергенге дейін жүрді. Бұған 
алтай елінің оңтүстік жəне солтүстігінен табылған олжалар дəлел 
бола алады. Əсіресе «чудь» деген атау алған халық ерекшеленеді. 
Олар металл өңдеу кəсібін өте мықты меңгерген. Чудьтардың 
жасаған бұйымдары тек Ресей жерінде ғана емес, басқа елдерде де 
табылған. Металл өңдеумен (чудьтардан басқа) басқа да халықтар 
айналысқан. Воронеж аймағының оңтүстік аудандарында қожалық 
еткен скивтер де болған. Қаражердің оңтүстігінде қолөнер метал-
лургиясын дамыту үшін барлық жағдай болды. Мысалы: табиғи бай 
темір кені; олардың ең ірісі – Липец-Студенец кен орны. Қаражердің 
оңтүстігі басқа елдердің аудандарымен ыңғайлы өзен жолдарымен 
байланысты. Олар өнімдерін жеткізе алды.

Б.э.д. 2000 жылдың ортасында-ақ Воронеж облысы жеріндегі 
Мосолов қалашығы деген атпен белгілі болған ежелгі қолөнер 
метал лургтарының елді жерлері (поселение) қоныстанғанына архео-
логиялық дəлел болады.

 Сөздік:
олжа – добыча; находка; трофей; прибыль
ежелгі – древний; давний; исконный
қожалық ету – владеть; хозяйничать; пользоваться властью;  

                    господствовать

59-тапсырма. Одағайды қайталап, еске түсіріңіздер.

Одағай (Междометие)

Дербес мағынасы жоқ, адамның алуан түрлі көңіл-күйін 
білдіретін сөз табын Одағай деп атайды.

Мысалы: Япырым-ау, қайда сол күндер! Аухау-аухау деп кешкі 
тынық даланы басына көтерді.

Междометие – это часть речи. Междометиями называются не-
изменяемые слова, служащие для передачи различного рода чувств, 
эмоций, переживаний, боль, тоску, радость, удивление, гнев и так 
далее. Междометие отдельно не имеет лексического значения.

Междометия по значению делятся на 4 вида;
1. Көңіл-күй одағайлары (эмоциональные междометия): 

бəрекелді (браво), алақай (ура), аһа (ага), əттеген-ай, қап (надо же), 
ойбай (ой), құдай-ай (боже мой)!
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2. Жекіру, ишарат одағайлары (императивные междометия): 
ал (ну), мə (на), əй (эй), жə (полно, хватит)!

3. Шақыру одағайлары (призывные междометия): ауһау-ауһау, 
əукім-əукім (сиырға), құрау-құрау, моһ-моһ (жылқыға), пұшайт-
пұшайт (қойға), шөре-шөре (ешкіге), кіш-кіш, шип-шип (тауыққа), 
ка-ка, əйт (итке) жəне т.б.

4. Тұрмыс-салт одағайлары (бытовые междометия): асса лау-
мағалейкум, уағалейкумассалам, хош, рахмет, кеш жарық, құп! т.б.

60-тапсырма. Одағай сөздердің барлық түрлерін пайдалана от-
ырып, қысқаша мəтін құрастырыңыздар.

61-тапсырма. Қ.И.Сəтбаев атындағы ҚазҰТУ-дың тарихы-
нан хабардар болыңыздар. Берілген мəліметке өздеріңіздің біле-
тіндеріңізді қосып, толықтыра отырып, мазмұндаңыздар.

ҚазҰТУ-дың 75 жылдығына –
жаңа жетістіктермен

Ғұлама ғалым, инженер-геолог, академик Қ.И.Сəтбаев атындағы 
ҚазҰТУ-дың тарихы 1934 жылдан бастау алады. Республикамыздағы 
іргелі оқу орнының 2009 жылы 75 жылдық мерейтойы.

ҚазҰТУ – Қазақстанның инженер кадрларын даярлайтын шоқ -
тығы биік жоғары оқу орны. Университетіміздің 2003 жылы Фран-
цияның Париж қаласында өткен 56 елдің 100 ұйымы арасында 
Халықаралық жүлдені жеңіп алды. Сонымен қатар, 2004 жылдың 
18 қыркүйегінде Болонь (Италия) қаласындағы əлем универси-
теттерінің Ұлы хартиясына қол қойған бірегей оқу орны.

Жоғары техникалық білімнің қара шаңырағы болып отырған 
университетіміз Елбасының Жарлығымен ерекше мəртебеге ие 
болған. 75 жылға жуық тарихында мұнда 90 мыңнан астам білікті 
инженер мамандар даярланып шықты.

Бүгіндері университет қарауында 10 институт, ҚазҰТУ жа-
нындағы Колледж бар. Əскери кафедра жұмыс істейді. Мақтан тұтар 
түлектері де жеткілікті. Олар халық шаруашылығының əр саласын-
да жемісті еңбек етуде.

Киелі қара шаңырақ, алтын ұя болып отырған ҚазҰТУ-ды сту-
дент жастарға сапалы білім беруде əлемдік стандарттарға сай келетін 
жаңа үлгідегі озық инновациялық оқу орнына айналдыру бағытында 
жұмыстар жасалынып жатыр.
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Президентіміз Н.Ə.Назарбаев еліміздің озық 50 мемлекеттің 
қатарына қосылуын көздеген үлкен талап-мақсат қойғаны белгілі. 
Оған қазұтулықтар, осында еңбек ететін əр қызметкер мен оқитын 
студенттер сапалы жұмыс, саналы ой-өрісімен, жоғары рухты 
сезінген тың күш-жігерімен үлес қосуда. Соның жарқын бір үлгісі –
75 жылдық мерейтойды мол табыстармен қарсы алу. Асқар шың, 
биіктерді бірге бағындыруға атсалысуда.

 Сөздік:
 ғұлама – мудрец; признанный ученый; титан
 іргелі – фундаментальный; капитальный; основательный
 шоқтық – загривок; холка
 бірегей – уникальный
 мəртебе – престиж; честь; слава; достоинство; статус
 білікті – знающий; квалифицированный; образованный

62-тапсырма. Əнуарбек Байжанбаев кім – деген сұраққа жау-
апты төмендегі деректерден біле аласыздар. Танымал тұлғаларды 
білу – барлығымыздың парызымыз.

Айтулы диктор
(«Қазақтың Левитаны»)

Əнуарбек Нығметжанұлы Байжанбаев Семей қаласында дүниеге 
келген. Ұлы Отан соғысына қатысқан. 1944 жылы жараланып, елге 
оралғаннан кейін Қазақ радиосына диктор болып жұмысқа кіреді. 
Алғаш эфирге шыққаннан бастап (24.06.1944) өмірінің ақырына 
дейін Қазақ радиосында, теледидарда (1958-1962) диктор, аға дик-
тор болып қызмет атқарды. Эфир арқылы берілген республиканың 
тыныс-тіршілігі жайлы əртүрлі жаңалықтар, саяси хабарлар, ре-
портаждар, радиоочерктер ұзақ жылдар бойы миллиондаған 
тыңдаушыларына Əнуарбек Байжанбаевтың ашық та əуезді, тынысы 
кең қою үнімен жетті. Оны кезінде тыңдармандары «Қазақтың Ле-
витаны» деп орынды мақтаныш етті. Ол тұрған үйге мемориалдық 
тақта орнатылған (1991).

 (Қазақстан күнтізбесі, 2003).

63-тапсырма. Мақал-мəтелдерді мұқият оқып, мағынасын 
ашып, түсінгендеріңізді мазмұндап беріңіздер. Айтылғандардан 
үлгі-өнеге алыңыздар.
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М а қ а л – м ə т е л д е р

Жалқаулық аздырар, Үлкенге кішілікпен қарағаны,
Еңбек оздырар. Кішінің үлкендікке жарағаны.

* * *
Жауға сілтер қаруыңды,  Əр істі көзің көрмей сенбе.
Жақыныңа сілтеме.

* * *
   Қонақ алдымен қабағыңа қарайды,
   Онан соң табағыңа қарайды.

     * * *                                     * * *                                * * *   
Өткен іске өкінбе,  Нан – астың басы, Ұстай білсең өзіңді,
Өнбесті қума.  Тəртіп – істің басы. Халық тыңдар сөзіңді.

64-тапсырма. Қазақ тіліндегі модаль сөздердің қызметін түсініп, 
олармен сөйлемдер құрастырыңыздар.

Қазақ тіліндегі модаль сөздер
(Модальные слова в казахском языке)

Қимыл-əрекеттің шындық өмірге қатысы туралы сөйлеушінің 
көзқарасы модальдық категория деп аталады. Олар мыналар: ша-
масы, əрине, əлбетте, рас, шын, мүмкін, сияқты, тəрізді, керек, 
екен, шығар, болар т.б. Осы сөздердің ішінде: шығар, болар, екен, 
керек, қажет, сияқты, тəрізді модальді сөздері үнемі сөйлемнің 
соңында келеді. Ал, қалған сөздер көбінесе сөйлемнің басында, не 
соңында келеді.

Модальные слова служат для выражения точки зрения говоря-
щего на отношение высказываемой мысли к действительности. 
В казахском языке имеются следующие модальные слова: 

керек, қажет – необходимо; надобно; нужно. Оған не керек? 
(Что ему нужно?). Маған қазақ тілі оқулығы керек (Мне  необходимо 
учебник по казахскому языку).

сияқты –  как будто; как; кажется. Ол айтқан сияқты (Он как 
будто говорил).

шамасы – скорее всего; вероятно. Шамасы ол келмейді (Скорее  
он не придет).

əрине, əлбетте  – конечно. Əрине, ертең келемін (Конечно, 
я приду завтра)
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екен –  оказывается. Театрда адам көп екен (Оказывается, в теа-
тре много народа).

рас, шын  –  правда; верно. Рас, маған биік өкшелі аяқ киім керек 
(Правда, мне нужна обувь с высоким каблуком).

мүмкін, шығар,  возможно; может быть; вероятно. Мүмкін, ем-
тиханды 

болар – ерте тапсырасың (Возможно, ты сдашь экзамен досроч-
но). Ол əлі келмеген шығар (Может быть, он еще не пришел).

əйтеуір – когда-нибудь; всегда. Əйтеуір, ол бір келер (Когда-
нибудь, он появится). Əйтеуір, Мараттың сөзі тура келді  (Всегда вы-
ходит так, как говорил Марат).

тəрізді, секілді – похоже. Ол өтірік айтқан тəрізді (Похоже, он 
неправду сказал).

Среди этих слов, такие слова как шығар, болар, екен, керек, 
қажет, сияқты, тəрізді присоединяются только к концу предложе-
ния. Остальные слова могут находиться как в начале так и в конце 
предложения. Бұлардан басқа да модель сөздер баршылық: бəсе – 
вот оно что; наконец-то; так оно и вышло; тиіс – необходимо; долж-
но; обязано; следует; əлбетте – конечно; обязательно; разумеется; 
так точно; əрине – безусловно; конечно; бесспорно; несомненно.

65-тапсырма. Құрмалас сөйлемдерді еске түсіріңіздер. Сөй-
лемдерден мақсат бағыныңқылы сабақтас құрмаластарды тауып, 
олардың бағыныңқылары мен басыңқыларының қандай тұлғалар 
арқылы байланысып тұрғанын түсіндіріңіздер.

Мұндай кемшілікті болдырмау үшін, процесті ішкі жағы 
қышқылға төзімді материалдармен қаланған араластырғышы бар 
сыртынан қыздырылатын реакторлардан өткізеді. Қазіргі кезде 
металлургия саласында оның шикізаттарынан металдарды толық 
бөліп алу жəне экологияны сақтау үшін, экстракция немесе сорб-
ция əдістерін қолдану керек. Фосфор мен мышьяктан ерітіндіні та-
зарту үшін, оның ішінде араластыратын бұлғауышы бар темірден 
жасалған реактор қолданылады. Жоғарыда айтылған кемшіліктерді 
болдырмау үшін, қазіргі кезде молибдениттің концентратын 
күйдіруді қайнату қабатындағы пеште өткізеді. Молибдаттарды алу 
үшін, молибден оксидін сілтілік ерітіндіде ерітіп, тұнбаға шөктіреді. 
Осындай молярлық қатынасқа келтіру үшін, ерітіндіні булау немесе 
қышқылмен нейтрализациялау тəсілдері қолданылады.

66-тапсырма. Қарсылықты бағыныңқылы сабақтас құр ма-
 лас сөйлемдерді тауып, олардың бағыныңқылары мен басың-
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қыларының қандай тұлғалар арқылы байланысып тұрғанын ай-
тып беріңіздер.

Сульфид керекті мөлшерден көп болса да, вольфрамның сульфат 
тұздары түзіледі. Натрий вольфраматының ерітіндісінде молибденнің 
концентрациясы жоғары болса да, ол ерітіндіні молибденнен тазарту 
керек. Диірменді бумен қыздырса да, будың суға айналуына байла-
нысты қышқылдың ерітіндідегі концентрациясы кемиді. Концен-
тратта фосфор мен мышьяктың қоспасы көп болса да, вольфрамның 
өнімі вольфрам қышқылында азаяды. Ерітіндінің құрамында фос -
фор мен мышьяк бола тұра, олар ерітіндіде вольфрамның полиқыш-
қылдары күйінде қалады. Шеелит концентратын планетааралық 
диірменде алдын-ала механикалық əдіспен активті түріне өткізе 
тұра, онда қарқынды өңделіп қолданылатын реагенттердің мөлшері 
азаяды. 

67-тапсырма. Мезгіл бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөй-
лемдердің бағыныңқылары мен басыңқыларының қандай тұлға-
лар арқылы байланысып тұрғанын түсіндіріңіздер.

Бу мен пульпа бөлінгеннен кейін, пульпа аппараттың төменгі 
жағынан сүзгіден өтіп, сұйық ерітінді мен қалдыққа бөлінеді. Кон-
центрат пен соданы араластырып, 80-90оС-қа қыздырғаннан соң, оны 
насоспен автоклавқа жібереді. Шеелиттің концентратын автоклавта 
өңдегенде, сода көп мөлшерде кетеді. Сода ерітіндісінің орнына 
фторлы тұздардың ерітіндісін қолданғанан кейін, оның үлкен əсер 
беретіндігі дəлелденген. Ерітіндіден натрий нитратын бөліп алған 
соң, оны тыңайтқыш ретінде ауыл шаруашылығында қолданады. 
Темір молибдатын 600оС-тан жоғары температурада қыздырғанда, 
ол темір мен молибденнің оксидтеріне бөлінеді.

68-тапсырма. Ана тілі туралы өлеңдерді жаттап, мазмұн-
даңыздар. Өз ана тілдеріңізді құрметтеңіздер.

АНА ТІЛІ – ҰРПАҚ ТІЛІ

Асан қайғы, Жиренше Ата- анамыз əлдилеп
Сөйлеп өткен қазақ тіл. Уатқан бізді баба тіл.
Əз Жəнібек, Қойлыбай Сол туған тіл атауы – 
Сыйлап өткен ғажап тіл. Ежелгі біздің қазақ тіл.

Осы тілді жек көрген
Дүниеден қалар құр.
Бағаласаң шынымен,
Баба тілің асыл-дүр.

                                                         (Қожаберген жырау)
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* * *
Ана тілін ұмытса,
Анасына қарар ма?
Ел дəстүрін жоғалтса,
Еліне жақын болар ма?                                                                              

                                        (С.Дөнентаев)
* * *

Əркімге туған тілі – туған шеше,
Оған бала міндетті сан мың есе

                                                                      (С. Мұқанов)
* * *

Тіл – бабаң, тіл анаң. Тіл – əкең, Тіл – шешең
Мəңгіге сол дейтін Анаңның, атаңның
Жасайтын дін аман, Қадірін білмесең,
Уақытқа көнбейтін. Кім болып атандың?

                                                                                                             (М. Əлімбаев)
* * *

Ана тілім, күшім менің, қуатым,
Жырым сендік жүрегімнен туатын.
Тауысар ма ырысыңды, қорыңды,
Тізерлесіп қатар жазса мың ақын.  

                                       (Ғ. Қайырбеков)

69-тапсырма. Металлургияның тарихнамасынан мəлімет 
алып, түсінгендеріңізді мазмұндап беріңіздер.

Металлургия тарихнамасы

Тарихшылар еңбегінде аңшылық жəне балық аулаушылықтан өту 
кезеңі Египетте жəне Двуречье территориясында, сонымен қоса Инд 
өзені (Харапп мəдениеті) даласында бірдей уақытта болғанын айта-
ды. Неолит дəуірінде жер шаруашылығына өтуде мыстан жасалған, 
кейінен қоладан жасалған алғашқы бұйымдар кездесе бастайды. Ар-
хеологтар мен тарихшылардың зерттеулері технологияның дамуы 
мен оның елдер мен халық өміріне əсер етуіне байланысты қызықты 
жəне пайдалы фактілерді алуға көмектеседі.

Ертеде Қазақстан жерінде атүсті көшіп жүріп өмір сүрген, 
көптеген тайпасы бар сақтар тұрған. Осыдан 2,5 мың жыл бұрын 
жазудың болғандығын дəлелдейтін тарихи ескерткіштер табылған. 
Еліміздің аумағында ортағасырлық Отырар, Сауран қалаларының 
қалдықтары да бар.
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Қазақ халқының жазбаша тарихы Ресейге қосылғаннан баста -
 ла ды. Ресейде орта ғасырдан қазіргі заманға дейінгі елдегі метал-
лур гияның дамуын толық көрсететін жұмыстар бар. Ресейдегі ме-
тал лургияның дамуына жеке арналып жазылған басылымдар өте 
көп.

Қазіргі Қазақстан жерінде ертедегі металлургияның дəлелі 
мыналар бола алады.: кен өнімдері, «Чукот кезеңі» деп аталатын 
қождар жəне археологиялық қазбаларға жататын еңбек құралдары, 
қарулар, зергерлік бұйымдар. Қазақстанда металлургия өнеркəсібі 
ХIХ ғасырда Ресей империясының қарауында алғашқы зауыт, кен 
орындары мен шахталардың құрылысының салуымен басталады.

Ауыр металл (мыс, кадмий, мырыш, қорғасын), сирек металдар, 
уран, шойын, болат Кеңестік басқару жылдары қалыптасып жəне 
қарқынды дамыды. 

Қазақстан металлургиясы тарихына байланысты басылымдар өте 
аз шықты, оның өзінде олар негізінен жұмыстың немесе мекеменің 
мерейтойына арналған болатын.

 Сөздік:
тайпа – племя; племена; род
аумақ – объем; площадь; размер
қалдық – остаток; излишек; разность; пережиток
қола – бронза
шойын – чугун
болат – сталь
қорғасын – свинец

70-тапсырма. Мəтіннің мазмұны бойынша берілген сұрақтарға 
жауап беріңіздер.

1. Аңшылық жəне балық аулаушылықтан өту кезеңі қай жерлерде 
жəне қай уақыттарда болған? 2. Неолит дəуірінде қандай бұйымдар 
кездескен? 3. Археологтардың зерттеулерінен қандай мəліметтер 
алуға болады?  4. Ертеде  Қазақстан  жерінде  кімдердің тұрғаны 
анықталған? 5. Осыдан  2,5  мың жыл бұрын  жазудың болғанын не-
лер  дəлел дейді? 6. Қазақ халқының жазбаша тарихы қай уақыттан 
бастау алған? 7. Ресейде металлургияның дамуы туралы қандай 
мəліметтер бар? 8. Ертеде Қазақстан  жерінде  металлургияның  
болғанына  қандай  дəлелдер бар? 9. Қазақстанда  металлургия   
өнеркəсібі  қай  уақыттан  басталады? 10. Ауыр металл қай уақыттан 
қарқынды дами бастады?
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71-тапсырма. Мəтіннің мазмұнына сүйене отырып, сөйлемдерді 
толықтырыңыздар.

1. Қазақ халқының жазбаша ............................................................
2. Осыдан 2,5 мың жыл бұрын ........................................................
3. Еліміздің аумағында .....................................................................
4. Неолит дəуірінде ..........................................................................
5. Археологтар мен тарихшылардың  .............................................
6.  Тарихшылар еңбегінде ................................................................
7. Ресейде орта ғасырдан .................................................................
8. Қазіргі Қазақстан жерінде ...........................................................
9. Қазақстанда металлургия өнеркəсібі ..........................................

10. Ауыр металл .................................................................................

72-тапсырма. Металлургия тарихнамасының жалғасын мұқият 
оқып, мəтіннің мазмұны бойынша сұрақ- жауап құрастырыңыздар.

 
Металлургияның тарихнамасы

(Жалғасы)

Металлургия тарихына қызығушылық көптеген авторлардың 
баспасөз беттеріндегі мақалалар мен симпозиум өткізуінен көрінеді. 
2003 жылы Миланда 24-26 қыркүйекте «Еуропадағы археометал-
лургия» атты халықаралық конференция өтті. Ертедегі металлур-
гия сұрақтарымен айналысатын ғылымның əртүрлі саласындағы 
мамандарды жинады. Конференцияға 25 елдің ғалымдары қатысты. 
Конференцияның негізгі мақсаты мынада болды: ғалымдардың
идеялары мен мəліметтерін бір-біріне жеткізуге, айырбастауға, 
ертедегі металлургия мен металл өңдеуге қатысты арнайы пробле-
маларды талқылауға, зерттеушілерге де, ғылыми мекемелерге де 
байланыс жасауға мүмкіншілік беру.

Конференция жұмысы үш тақырыптық жəне хронологиялық 
сессия бойынша бойынша жүрді:

Біріншісі тарихқа дейінгі, римдік жəне орта ғасырлық темір ме-
таллургиясына арналды.

Екінші сессияда түсті металдар мыс жəне мыс құймасы, 
қорғасын, қалайы металлургиясы бойынша баяндамалар оқылды.

Үшінші сессияда ертедегі металлургия аумағындағы анық-
тағыштық зерттеулер мен тəжірибелер бойынша баяндамалар тың-
далды.

Өте ерте кездің өзінде-ақ адамзатқа жеті металл: алтын, 
күміс, қалайы, қорғасын, темір жəне сынап белгілі болатын. Бұл 
6–1633
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металдарды «тарихқа дейінгі» деп атауға болады, өйткені оларды 
жазу ойлап табылғанға дейін қолданылған болатын. Адам өміріне 
металл жəне оның құймалары кіргенде олардың тарих сағаты 
уақытты тез есептей бастайды.

Б.э.д. IV-III мыңжылдықтарда субтропиктік зонадағы тайпалар 
өмірінде айрықша өзгерістер болды. Көп тайпа металл ғасырына 
өтсе, олардың кей бөліктерінде топтық қоғам шыға бастады.

Ал, жердің кейбір аймақтарында, əсіресе Солтүстік орман-
ды алқаптары мен тропикада жəне де Америка мен Австралия 
құрлығында əлі де тас ғасыры сақталған болатын.

Əлемнің əр шетінде ақырындап тас ғасыры мыс ғасырына, одан 
кейін қола ғасырына, одан соң темір ғасырына ауысты.

 Сөздік:
 қалайы – жесть; олово
 анықтағыш – определитель; справочник 
 сынап – ртуть
 алқап – вокруг; долина; низменность; окрестность 
 құрлық – суша; сухопутный

73-тапсырма. Мəтіннен металлургия саласында қолданылатын 
сөздер мен сөз тіркестерін теріп жазып, олармен сөйлемдер құ-
растырыңыздар.

Мысалы: Металл қоймасы, металлургия мен металл өңдеу, ме-
таллургия тарихы, металлургияның дамуы, кен орындары мен шах-
талар, археологиялық қазбалар т.б. 

74-тапсырма. Фонетиканы қайталап, дауыссыз дыбыстардың 
жіктелуін еске түсіріңіздер.

Дауыссыз дыбыстардың жіктелуі

(Классификация согласных звуков)

Дауыссыз дыбыстар дауыстың (үн мен салдырдың) қатысына 
қарай  (по участию голоса и шума) үшке бөлінеді: 1. Қатаң (глухие); 
2. Ұяң (звонкие); 3. Үнді (сонорные).

75-тапсырма. Мəтінді мұқият оқып, қатаң дауыссыз дыбыстар-
ды атаңыздар.

 Ү л г і: Қолөнер металлургиясының алғашқы орталықтары фин 
шығанағында пайда болды.  
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Мыс ғасыры

Гректің ертедегі ақыны Лукреция Караның «Заттардың табиғаты» 
деген поэмасында адам тұрмысында металдардың кіру реті берілген: 
«... Сонда да қолданысқа темірден бұрын мыс келді...». Табиғи мыс 
табиғатта жиі кездеседі, оны қайта өңдеу жеңіл, сондықтан тас 
құралдың орнына мыстан жасалған заттар келді. Тасқа табынып 
жүрген жерлердің өзінде мыстың рөлі ерекше болды. Мысалы, əлем 
кереметтерінің біреуі Хеопс пирамидасы əрқайсысының салмағы 
2,5 тоннадан келетін 2 млн. 300 мың тас кесектен жасалған, ал бұл 
кесектің əрқайсысы мыс жəне тастан жасалған сайманмен қашалады. 

 Сөздік:
 сайман – инструмент; снаряжение; оборудование;
 қашау – высекать; долото; зарубка; стамеска
 тас кесегі – каменная глыба 
 тас – камень; каменный
 мыс – медь

76-тапсырма. Мəтінді оқып шығып, ұяң дауыссызы бар сөздерді 
теріп жазыңыздар. Мəтіннің мазмұнын түсініп, есте сақтаңыздар.

Ү л г і: Асыл емес металдарды балқытты, бір-бірімен араластыр-
ды, бояды, жердің астына қазып көмді.

Қола ғасыры

«Қола» сөзі өзінің қоладан жасалған бұйымдары мен атақты 
Адриат теңізіндегі италияндық Бринзии қаласынан шықты деп 
есептелінеді. Бір күні біреу мысты балқыту кезінде құрамында мыс 
пен қалайысы бар мыс кенін пайдаланыпты. Нəтижесінде мыс пен 
қалайының құймасынан қола алынған, ол өз құрамындағыларға 
қарағанда көп қатты. Сөйтіп қола ғасыры келді. 

Египетте б.э.д. ІV мыңжылдықта қоланы жасай алды, одан 
қару жəне түрлі əшекей бұйымдар жасады. Мысырлықтар, 
ассирийстіктерде, финикийстіктерде қоланы құю көбірек дамыды. 
Б.э.д. VII ғасырда қоладан статуя құю тəсілін ойлап тапты, содан 
қоланы көркемдеуге қолдану өсті.

 Сөздік:
 қола – бронза 
 бұйым – вещь; изделие; инвентарь; предмет потребления  
 балқыту – литье; расплавить
 қалайы – жесть; олово
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77-тапсырма. Мəтін бойынша үнді дауыссыз дыбыстары бар 
сөздерге назар аударыңыздар. Мəтінді мазмұндаңыздар. 

Ү л г і: Ежелгі Греция оқымысты – философтары (б.э.д. 7-5 ғ.) 
барлық заттар неден жəне қалай шыққанын түсіндірмекші болды.

Темір ғасыры 

Ең ежелгі темір заттарының 3,5 мыңжылдық жасы бар. Адамзат 
металлургиялық пеште темірдің балқу температурасының 1540оС-
қа көтерген кезден бастап, қола ғасыры темір ғасырына ауысты. 
Темірдің алғашқы бұйымдары төмен механикалық төзімділікте бол-
ды. Тек ежелгі металлургтер құр темірдің өзіне қарағанда мықтырақ 
материалдар – шойын мен болаттың құймасын жасау тəсілін ойлап 
тапқан кезде ғана, бұл металл мен құймаларының кең таралуы 
басталып, ол адам өркениетінің дамуын қалыптастырды. Б.э.д.
IX-VII ғасырларда темір ғасыры басталған кезде, бұл металл алтын-
нан қымбат бағаланды. Сондықтан, Гомердің «Иллиадасындағы» 
батырлар «мыс сауыттар» киіп, «темірдей қатты жүректі» болды, 
ал ойын жеңімпаздары «Одиссей» батырлары алтын мен темір 
кесегімен марапатталды.  Басқа металдар мен құймаларға қарағанда 
темір мен оның құймалары 9-10 қатысында пайдаланылды. Шойын 
мен болаттың балқу тəсілдерінің ашылуымен, өнеркəсіптің көлемі 
артқан сайын, темірдің құны төмендеді.

 Сөздік:
 төзімділік – выдержанность; выносливость; стойкость
 құйма – литье; сплав; отливка
 шойын – чугун 
 өркениет – цивилизация
 сауыт – бронь; кальчуга; щит

78-тапсырма. Мəтіндегі (77-тапсырмадағы) септік жалғаулы 
сөздердің астын сызып, оларға сұрақтар қоя отырып, түрлерін 
ажыратыңыздар.

79-тапсырма. Төмендегі сөз жəне сөз тіркестерімен сөйлемдер 
құрастырыңыздар.

Кеннен металды балқыту, металл табиғатына қатысты ойлар, 
қалайы заттары, сирек кездесетін металдар, қорғасын, шойын, 
күміс металлургиясы, алтынды алу, мыс шикізатын өңдеу, никель 
өнеркəсібінің дамуы. 
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80-тапсырма. Берілген сөздердің көмегімен сөйлемдерді 
толықтырыңыздар.

Қазір _______ өте мықты «бəсекелесі» бар, ол _______ _______ 
химияның өнімдері: керамика, əйнек, жасанды талшық, пласт-
масса. Бірақ _______ _______ əлі көп жылдар бойы пайдаланады 
жəне ол басты _______ жүреді. Е.Е. Черных мыс пен қола _______ 
_______ көп археологиялық əдебиеттерде ежелде металдан бұйым 
жасаған, олардың _______ _______ көңіл бөлінетінін айтады, 
Ежелгі бұйымның _______ құрамын нысаналы тəсілмен ________ 
жəне кеннің құрамын табу металл мен металл тарихының шығу 
_______ шешер еді. Еңбекте статистикалық өңдеу жəне спектрлік 
əдіс негізінде _______ _______ бұйымға көп ________ мен Батыс 
Еуропадағы ежелгі ________ дамуы туралы кейбір қорытындылар 
берілген. Əрине, кейбір қорытындыларда материалдың толық 
________ мен археологиялық мəліметтің аздығынан _________ 
толық еместігі көрінеді. 

Сөйлемдерді толықтыруға берілген тірек сөздер мен сөз 
тіркестері:  металдың, қазіргі заманғы, адамзат металды, рөлде, 
ғасырларына арналған, географиялық орындарына, химиялық, зерт-
теу, проблемаларын, металдан жасалған, талдаулар, металлургияның, 
зерттелмегендігі, сипаттамалардың.

81-тапсырма. Жоғарыдағы мыс, қола, темір ғасырларына бе-
рілген мəтіндердің негізінде құрастырылған сұхбатты рөлге бөліп 
оқып, мағынасын меңгеріп алыңыздар.

Сұрақ-жауап

–  Қолданысқа мыс бұрын келді ме, əлде темір бұрын келді ме?
– Гректің ертедегі ақыны Лукреция Караның «Заттардың 

табиғаты» деген поэмасында қолданысқа темірден бұрын мыс келді 
делінген. Себебі, табиғи мыс табиғатта жиі кездеседі, оны қайта 
өңдеу жеңіл, сондықтан тас құралдың орнына мыстан жасалған зат-
тар келген.

– Қола ғасыры қалай келген?
– Бір күні біреу мысты балқыту кезінде құрамында мыс пен 

қалайысы бар мыс кенін пайдаланыпты. Нəтижесінде мыс пен 
қалайының құймасынан қола алынған, ол өз құрамындағыларға 
қарағанда көп қатты болады. Сөйтіп қола ғасыры келген.

– Қола ғасыры темір ғасырына қалай ауысты?
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– Ең ежелгі темір заттарының 3,5 мыңжылдық жасы бар. Адам-
зат металлургиялық пеште темірдің балқу температурасын 15400С–
қа көтерген кезден бастап, қола ғасыры темір ғасырына ауысты.

– Қай кезден бастап темір алтыннан қымбат бағаланды?
– Б.э.д. ІХ–VІІ ғасырларда темір ғасыры басталған кезде, темір 

алтыннан қымбат бағаланды.

82-тапсырма. Қимыл-сын жəне шартты бағыныңқылы сабақтас 
құрмалас сөйлемдердің бағыныңқылары мен басыңқыларының 
қандай тұлғалар арқылы байланысып тұрғанын түсіндіріп, 
олардың түрлерін ажыратыңыздар.

Бір тонна концентратқа теориялық есеппен 3,16 тонна азот 
қышқылы кететін болса, онда азот қышқылының мөлшері екі 
есе көп кетеді. Егер ол қалдық ерітіндісінде көп тұрса, онда су-
сыз октамолибдатқа айналады. Пешті алғаш рет жіберу үшін оған 
күйдірілген молибденді салып, одан қайнау қабатын жасайды. Содан 
соң пештің тор қабатынан 1-1,5 м биіктіктен күйдірілген молибденді 
бөліп, оны сыртқа шығарады. Молибдениттің кристалдық решетка-
сында қоспалары немесе ақауы болса, онда процесс өте тез жүреді. 
Егер молибден мен вольфрамның минералдары кездесетін болса, 
онда гравитациялау, магниттік сепарациялау, флотациялау тəсілдері 
қолданылады. 

83-тапсырма. Тіліміздегі көмекші есімдерді еске түсіріп, 
олардың сөйлемдегі қызметін меңгеріңіздер.

Көмекші есімдер
(Служебные имена)

Көмекші есімдер негізгі есімдермен ілік септігі арқылы байла-
нысып, заттардың кеңістіктегі орналасу қатынастарын көрсетеді. 
Олар: үсті, асты, алды, арты, жаны, қасы, сырты, іші, ара-
сы, ортасы т.б. Негізгі есімдер ілік септігінде, көмекші есімдер 
тəуелдік жалғауында келеді. 

Служебные имена, сочетаясь с именем существительным в ро-
дительном падеже (ілік септік), образуют словосочетания, которые 
показывают пространственные отношения предметов. При этом 
служебные имена употребляются только в притяжательной форме 
(тəуелдік жалғау) третьего лица и принимают падежные окончания. 
Например:

Арасы – между; промежуток. Үйдің арасы (между домами).
Асты – под; низ. Үстелдің асты (под столом).
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Үсті – над; верх. Жəшіктің үсті (над ящиком).
Алды – перед; передняя часть. Үйдің алды (перед домом).
Арты – за; задняя часть. Үйдің арты (за домом).
Жаны – рядом; возле. Үйдің жаны (рядом с домом).
Қасы – возле; около. Үйдің қасы (возле дома).
Іші – в; внутри. Үйдің іші (внутри дома).
Сырты – вые; за; снаружи; наружная часть. Үйдің сырты (вне 

дома).
Басы – верх. Ағаштың басы (верх дерева).
Түбі – у; низ. Ағаштың түбі (низ дерева).
Ортасы – центр; посередине. Көшенің ортасы (посередине

улицы).
Қарама-қарсы – напротив. Үйге қарама-қарсы (напротив дома).
Мысалдар: Үйдің іші таза (внутри комнаты (в комнате) чисто. 

Үйдің жанында жеңіл машина тұр (около дома стоит легковая маши-
на). Үстелдің үстінде қалам, журнал жатыр (на столе лежат ручка и 
журнал). Терезенің алдында үстел тұр (перед окном стоит стол).

84-тапсырма. Себеп бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөй-
лемдердің бағыныңқылары мен басыңқыларының қандай тұлға-
лар арқылы байланысып тұрғанын айтыңыздар.

Ерітіндіден жасанды шеелитті шөктіру тəсілі өндірісте көп 
қолданылатыны себепті, осы əдіспен алынған вольфрам қышқылы 
өте таза жəне ірі дəнді болады. Диірменді бумен қыздырғандықтан, 
будың суға айналуына байланысты қышқылдың ерітіндідегі кон-
центрациясы кемиді. Концентратты бір рет емес, бірнеше рет 
өңдеген соң, вольфрам қышқылында молибденнің оксиді кемиді. 
Қышқылдың мөлшерін кеміткен соң, концентратты қыздырылған 
шарлары бар диірменде өңдейді. Фосфор мен мышьяктың қоспасы 
көп болғандықтан, вольфрамның өнімі вольфрам қышқылында
азаяды. Шеелит концентратын азот қышқылымен өңдеу, қалдықсыз 
технологияға жататыны себепті, ерітіндіден натрий нитратын бөліп 
алып, оны тыңайтқыш ретінде ауыл шаруашылығында қолданады. 

85-тапсырма. Ұлы Абайдың айтқан өнегелі сөздерінен өзде-
ріңізге тəлім-тəрбие алып, нақыл сөздерді жаттап алыңыздар.

Ғылымды үйренгенде, ақиқат мақсатпен білмек үшін үйренбек 
керек... .  

Дүниенің ғылымын білмей қалмақтық – бір үлкен зарарлы 
надандық.
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*  *  *  
Адамның көңілі шын мейірленсе, білім-ғылымның өзі де адамға 

мейірленіп, тез қолға түседі. Шала мейір, шала байқайды.

*  *  *  
Күллі адам баласын қор қылатын үш нəрсе бар. Сонан қашпақ

керек: əуелі – надандық, екіншісі – еріншектік, үшіншісі – зұлымдық.

*  *  *
Адамның адамшылығы – ақыл, ғылым, жақсы ата, жақсы ана, 

жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады.

*  *  *
Адал еңбекпен мал іздемек, ол – арлы адамның ісі.

*  *  *  
Адамның баласының ең жаманы – талапсыздық.

*  *  *  
 ... білгені, көргені көп адам білімді болады.

  
*  *  *  

Атымды адам қойған соң,
Қайтып надан болайын?

 
*  *  *  

Адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген 
нəрселермен озады.

                     (Абай Құнанбаев )

86-тапсырма. Қарсылықты бағыныңқылы сабақтас құрмалас 
сөйлемдердің жасалу жолдарын негізге ала отырып, бірнеше 
сөйлемдер құрастырыңыздар.

87-тапсырма. Жоғарыдағы сабақтас құрмалас сөйлемдердің 
барлық 6 түріне берілген жаттығу жұмыстарын толық орын-
дап, меңгеріңіздер. Өткен материалдарды пысықтау мақсатында, 
сабақтас құрмалас сөйлемдерге негізделген «Қазақстан металлур-
гиясы» деген тақырыпта мəтін құрастырыңыздар. 

88-тапсырма. Мамандықтарыңызға қатысты терминдердің 
мағынасын түсініп, терминдермен жұмыстар жасауға дағдыла-
ныңыздар.
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Терминдер мен анықтамалар

«Техникалық күту мен жөндеу» терминдері. Техникалық 
күту дегеніміз – жабдықтардың атқаратын міндетіне қарай пай-
далану, сақтау жəне тасымалдау кезінде жұмыс қабілетін сақтап, 
бүлінбеген күйінде ұстап тұруға көмектесетін операция немесе опе-
рация жиынтығы. 

Металлургия жабдықтарының техникалық күтуі, екі жоспар-
лы жөндеу аралығында, жабдықтардың жұмыс қабілетін сақтауға 
бағытталған жұмыстар жиынтығы. Оның құрамына жоспарлы 
профилактикалық байқау, күту, қадағалау мен əрбір ауысымдардың 
жүргізетін күтуі кіреді.

Техникалық күтудің басты мақсаты – жабдықтардың бүлінген 
жерлері мен ақау түрлерін анықтау жəне оларды қалпына келтіру 
арқылы бөлшектер мен тораптарды мезгілсіз тозудан сақтау шара-
лары. Сонымен қатар, алдағы атқарылатын жұмыстарының көлемін, 
мерзімі мен ұзақтығын дұрыс анықтау үшін қажет.

89-тапсырма. Техникалық күту мен жөндеуге байланысты 
бірнеше терминдерге анықтамалар жазып, олардың мағынасын 
түсіндіріңіздер.

«Жөндеу» термині

Жөндеу дегеніміз – жабдықтардың немесе оларды құрайтын 
тораптардың бұзылған жерлерінің алғашқы қорын немесе жұмыс 
қабілетін қалпына келтіруге арналған күрделі операция. Жөндеу 
кезінде жүргізілетін жұмыстардың кейбіреулері техникалық күтуде 
атқарылған жұмыстармен сəйкес болуы мүмкін, бірақ жөндеу кезінде 
жүргізілетін жұмыстардың міндетті түрдегі шарты, жабдықтардың, 
алғашқы техникалық нормативті құжаттарда көрсетілген сипаттама-
ларын қалпына келтіруге бағытталуы қажет.

Жөндеу жұмыстарын өндірістік цехтардың жөндеушілері неме-
се заводтың бас механигінің қарамағындағы жөндеу цехінің немесе 
мамандандырылған жөндеу тресттерінің жұмысшылары жүргізеді.

90-тапсырма. Төмендегі берілген терминдерді мазмұндаңыз-
дар.

Техникалық күту мен жөндеу жүйесі дегеніміз – бір-бірімен 
өзара байланысты, жабдықтардың ТК мен Ж құжаттарына сəйкес 
орындаушылардың жабдықтарды қалпына келтіріп, жұмысқа жа-
рамды күйінде ұстап тұруға бағытталған жиынтық.
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Техникалық күту мен жөндеу жүйесіне кіретіндер: екі жөндеу 
аралығында жүргізілетін техникалық күту мен оның құрамындағы 
жабдықтардың профилактикалық байқауы мен əрбір ауысымдардың 
жүргізетін күтуі жəне жабдықтардың жоспарлы жөнделуі.

Техникалық күтудің (жөндеудің) мерзімділігі дегеніміз – 
жабдықтардың екі техникалық күту (жөндеу) аралығындағы уақыты 
немесе жұмыс істеуі.

Жөндеу циклі дегеніміз – жабдықтың ең аз уақытта қайталанып 
атқарылатын екі жөндеу аралығы, яғни осы жөндеу аралығында 
белгіленген ретпен анықталған жөндеу түрлері жүргізіледі. Ме-
таллургия саласындағы жөндеу циклі ретінде екі күрделі жөндеу 
аралығы алынады.

Техникалық пайдалану дегеніміз – жабдықтарды пайдала-
ну барысында олардың техникалық көрсеткіштерін төмендетпей, 
бір қалыпты жұмыс атқаруын қамтамасыз ететін күрделі шара-
лар жиынтығы. Бұл шараларға машиналар мен агрегаттардың 
жұмыс істеу барысындағы технологиялық процестің дұрыс жүруін 
қадағалау жəне техникалық күтуі мен жөндеу жұмыстары кіреді.
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III  тарау

ГРАММАТИКАЛЫҚ ЖАТТЫҒУЛАР МЕН ТАПСЫРМАЛАР

1-тапсырма. Қазақ тіліндегі дыбыстар туралы ұғымды қай-
талап, өткен материалдарды еске түсіріңіздер.

Дауысты дыбыстардың бөлінуі 

(Классификация гласных звуков)

1. Дауысты дыбыстар (гласные звуки) – а, ə, е, о, ө, ұ, ү, ы, ,і, и, у; 
2. Жуан дауысты дыбыстар (твердые гласные звуки) – а, о, ұ, ы; 
3. Жіңішке дауысты дыбыстар (мягкие гласные звуки) – ə, е, ө, ү, і.
4. Қазақ  тіліне  тəн  дауысты  жəне дауыссыз дыбыстар (специ-
фические гласные и согласные звуки казахского языка) – ə, ө, ұ, ү, 
і, ғ, қ, ң, һ.

Тілдің қатысына қарай (По положению языка) – жуан, жіңішке; 
еріннің қатысына қарай (по участию губ) – еріндік, езулік; 3. Жақтың 
қатысына қарай (по степени раскрытия рта) – ашық, қысаң болып 
бөлінеді.

Сөйлемдерден жуан жəне жіңішке дауысты дыбыстарды 
ажы ратып, олардың дұрыс оқылуына назар аударыңыздар.

Қорғасынды қолдана бастау уақыты мыспен бірдей. Мыстан 
оның айырмашылығы – қорғасынды кеннен тек балқытып қана 
алу мүмкін болды. Табиғатта табиғи қорғасын сирек жəне өте аз 
кездеседі. 

Сөйлемдерді көшіріп жазып, ондағы еріндік жəне езулік дауыс-
тыларды екі бөлек бағанаға бөліп жазыңыздар.

Бірінші рет металды күмісті өзен құмын жуу арқылы емес, 
жыныстағы желіден алған. Алтынға қарағанда оны алу қиынырақ. 
Содан болу керек алғашқы кезде ол алтыннан қымбат бағаланды.

Ашық, қысаң, дауыстыларды атап, оларға мысалдар кел-
тіріңіздер.

    

2-тапсырма. Дауыссыз дыбыстарды жіктеңіздер, қай топқа 
қандай дыбыстар жататынын айтып, оларды бірнеше бағанаға 
бөліп жазып, сауатты дыбыстаңыздар.

 

3-тапсырма. Дыбыстардың топтастырылуына берілген төмен-
дегі жаттығу жұмыстарын орындаңыздар.
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Дыбыстардың топтастырылуы (классификациясы).

Қазақ тіліне тəн дыбыстар

1. Вставьте вместо точек нужные гласные ( ө, ғ, ə, ү, ұ, о, і, ы ).
Переведите.

Б...бек, Ботаг...з, бөл...м, С...уле, с...рсенбі, Г...лсім, қ...с, қ...
лын, сенб..., к...міс, көйл...к, көрш..., саб...н, т...ғыз, етікш..., біл...м, 
ғыл...м, сөзд...к, к...з, к...л, қ... нақ.

2. Вставьте пропущенные гласные звуки, переведите на рус-
ский язык.

Мен...ң ін...м биыл мект...пке барады. Əк...м саудамен айналы-
сады. К...н жыл...нды. Кеше жаңб...р жауды. Əсел б...гін жұм...сқа, 
барады. Роза – жақсы т...гінші. Мен он ж...тідемін. Нанның бағасы 
...сті. Іле ...зені.

3. Переведите на русский язык данные слова. Правильно про-
износите их.

Құс – түс, жол – жел, бол – бөл, жүзік – жүзім, білім – інім, біз – 
сіз, сабақ – қонақ, ұлт – мұрт, қыс – қыз, сағат – тамақ, маман – Отан, 
тұр – түр, құм – құн, оз – өз, қор – көр.

4. Найдите из нижеследующих слов 9 специфических звуков. 
Прочитайте, правильно произносите их.

Бұтақ, ұн, құс, гауһар, қаһарман, гүл, жүз, күз, шаңғы, жаңа, 
таңертең, аң, қар, қалам, тақта, ағаш, балға, тоғыз, өлең, өнер, сөздік, 
əдебиет, əйнек, жəрдемдес, екі, əнші, кітап, жеті, үтік, кілем.

5. Переведите на казахский язык.
Отец, помоги. Шакен, принеси чай. Доброе утро, бабушка. Скоро 

новый год. Завтра у мамы день рождения. Казахское национальное 
блюдо. Сания учится на первом курсе. Город герой – Москва. В Ка-
захстане очень много рек. Одна из них – река Или.  

4-тапсырма. Ұлы тұлғалардың тіл туралы айтқан өсиетті 
сөздерін оқып, есте сақтаңыздар. Сөздерді буынға бөліп, жуан-
жіңішке буындарды ажыратыңыздар.

Ғылыми, əдеби тілдік  жəне тарихи тұрғыдан  қарағанда, қазақ  
тілі – түркі тілдерінің ішіндегі өте əсем, өте бай тілдердің бірі.

                                               (И.Бенцинг) 
Қазақ тілі – түркі тілдері ішіндегі ең бай тіл.

                                             (Шоқан Уəлиханов)
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Қазақ тілін зерттеушілеріміздің барлығы да бірауыздан бұл тілді 
ең бай, ең таза түркі тілдерінің бірі деп таниды.

                                             (П.М.Мелиоранский) 

Қазақ тілі əуезді де əсем, шебер де шешен, əсіресе, сөз сайы-
сына келгенде олардың алғырлығы мен өткірлігі, тауып сөйлейтін 
тапқырлығы таң қалдырды.

                                           ( В.В.Радлов) 

Егер ана тілін білмесең, онда ол ұлттың баласы емессің.
                                           ( Ғұмар Қараш)

Егер ана тілім бүгін жоғалар болса, мен ертең өлуге бармын.
                                          (Расул Ғамзатов)

Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде. Тілсіз ұлт болмайды. 
Өз тілімізді сақтау жəне құрметтеу – отаншылдық рухты сақтауға 
қызмет етеді, əрі ата-баба алдындағы ұлы парызымыз.

                                           (Н.Ə.Назарбаев)

5-тапсырма. Сөйлемдердегі қазақ тіліне тəн дыбыстары бар 
сөздерді теріп жазып, олардың сауатты дыбысталуына назар 
аударыңыздар.

                             

Баға жетпес мəдени мұра – Манас эпосы жайлы

Қырғыз əдебиетінің баға жетпес мəдени мұрасы – Манас эпо-
сын зерттеу бүгінгі күні көкейкесті  мəселелердің  бірі. Түркі мəде-
ниетінің ұлы құндылықтарының бірі болып саналатын Манас эпо-
сы əлемнің озық ойлы ғалымдарының назарын өзіне ертеден-ақ 
қаратқан. Манас эпосын қағаз бетіне түсірген тұңғыш  ғалым – 
Шоқан Уəлиханов. Ол 1856 жылы Қырғыз еліне сапар шегіп, Манас 
эпосының «Көгедей ханның асы» деген тарауын жазып алып, оны 
жан-жақты зерттеген.

Сəл  кейінірек, орыс ғалымы В.В.Радлов Манастың біраз бөлігін 
халық арасынан жинап, баспада жариялайды. 1911 жылы венгерлік 
ғалым Алмас эпосының «Семетай» атты бөлімін неміс тіліне ауда-
рады. 

Осыдан кейін Манас жыры мен оның нұсқалары туралы 
ғалымдардың зерттеулері Мен аудармалары неміс, орыс, жапон, 
түрік, қазақ, əзербайжан, өзбек, қытай, моңғол, ұйғыр, татар, тəжік, 
түрікмен жəне т.б. тілдерде жарияланып, бүкіл əлемнің назарын 
өзіне қаратты.
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6-тапсырма. Буынның  түрлерін еске түсіріп, оларды мысал-
дармен түсіндіріңіздер. 

1. Ашық буын (открытый слог). Слог, состоящий только из 
одной гласной фонемы или начинающийся с согласного оканчиваю-
щийся на гласный называется открытым. Например:  а-та, ба-ла, 
і-ні, те-рек , ал- ма.

2. Тұйық буын (полузакрытый слог). Слог, который начинается 
согласного и оканчивается  на  согласный, называется  полузакры-
тым.  Нап.:  ат,  от, ет, өрт, ар-ман, ал-мұрт.

3. Бітеу буын (закрытый слог). Слог начинающийся с соглас-
ного и оканчивающийся на согласный называется закрытым. Напри-
мер: ба-ла-лар, дəп-тер, жаз, гүл, мақ-сат, төрт, қант, құрт.

   

7-тапсырма. Мəтіннің ішінен ашық, бітеу, тұйық буындағы 
сөздерді үш бағанаға бөліп жазып, олардың ережелерін түсінді-
ріңіздер. Мəтінді орыс тіліне аударыңыздар.

Республика күні

Ата-бабаларымыз  қаншама  жылдар  армандаған жерінің, елінің 
«бостандығы» қазақ даласына келді. Қазақ елі Егемендік алды. 
Қазақ халқының ақын-жазушылары аңсап өткен тəуелсіздік алған 
күн туды. Сан мыңдаған жылдар батыр бабаларымыз шайқасып, 
елін, жерін қорғаған ерліктері, ерен еңбектері ақталды.

Қазақстан 1990 жылы қазан айында өзінің Егемендігі туралы 
декларация қабылдады. Міне, содан бері жылда 25-ші қазан күні 
Республика күні деп аталып келеді.

Содан бері Қазақстанда көптеген өзгерістер болды. Қазақстан 
құлпырып гүлденді. Мəдениет саласы, өнері, спорт саласы, білім-
ғылым, медицина салалары дамыды. Мемлекетіміздің барлық 
қалалары гүлденіп, зəулім-зəулім ғимараттар бой көтерді, қазақ 
мектептері көптеп ашылып, жоғары оқу орындарының саны көбейді, 
жастарымыз біртіндеп қазақ тіліне бет бұра бастады. Ең бастысы 
қазақ халқы өзінің Егемендігін, тілінің егемендігін алды. Қазақ тілі 
өз мəртебесіне ие болды. Еліміздің тəуелсіздігі – елтаңбасы, жалауы, 
əнұраны болғанымен айшықталды. Енді, міне, соңғы жылдарда елу 
дамыған елдердің қатарына кіруге талпынып жатырмыз. 

Осындай үлкен жетістіктерге жетуімізге желтоқсанда ерлік 
көрсетіп, қыршын кеткен жастарымызға халқымыздың алғысы мол. 
Халқы үшін аянбаған боздақтарымыз ел жадында мəңгіге сақталады. 
Еліміз үшін 25-ші қазан, 16-шы желтоқсан – ерекше аталып өтетін 
мерекелер.
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8-тапсырма. Сөйлемнің тұрлаулы, тұрлаусыз мүшелеріне бе-
рілген жаттығуларды орындап, олардың қандай сұрақтарға жауап 
беретінін айтыңыздар.

Сөйлемнің тұрлаулы, тұрлаусыз мүшелері

1. В данных предложениях найдите подлежащее и сказуемое.
Мұғалім болу – қиын да абыройлы іс. Омар мен Сəбит биыл 

оныншы сыныпты бітіреді. Серік курсты өте жақсы деген бағамен 
бітірді. Қаныш Сəтбаев Қарсақбай мен Жезқазғандағы мыс кенін, 
Екібастұз көмірін ашты.

2. Вставьте вместо точек сказуемое. Переведите.
Жұмысқа кешікпей ... . Асқар биыл елуге ... . Əсет Атырауға 

қайтатын билетін ... . Ол бізге қазақ     тілінде сөйлесуді, оқуды жəне 
жазуды ... . Асханада ұлттық тамақтарды күнде ... .

3. Переведите данные предложения. Найдите главные члены 
предложения.

Алматы – бас қала. Бұл – үлкен үй. Күн ыстық. Екі жердегі 
екі төрт. Демалыста біз ағамның үйінде қонақта болдық. Үй иесі 
қонақтарды жақсы қарсы алды. Біз ағамды құттықтадық. Сыйлыққа 
сағат сыйладық. Қонақтар би биледі, əн салды, ойын ойнады. Кеш 
тамаша, көңілді жəне қызықты өтті.

4. Найдите в предложениях подлежащее и объясните чем они 
выражены (какими частями речи).

Кеншілер сарайы адамға лық толы. Жиырма бес маған қайтып 
келсе ғой. Адамды жақсы көру – үлкен қасиет.

5. Найдите в данных предложениях обстоятельства, задай-
те вопросы к обстоятельствам.

Кеше біз жиналыс өткіздік. Студенттер көп жиналды. Ауди-
торияның ішінде мұғалімдер де, студенттер де отырды, жиналыс өте 
қызықты өтті. Келесі айда тағы жиналыс болды. 

6. Найдите определение, задайте вопросы к определениям.
Желсіз түнде жарық ай. Біздің топта он екі студент бар. Кішкене 

үйдің қасында биік жаңа үй тұр. Бөлменің дəл ортасында дөңгелек 
үстел тұр. Ол үстіне таза киім киді.

7. Найдите в данных предложениях дополнение.
Сен айтқан кітапты оқыдым. Адам көзбен көреді, құлақпен 

естиді, аяқпен жүреді. Асан кеше ауылдан келді. Студенттер театрда 
отыр. Балалар ата-аналарына гүл сыйлады. Мен оған сəлем айттым.
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9-тапсырма. Төмендегі сөйлемдерден тұрлаулы мүшелерді тау-
ып, олардың астын сызыңыздар.

Қазақстанның болашағын жарқын ету – жастардың қолында. 
Сондықтан да, мемлекетіміздің дамуы жəне қазақ тілі өз тұғырына 
нық тұруы үшін жастар алға қадам басулары  керек.  Тіліміздің  
мəртебесі – еліміздің  мəртебесі.  Тіл – ұлттық белгі, халықтық мұра. 
Қазақстан азаматтары қазақ тілінде, мемлекеттік тілде сөйлесе нұр 
үстіне нұр болар еді. Адамды мұратқа жеткізетін – ана тілі мен ата 
дəстүрі. Қазақ халқының қасиетті мұрасы – ана тілі, яғни қазақ тілі.   

10-тапсырма. Мəтінді мұқият оқып, меңгеріп, түсінгендеріңізді 
– əдістемесі негізінде айтып беріңіздер.

                    

Əлемнің жеті кереметі
Мысыр пирамидалары, Галикарнас кесенесі, Родос алыбы, Алек-

сандрия маягі, Эфестегі Диана ғибадатханасы, Олимпиядағы Зевс 
мүсіні жəне Семирамиданың аспалы бағы секілді əлемнің əйгілі 
жеті кереметі – қазіргі уақытта бүкіл адамзат қауымына белгілі та-
рихи жəдігерлер. Сонымен қатар, Александрия кітапханасы, Пер-
гам мехрабы, Эйфел мұнарасы əлемнің сегізінші, тіпті тоғызыншы 
кереметтері қатарында аталады. Атақты Тəж-Махал мен Қытай 
қорғаны, Бехистун жазбасы секілді адам қолымен жасалған 
көптеген таңғажайып туындылар да əлемнің жеті кереметінің бірі 
болып саналады. Мұнан өзге, дүниежүзінің түкпір-түкпіріндегі осы 
тектес тарихи мұралар «əлемнің жеті кереметі», «əлемнің отыз жеті 
кереметі» деген ұғымдар тегінде əлемдік қауымдастыққа танымал.

Сөздік:
алып – богатырь; великан; гигант; громадный
мүсін – осанка; скульптура; статуя; бюст
аспалы – висячий; подвесной
жəдігер – наследие; память; реликвия
мұнара – минарет; башня; вышка
таңғажайып – изумительный; удивительный; чудесный
туынды – произведение; производный; вторичный; генетический

11-тапсырма. Мəтіннен сөйлемнің тұрлаусыз мүшелеріне тиіс-
ті сұрақтарын қою арқылы тауып, астын сызып, мəтінді маз-
мұндаңыздар.

Қазақстанның жеті кереметі 

Қазақстанның жеті кереметі де жоғарыда айтылған əлемнің 
жеті кереметінің жалғасы іспеттес. Əр халық немесе мемлекет өз 
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аумағында пайда болған мəдениетінің асыл құндылықтарына жата-
тын ескерткіштерін түгелдеп, ардақтауға тиіс. Осы тұрғыдан келген-
де қазақ жері тарихи ескерткіштерге мейлінше бай. Алайда, соның 
ішінде жоғарыда айтылған кереметтерден ешқандай кем түспейтін 
қазақ жерінің жеті кереметін атап көрсеткен орынды. Қазақ халқының 
дүниетанымында жеті саны аса қасиетті, қастерлі сан. Оның мəні мен 
мағынасын ашып, құпиясын шешуге ұмтылмай-ақ, «жеті қат көк», 
«жеті қазына», «жеті жұт», «жеті өнер», «жетісін беру», «жеті шел-
пек», «жеті күн», «жеті қарақшы» секілді жеті санымен байланысты 
тағы да басқа ұғымдардың қазақ халқының дəстүрлі мəдениеті мен 
көзқарасында ерекше орны бар екенін айтсақ та жеткілікті.

Осы ретте бір топ ғалымдар арнайы зерттеу жүргізе отырып, 
қазақ халқының рухани байлығынан айрықша маңызды орын алған, 
теңдесі жоқ жердің тамаша жеті кереметін таңдап алды. Олар: 
1. Таңбалы тас суреттері. 2. Домбыра. 3. Киіз үй. 4. Алтын адам. 
5. Маңғыстау жер асты мешіттері. 6. Қожа Ахмет Иасауи кесенесі. 
7. Астана-Бəйтерек. Осы аталғандар Қазақстанның жеті кереметі 
болып саналатыны айқын. Таңбалы тас суреттері – қола дəуірінен 
бастап орта ғасырға дейінгі аралықта қазақ жерін мекендеген 
қауымдардың барша таным-түсінігінен хабар беретін аса көрнекті 
археологиялық ескерткіш. 

Сөздік:
іспеттес – подобно; подобный; схожий; сходный
аумақ – обьем; площадь; размер
дүниені танып білу – познаваемость мира
қастерлі – реликвия
кесене – мавзолей
қауым – община; коллектив; общность; народ
мəртебе – престиж; честь; слава; степень; достоинство

12-тапсырма. Етістіктің рай категориясын қайталап, олардың 
түрлерін, жасалу жолдарын еске түсіріңіздер.

Етістіктің рай категориясы
(Категория наклонения глагола)

Наклонение – это грамматическая категория в системе глагола, 
обозначающая отношение действия к реальности, представление о 
возможности, желательности, истинности. Глагол казахского языка 
имеет 4 наклонения:
7–1633
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1. Изъявительное наклонение (ашық рай);
2. Повелительное наклонение (бұйрық рай)
3. Условное наклонение (шартты рай)
4. Желательное наклонение (қалау рай).

13-тапсырма. Етістіктің қалау, бұйрық райларына берілген 
жаттығуларды орындаңыздар.

Етістіктің қалау, бұйрық райлары

1. Проспрягайте глаголы в повелительном наклонении. Ой-
нау, оқу, келу, сөйлеу, күлу.

2. Определите лица повелительного наклонения и объясните 
правило.

Ертең ерте тұр, киін, жуын, тамақ іш! Сонан соң саяжайға 
келіңдер. Барайық, дем алайық, əңгімелесейік. Үйге ертерек 
қайтарсың. Маған үйден біреу тамақ əкелсін. Кітап оқиын, жаттығу 
жұмысын орындайын. Ертеңгі сабаққа дайындалыңыздар.

3. Вставьте вместо точек суффиксы повилительного накло-
нения. 

Мен саған Көкшетауды аралат... . Сен мені мазаламай тұр... . 
Үрияның тəтесі кел... . Тимур қалаға өз бетінше бар... . Бұл жолғы 
премьерада Молдахметов ойна... . Олар жақсыдан үйрен..., жаман-
нан жирен... . Қиналғанда бір-біріңді ізде..., көмектес... .

4. Определите суффиксы повелительного наклонения.
Отырыңдар, дəптерлеріңді үстелге қойыңдар. Сіздер мəтін 

бойынша сұрақтар қойыңыздар. Талғат сөйлемді тақтаға жазсын. 
Келесі сабақта диктант жазайық. Қазір біз оқытушының айтқанын 
тыңдайық. Марат, есікті жап!

5. Вместо точек поставьте суффиксы желательного накло-
нения (қалау рай).

Нығметтің ауылға бар... келіп тұр. Біздің шетелге бар... келеді. 
Менің жауап бер... келіп тұр. Бұл фильмді көр... келмейді. Асханаға 
бар... келмейді. Жазда Қара теңізге бар... келеді.  

6. Из данных слов составьте предложения с желательными 
наклонениями.

Ү л г і: Бару. Менің театрға барғым келеді. Менің театрға өте 
барғым келіп тұр. Менің бүгін театрға барғым келеді.Үйрену, сатып 
алу, киім тігу, қыдыру, дайындалу.
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7. Ответьте на вопросы. Определите суффиксы желательно-
го наклонения.

Айгүлдің қайда барғысы келеді? Рүстемнің не ішкісі келеді?
Емтиханды қашан тапсырғың келеді? Спортпен шұғылданасыз-
дар ма? 

14-тапсырма. Сөйлемдерден етістіктерді теріп жазып, оларды 
бұйрық рай формасына  (жекеше, көпше) салып жіктеңіздер. 

Кітапхана залдарында

Еліміздің тəуелсіздігін жариялап, қазақ тілі мемлекеттік тіл 
мəртебесін алғаннан бері Қ.И. Сəтбаев атындағы Қазақ ұлттық 
техникалық университетінде біраз игі істер қолға алынды. Осының 
айғағы ретінде айтарымыз, қазақ тілі мен əдебиеті абонементі 
мен қазақ тіліндегі оқу залы студенттердің көңілінен шығып 
жүр. Қазақ тіліндегі əдебиет абонементіндегі 81 мыңдық кітап 
қоры – студенттердің білім алуына қажет бай мұра. Студенттерге 
жетіспеген немесе аз таралыммен шыққан кітаптарды жарық, əрі 
жақсы жабдықталған қазақ тілі оқу залында толық пайдалануға 
біраз мүмкіндіктер жасалынған.

15-тапсырма. Төмендегі сөйлемдердің негізгі мағынасын 
сақтай отырып, сөйлемдерден етістіктің қалау райлы формасын 
жасап, олардың жасалу жолдарын түсіндіріңіздер.

Терминологиялық сөздіктерді пайдалану

Техникалық пəндерді оқыту процесінде студенттерге техно-
логиялық ұғымдарды үйретудің маңызы ерекше. Ал, мемлекеттік 
тілде сол ұғымдарды қалыптастыруға терминологиялық сөздіктерді 
пайдалана отырып үйретудің дидактикалық маңызы да зор. Кəсіби-
инженерлік қарекеттің технологиялық негіздері оқылатын пəнге 
қатысты тектік жəне түрлік ұғымдарды дұрыс ажырату. Атап 
айтқанда, конструкциялық материалдар тектік ұғым болса, оның 
түрлік ұғымдар – пештер, білдектер, қондырғылар. Сол сияқты 
аспаптар – тектік, ал кесу, өлшеу қалыптары, баспақ қалыптары – 
түрлік ұғымдарды аңғартады.

16-тапсырма. Терминдерге қатысты мəліметтерді түсініп, 
меңгеріп алыңыздар. Сөздерді буынға бөліп оқыңыздар. 
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Машинажасау жəне металл өңдеу салаларына                       
қатысты ұғымдар

Машинажасау жəне маталл өңдеу салаларына қатысты ұғымдар 
жүйесін жіктегенде, ол тізбектің үздіксіз жалғасатыны жайлы 
Т.Ə. Құдайқұловтың авторлас жазылған еңбектерінде айтылған. 
Бұл еңбектерде педагогика-психологиялық зерттеулерге сүйеніп, 
инженерлік қарекеттің технологиялық ерекшеліктері ескеріліп, 
конструкциялық материалдар технологиясы пəніне қатысты негізгі 
ұғымдар талданған. 

1. Машина бөліктері тектік ұғымды көрсетсе, оның тұлғасы, 
яғни жұмыс бөлігі, қозғалатын бөлігі түрлік ұғымдарды көрсетеді.

2. Сонымен қатар қаралық өңдеу, тазалай өңдеу, нəзік өңдеу, 
сияқты түрлік ұғымдардың негізі – тектік ұғым өңдеу түрлері бо-
лып табылады.

3. Материалдардың жалпы қасиеттерінің қатарында химиялық, 
физикалық, механикалық, технологиялық жəне эксплуатациялық 
қасиеттері тектік ұғым ретінде жіктеледі.

4. Ал, физикалық қасиеттерінің түрлік ұғымдары қатарына – 
балқу температурасы тығыздығы, ұлғаю коэффициенті, меншікті 
салмағы, электр өткізгіштігі жəне т.б. жатады.

Конструкциялық материалдар технологиясы пəніне қатысты кез-
келген технологиялық процестерді тектік жəне түрлік ұғымдарға 
жіктеп, терминологиялық сөздіктерді пайдалана үйрету арқылы 
студенттердің білімдері нақтыланып, қалыптасатыны күнделікті іс-
тəжірибелерден көрініп жүр.

17-тапсырма. Техникалық мамандықтар саласындағы кезде-
сетін «бұрғы» термині туралы айтылған мəліметтерді есте сақтап, 
біліп алыңыздар. Мəтіннен сабақты етістіктерді бір бағанаға, салт 
етістіктерді екінші бағанаға теріп жазып, олардың жасалу жолда-
рын түсіндіріңіздер. 

 Бұрғы – сверло; бұрғылау – сверлить; ұлғайтып бұрғылау – рас-
сверлить; рассверление.

Бұл жерде бұрғы аспабының түрлері көп екендігін ескерген жөн. 
Дегенмен бұрғылау процесінде негізгі қозғалысты аспап, ал беріліс 
қозғалысын бұрғының өзі ось бойынша тереңдей тесе жасайды. 
Осылайша тұтас материалды теседі, сонан соң ол тесікті диаметрі 
үлкен бұрғымен кеңейтіп теседі. Құю немесе қысым арқылы 
өңдеу тəсілдерімен дайындама жасағанда диаметрі кіші тесіктерді 
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диаметрі үлкен бұрғылармен кеңейтіп тесу арқылы оның диаметрі 
деталь сызбасында көрсетілген өлшемдерге сəйкес етіп тесіледі. 

Өңделетін тесіктерге қойылатын техникалық шарттарға сəйкес 
ол тесіктер зенкер, ұңғы деп аталатын аспаптармен өңделеді. 

18-тапсырма. Етістіктің ашық, шартты райларына берілген 
жаттығу жұмыстарын орындап, олардың жасалу жолдарын 
түсіндіріңіздер. 

Етістіктің ашық, шартты райлары

1. Переведите и определите категорию наклонения глагола.
Я родилась в Караганде в 1987 году. На новый год мы пригласили 

гостей. Город Алматы – бывший город Верный. На базаре продают 
овощи и фрукты. У меня есть родители. Я живу в частном доме.

2. Найдите в данных предложениях глаголы с условными на-
клонением и объясните их способы образования.

Үсен келе жатса, алдына бір қарға келіп қона қалады. Əйгерім 
үйге келсе , Асқар оны əлі күтіп отыр. Қызың жақсы болса, өрісің 
кеңейеді. Ұлың жақсы болса, қонысың кеңейеді. Ұяда не көрсең, 
ұшқанда соны істерсің. Сіз айтсаңыз, ол келеді.

3. Определите категорию наклонения глагола. 
Былтыр мен Мəскеуге саяхат жасадым. Біз жаңа жыл мерекесін 

асыға күттік. Саят үйге хат жазып отыр. Ертең көрмеге барамыз. 
Əлия үй ішін жинап, кір үтіктеді. Əсет бокспен шұғылданады. 
Жаңбыр жауып тұр.

4. Вставьте вместо точек нужные слова.
Оспан келсе, ... . Сен айтсаң, ... . Майра есікті ашса, ... . Дұрыс 

оқытсаң, ... . Сіз келсеңіз, ... . Мұхтар звондаса, ... .Ертең қар жауса, 
... . Мен жазсам, ... . Оқытушы сұраса, ... .

Керекті сөз тіркестері: жақсы болар еді, риза болар едім, 
мен үйге қайтамын, күн аяз болады, ол жауап қайтарады, біз жауап 
береміз, үйге кіремін, маған айтшы, мен заттарымды аламын.

5. Вставьте вместо точек нужные суффиксы наклонения 
глагола и определите вид наклонения.

Пайдалы қазбалардың жатқан жерін іздеу арқылы тап..., онда 
ол жүргізілген жұмысты кен іздестіру деп атайды. Алғашқы бар-
лау арқылы белгілі бір нəтижелерге жет..., онда кенді пайдаланудың 
экономикалық тиімділігі анықталады. Кен қорының көлемі 
анықтал..., онда олардың қай учаскеде екені мəлім болады. Концен-
трат неғұрлым сапалы бол..., онда соғұрлым металл таза болады.
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19-тапсырма. Өз Отаныңды сүй, халқыңды сыйла, егеменді еліңе 
қызмет ет! Төмендегі өлеңді оқып, Қазақстанның тəуелсіздігімен 
байланыстырып, мазмұндаңыздар. 

ЕГЕМЕНДІ ӨЗ ЕЛІМ

Қазақстаным – Отаным, Бақытқа ашық жолымыз,
Шарықтай берсін атағың! Тəуелсіз елдің ұлымыз.
Бостандық еді арманы,           Ғасырлар бойы аңсаған,
Аңсаған ата- бабамның.           Елдікке жетті қолымыз.

Елдікке оңай жетпедік, Бақыт жоқ бұдан асқан да,
Талай жерде шетелдік. Елдіктен халқым қашқан 
Көрсек те нəубет, соғысты,  Болашақ алда күтіп тұр,
Жоғалып бірақ кетпедік. Алға бас елім, жасқанба!

                                            (Елнұр Қайратұлы)

20-тапсырма. Мəтіннен ашық райға мысалдар теріп жазып, 
олардың қай шақта тұрғанын ажыратыңыздар.

Көлдердің геологиялық əрекеті

Көлдердің атқаратын геологиялық қызметін теңіздермен са-
лыстыруға болады. Тек олардың көлемі мен аумағы бірдей емес. 

Көлдер де теңіз сияқты бұзушылық жəне жасампаздық қызмет 
атқарады; əр түрлі шөгінді қабаттар түзеді. Көлдік шөгінділер 
механикалық, химиялық жəне органикалық болып үшке бөлінеді.

Көл жағалауларындағы ірі, əрі салмағы ауыр бөлшектер жа-
ға лаудан алыстаған сайын (көлдің ортасына қарай), майда ұсақ
бөлшектер көбейе бастайды. Көл түбінде планктанға бай меха-
никалық майда шөгінділермен бірге органикалық қалдықтар аралас 
лайлы-сазды (сапропель) шөгінділер түзіледі. Бұлармен бірге көл 
түбінде ас тұзы, гипс, бор қабаттары жəне темір рудалары қатар пай-
да болады.

21-тапсырма. Мəтін бойынша берілген сұрақтарға жауап 
беріңіздер. 

1. Көлдер мен теңіздердің геологиялық қызметтерін салыстыруға 
бола ма? 2. Олардың көлемдерінде қандай айырмашылықтар бар? 
3. Көлдер теңіздер сияқты қызметтар атқара ала ма? 4. Көлдік 
шөгінділер қандай түрлерге бөлінеді? 5. Көл жағалауларындағы 
ауыр бөлшектер жағалаудан алыстаған сайын нелер көбейе бастай-
ды? 6. Көлдің түбінде нелер түзіледі? 7. Көлдің түбінде нелер пайда 
болады?
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22-тапсырма. Көп нүктенің орнына етістіктің шартты рай 
категориясының жұрнақтарын қосып жазып, олардың жасалу 
жолдарын түсіндіріңіздер.

Жер қыртысының қозғалмалы (геосинклинальдық) жəне 
тұрақты аймақтары (платформалық) айқындал..., онда оларды жан-
жақты зерттеу жұмыстарының нəтижесінде геосинклинальдық-
платформалық ілім негіздері қалыптаса бастайды. Толық барлаудың 
нəтижесінде кен қорының ең тұжырымды көлемі анықтал..., онда 
олардың қай учаскеде екені мəлім болады. Алғашқы барлаудың 
қорытындысы бойынша белгілі бір нəтижелерге жет..., онда кен-
ді пайдаланудың экономикалық тиімділігі анықталады. Жер қыр-
тысында кездесетін əрбір минералдық затты табиғи түрінде неме-
се өңдеуден кейін адамзат пайдаланатын бол..., онда оны пайдалы 
қазынды (полезное ископаемое) деп атайды.

23-тапсырма. Сын есімнің түрлерін қайталап, сапалық сын 
есімдерге берілген жаттығу жұмыстарын орындаңыздар. 

Сапалық сын есімдер
( Качественные прилагательные )

Мағыналары мен грамматикалық ерекшеліктеріне қарай сын 
есім сапалық жəне қатыстық сын есімдер деген екі топқа бөлінеді. 

Сапалық сын есімдер дегеніміз – қосымша формаларсыз тұрып-
ақ лексикалық мағынасы жағынан заттың түрін, түсін (сары, 
ақ, қызыл), сапасын, сипатын (жақсы, жаман, нашар), көлемін, 
салмағын, аумағын (үлкен, кіші, ауыр, жеңіл), дəмін (ащы, тəтті, 
дəмді), пішінін, формасын (домалақ, жалпақ, қисық ) білдіреді. 

Сапалық (качественные) сын есімдер обозначают качество, ха-
рактер и свойство, объем, величину, размер, вкус, форму, признак 
цвета и т.д.

Сапалық сын есімдерге жаттығу жұмыстары 
1. Подберите существительные к данным прилагательным:
Ақ, қызыл, сары, жасыл, жақсы, үлкен, тар, ұзын, ұзақ, алыс, 

жалпақ, өткір, қысқа. 
2. Подберите прилагательные к данным существительным:
Киім, ойыншық, қала, кітап, көйлек, көз, бөлім, бұйым, баға, 

сүт, сағат, білім, ғылым.
3. Распределите данные прилагательные по категориям: 

цвет, величина, свойство, вкус, форма. 
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Ащы, биік, жуас, ақ, қырлы, қара, кең, сұлу, жалпақ, домалақ, 
қышқыл, жалқау, дəмді, тар, жасыл, қысқа, алыс, ұзын, жақын, 
тəтті, сопақ, дөңгелек.

4. Переведите словосочетания на русский язык и составьте 
предложения.

Жас дəрігер, ақ көйлек, ұзын жіп, жақсы оқушы, жаман етік, 
ескі киім, ыстық күн, жасыл ағаш. 

5. Вставьте вместо точек нужные прилагательные.
а) ... көз, ... халат, ... алма, ... нан, ... көйлек, ... қарындаш, ... 

тақта, ... бор, ... сүт, ... гүл (ақ, қара, қызыл, сары, көк, жасыл).  
ə) ... бөлм, ... етік, ... көл, ... тау, ... қала, ... дүкен, ... өкше, ... тон, 

... көйлек, ... жол, ... ағаш, ... түн,  ... қыз (үлкен, тар, биік, ала-
са, жалпақ, кең, жіңішке, əдемі, кішкентай, жеңіл, ауыр, жылы, 
ұзақ, жасыл, қараңғы). 

б)  ... дəрі, ... сорпа, ... шырын, ... алма, ... тамақ, ... балық, ... ай-
ран, ... пияз, ... қант (тəтті, дəмді, ащы, қышқыл, дəмсіз, тұщы). 

 
24-жаттығу. Мəтіннің соңынан берілген керекті сөздер мен сөз 

тіркестерін пайдалана отырып, сөйлемдерді толықтырыңыздар. 

Қазақстанның _____________ ______________ картасы əлемдегі 
теңдессіз ғылыми еңбек ретінде тарихқа енді. Осы еңбектері 
арқылы ____________ кемеңгерлік қырлары жарқырай көрініп, 
есімі _______________ ___________ əйгілі болды. Минералдық ре-
сурстарды тиімді пайдалану, ____________ ысырапсыз бөліп алуды 
кеңейту салалары бойынша_________ ___________ ұйымдастыру 
мəселелері де       Қ.И. Сəтбаевтың есімімен тығыз байланысты. 
Металлогениялық _____________ ___________, металлогения 
ғылымын бүкіл жер жүзіне кеңінен тарту жөніндегі ____________ 
Дели қаласында өтетін геологтардың дүниежүзілік конференциясы-
на дайындап жүрген еді. 

Керекті сөздер мен сөз тіркестері: болжам картасын, метал-
ды, жер жүзіне, кешенді зерттеулерді, баяндамасын, Сəтбаевтың, 
металлогениялық болжам.

25-жаттығу. Төмендегі берілген тұйық етістіктермен сөйлемдер 
құрастырып, орыс тіліне аударыңыздар.

Жасау, дамыту, құрастыру, шешу, шұғылдану, қабылдау, зерттеу, 
пайдалану, анықтау, қопару, қазу, игеру, ашу, белгілеу, бұрғылау.
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26-жаттығу. Мəтіннен толықтауыштарды тауып, тіркескен 
сөздерімен бірге теріп жазып, оның қандай сұрақтарға жауап 
беретінін айтыңыздар.

Ғылым – бұл табиғат, қоғам жəне ой туралы жаңа білім алуға 
бағытталған зерттеу қызметінің саласы. Біздің уақытымызда 
ғылымның өркендеуі ғылыми еңбекті бөлісумен, ғылыми мекемелерді 
құрумен, эксперименттік жəне лабораториялық жабдықтармен 
байланысты. Ғылым ой еңбегінің дене еңбегінен бөлінуінен соң 
пайда болады. Ғылыми-техникалық революция дəуірінде ғылым 
техниканың өркендеуіне ілесіп қоймайды, ал басқару жəне білім са-
ласында, экономика жəне саясатта материалдық өндірістің жетекші 
күші бола отырып, оны басып озады. Ғылым адам қызметінің кез 
келген саласына қарағанда тез, қарқынды өркендеуге мəжбүр. 
Қазіргі күндері ғылым қоғамның кең ауқымдағы өндірістік күші бо-
лып отыр.

27-тапсырма. Сұхбатты рөлге бөліп оқып, мағынасын 
түсіндіріңіздер.

Сұрақ-жауап

– Қазақстандағы шикізаттардың көбі қайда орналасқан? 
– Қазақстандағы шикізаттардың көбі жер астындағы кендер.
– Қазақстанда көптеп табылатын қандай кендерді білесіздер?
– Қазақстаннан мол табылатын кендер: көмір, мұнай, мыс, қор-

ғасын, темір, күміс, алтын, мырыш жəне түрлі тұздар.   
– Қазақстандағы  кен  ошақтары  қай  аймақтардан  табылып  

жатыр?
– Қазақстан  төңірегіндегі  кен  ошақтарының  жасалу  тарихы 

біркелкі емес.  Əрқайсысы  белгілі  бір  аудандардан ғана  табылып  
отырады. Мысалы, таза  мыстың  бір  бөлігі  жəне  тас көмір кендері  
(жаңасы) Қазақстанның  бір  аймағында,  ал темір  басқа  бөлігінен  
табылады. Мұнай  Қазақстанның  теңізді  аймақтарында  орналасқан.  
Оңтүстік пен  Батыс  Қазақстан  жерінде  ғана  табылып  отыр.  Ал,  
күміс, қорғасын,  мыс сияқты металды  кендерге  келсек,  олардың  
көбінесе  таулы,  адырлы  жерлерге  үйір болатындығы көрінеді. Ме-
талды кендер Қазақстанда Алтай, Тянь–Шань, Сарыарқа, Қаратау 
кен арналарының ішінен ғана табылып отырады.

28-тапсырма. Қатыстық сын есімдерді қайталап, олардың жа-
салу жолдарын айтып беріңіздер. Қатыстық сын есімдерге берілген 
жаттығу жұмыстарын орындаңыздар.
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Қатыстық сын есімдер
(Относительные прилагательные)

Қатыстық сын есім выражает признаки, приписываемые пред-
метам, отношение одного предмета к другому по принадлежности, 
местонахождению, времени и т.д.

Қатыстық сын есімдерге жаттығу жұмыстары

1. Подберите прилагательные к данным существительным.
Кітап, киім, бала, тіл, сағат, жыл, ойыншық, компьютер, ин-

женер, өндіріс, қала, дос, ауыл.
2. Подберите существительные к данным прилагательным.
Бақытты, қоғамдық, ұлттық, сабырлы, ақ, қызыл, жылы, сары, 

алғыр, білгіш, еңбекқор.
3. Прочитайте словосочетания, выпишите качественные 

прилагательные в один столбик, относительные прилагатель-
ные в другой. Объясните их способы образования.

Жылы күн, дəмді ас, жас инженер, көңілді жастар, жақсы кітап, 
күшті адам, білімді студент, таза су, қуанышты жағдай, қызық 
əңгіме, саналы азамат, əдемі қыз, өнерлі жігіт, қысқы киім, бұлтты 
күн, əдепті бала.

4. Прочитайте и определите способы образования прилага-
тельных.

Бай – бір жұттық, батыр – бір оқтық (Богатому достаточно одно-
го джута, чтобы он разорился, а богатырю одной пули, чтобы он по-
гиб). Ойлы, арлы адамға бір сөз де жетеді, ойсыз, арсыз адамға мың 
сөз де жетпейді (Умному, совестливому человеку достаточно одного 
слова, а безрассудному, бессовестному недостаточно и тысячи слов).

5. Перепишите предложения, подчеркните производные при-
лагательные, укажите как они образованы.

Біз саналы азаматпыз. Оқушылар тəртіпті адамдар. Біздің 
өндірісімізде тəжірибелі жұмысшыларымыз көп. Жастар – өте 
өнерлі қауым. Конференцияға қатысып отырғандардың бəрі – білгіш 
студенттер. Кілең еңбекқор адамдар жиналыпты.

6. Дополните нужными словами пословицы и поговорки. Ука-
жите относительные прилагательные.

 ... сөз жан сүйсіндіреді. ... өрге жүзер. Өнерлінің өрісі ... . Туған 
үйдің түтіні де ... . Анаңа ... сөз айтпа! ... жолдас жолда қалдырар. 
Дəулетті ел – ... . 
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Керекті сөздер: Ауыр, ұзақ, жақсы, əдепті, жаман, жылы, 
өнерлі.

     

7. Составьте предложения с данными словосочетания-
ми и определите виды (қатыстық, сапалық) прилагательных. 
Ашық аспан, суық жел, желсіз түн, қысқы кеш, түскі ас, адал дос, 
мəдениетті адам, балалы ана, сұлу қыз, аязды қыс, қиын есеп.

29-тапсырма. Мəтіннен қатыстық сын есімі бар сөз тіркестерін 
теріп жазып, олардың жасалу жолдарын түсіндіріңіздер. 

Көшпенді мал шаруашылығы Қазақстанның батысындағы да-
лаларда, кейде орталығында кездеседі. Жазғы жайлаудан қысқы 
өріске көшіп отырады. Мал шаруашылығының жартылай көшпенді 
түріне тұрақты қыстақ пен жайлаудағы үйдің болуы қажет бол-
ды. Тұрғындардың бір бөлігі осы жерлерде жазда да қалып, шөпті 
жерлерді шауып, қысқы азық-түліктерін дайындады, диқаншылықпен 
айналысты. Жартылай көшпенді мал шаруашылығы Шығыс 
Қазақстанның кең далалары мен таулы жерлерінде, Семиречьеде, 
орталық жəне Батыс Қазақстанның бірнеше аудандарында, Тянь-
Шань мен Алтайдың таулы баурайларында болды. Тұрғындардың 
көп бөлігі отырықшылықпен өмір сүріп, егінді жерлердегі егін 
шаруашылығымен айналысты. Бұл табиғи йодты ресурстар мен 
өрісті жерлері бар жайлаулар еді. 

30-тапсырма. Берілген сөз тіркестерімен сөйлемдер құрас ты-
рып, оларды орыс тіліне аударыңыздар.

Егінді жер, сусыз дала, олжалы адам, сəтсіз жорық, айбынды 
жауынгер, талантты суретші, таулы жер, қысқы аяз, қысқы қыстақ, 
жазғы жайлау, ағашты орман, өнерлі адам, құмды шөл.

31-тапсырма. Көп нүктенің орнына қатыстық сын есімнің 
жұрнақтарын қосып жазыңыздар.

Баға... заттардың қандай минералдар түрінде кездесуіне бай-
ланысты кендер күкірт..., тотық... жəне аралас кендер деп ата-
лады. Олардың кейбірінің құрамында баға... элементтер болса, 
көпшілігі тау жынысына жатады. Табиғи минералдарды заттардан 
техниканың қазіргі даму сатысында баға... заттарды бөліп, халық 
шаруашылығында өнімді пайдалануға болса, онда оларда пайда... 
қазбалар деп атайды. Олардың құрамына бір немесе бірнеше баға... 
минералдар мен көптеген тау жыныс минералдары кіреді.

32-тапсырма. Рəміздер туралы тарихи мəліметтерді оқып, біліп 
алыңыздар. Қазақстанның рəміздерін мазмұндаңыздар.
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Мемлекеттік рəміздердің тарихынан мəлімет

Рəміздер туралы алғашқы кітаптар ХҮІ ғасырда жазылған. Ер-
теде жануарлар бейнесі кескінделген тұмаршалар ру-тайпалардың 
ортақ рəмізіне айналған. Қазақ руларының таңбалары осы күнге 
дейін сақталған.

Тəуелсіз ҚР-ның жаңа рəміздері 1992 жылдың 4 маусымында 
қабылданды. Олар Ту, Елтаңба, Əнұран.

Əрбір елдің өзінің саяси, тарихи, экономикалық сипатын 
білдіретін рəміздері (символдары) бар. Рəміз – белгілі бір идеяны 
білдіретін белгі, бейне. Рəміз – адамға пікір, ой туғызады. Ортақ 
түсінік бойынша: орақ – еңбекті, таға – бақытты, зəкір (якорь) – 
үмітті, арыстан – құдіретті бейнелейтін белгілер. Бояу түстері де 
халықтарда рəміздік мəнде түсіндірілген. Қазақстанда қызыл түс – 
от, күн, көк түс – аспан əлемі; ақ түс – қуаныш, бақыт; сары түс –
қайғы, реніш; жасыл түс – жастық пен көктем рəмізі болып есептел-
ген. 

Атақты суретші Пикассо салған ақ кептер бейнеленген көкшіл 
жалау – бейбітшілік рəмізі. 

Рəміздік белгілер ғасырлар бойы дами келе мемлекеттік 
рəміздерге (елтаңба, ту, гимн) айналды.

Елтаңба – мемлекеттің, қаланың мөрлерінде, алтын, күміс 
ақшаларда бейнеленген ажырату белгісі.

Гимн – өлеңге жазылған салтанатты əн. 
Ту – тұтастық пен бірліктің, ынтымақтың құдіретті белгісі.
Тулардың пайда болу тарихы, мағынасы тереңде. Ол елдік пен 

егемендікті дүниеге паш етіп (танытып) тұрады.
                                   («Қазақстан тарихынан»)

33-тапсырма. Етістіктің шақ категориясын қайталап, өткен 
шақ категориясына берілген жаттығу жұмыстарын орындаңыздар.

Любое действие или состояние предмета, обозначаемого глаго-
лом, совершается или происходит во времени, которое выражает-
ся определенными формами глагола. Глагол в основном имеет три 
времени: настоящее (осы шақ), прошедшее (өткен шақ) и будущее 
(келер шақ).

 Настоящее время называет действие, которое происходит в тот 
момент, когда о нем говорится. Настоящее время имеет две формы: 
1. Собственно-настоящее время (нақ осы шақ); 2. Переходное на-
стоящее время (ауыспалы осы шақ).
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Нақ  осы  шақ:  1. (отыр, жүр,  жатыр, тұр) + жіктік жалғауы = 
отыр+мын; 

2. Көсемше  (-ып, -іп, -п) + (отыр, жүр, жатыр, тұр) + жіктік 
жалғауы = жаз+ып отыр+мын; 3. Көсемше (-а, -е)+жатыр+жіктік 
жалғауы = бар+а жатырмын.

Ауыспалы осы шақ: 1. Негізгі етістік + көсемше (-а, -е, -й) + 
жіктік жалғауы = айт+а+мын; 2. Тұйық етістік + (-да, -де, -та, -те) 
+ жіктік жалғауы = есту+де+мін; 3. Көсемше (-ып, -іп, -п) + көсемше 
(-а, -е, -й) + жіктік жалғауы = айт+ып  бар+а+мын. 

34-тапсырма. Мəтінді мұқият оқып, мағынасын түсініп, кі-
тап туралы айтылған мəліметтерге өз білгендеріңізді қосып, 
мазмұндаңыздар. Осы шақта тұрған сөйлемдерді тауып, ережесін 
түсіндіріңіздер.

Кітапты күте біліңіздер!

Артық білім кітапта, 
Ерінбей оқып көруге.

(А б а й)

Ертеңі бар елдің жастарын өркениет əлеміне бастап жол көрсету, 
мəдениет көшінен қалдырмай, артымызға тəрбиелі, білімді ұрпақ 
қалдыру ісіне жағдай жасап, ықпал көрсету – бүгінгі кітапхананың 
алдына қойған мақсаттарының бірі. Қазіргі заманғы білім беру 
үрдісі, қоғамдағы болып жатқан өзгерістер, студенттердің, яғни 
болашақ мамандардың жоғары оқу орнында өз бетімен білім алуға 
даяр болуын қажет етіп отыр. Ғылым мен білімнің ертеңі – бүгінгі 
студенттер. Білім беру мекемелері мен кітапханалардың алдында 
– өзін-өзі дамыта алатын, өз бетімен білім ала алатын, өзінің алға 
қойған бағыт-бағдарын анық білетін, өзін-өзі үнемі жетілдіре ала-
тын қоғамның белсенді азаматын – бүгінгі студент тұлғасын жан-
жақты етіп қалыптастыру міндеті тұр.

Кітапты күте біліңіздер!
(Жалғасы)

35-тапсырма. Сөйлемдердің негізгі мағынасын сақтай отырып, 
етістіктің нақ осы шағын (3 түрлі жасалу жолының формасына са-
лып) жасаңыздар.

Ұлы Абайдың: «Адам ата-анадан туғанда есті болмайды, естіп, 
көріп, ұстап, татып, ескере келе жақсы-жаманды таниды. Сондай-
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дан білгені, көргені көп болған адам білімді болады», – деген нақыл 
сөзін үлгі етіп алатын уақыт жетті. Қай ғасырды алып қарасаңыз 
да, ғылым мен білімнің негізі болып табылатын кітап пен білім 
ошақтары бірінен-бірі ажырағысыз рухани қазыналар. Өйткені, 
оқу-тəрбие үрдісіне кітаптың қосар үлесінің өлшеусіз екені 
ақиқат. Кітап – рухани прогрестің кепілі, ел мен елді, мемлекет 
пен мемлекетті жақындастырар, түсінікке бастар аса аңызды руха-
ни фактор. Кітап – əлемдегі ұлы күш! Осы сананы нұрға бөлеуші. 
Кітапқа қызықтыру – білімге қызықтыру. 

36-тапсырма. Сөйлемдердің негізгі мағынасын сақтай отырып, 
етістіктің ауыспалы осы шағының жасалу жолдарына сүйеніп, ау-
ыспалы осы шақ жасаңыздар.

Əр кітаптың Отан байлығы екені, қазіргі ақпарат құралдары 
дамыған жаңа технологиялар заманында əр адамның рухани азығы 
екені белгілі. Кітап – адамның ой-өрісіне ықпал жасап, мұқтажын 
қанағаттандырып, ішкі жан-дүниесін байытады. Қаншама ғылыми-
техникалық прогресс болып, электронды ақпарат құралдары, 
ақпараттың басқа көздері көбейгенімен, кітаптың алар орны бөлек. 
Керек десеңіз, прогресті жасау үшін де мыңжылдықтар бойғы адам-
зат ғылым-білімнің жиынтығы толы – кітапқа жүгінбеу мүмкін емес.

 37-тапсырма. Етістіктің өткен шақ категориясына берілген 
жаттығу жұмыстарын орындап, олардың жасалу жолдарын 
түсіндіріңіздер.

Етістіктің шақ категориясы
Өткен шақ категориясына жаттығу жұмыстары

1. Вставьте вместо точек суффиксы прошедшего времени
(-кен, -ген, -қан, -атын, -етін, -ды, -ді, -ты, -ті ) и определите 
виды ( жедел, бұрынғы, ауыспалы ) прошедшего времени.

Менің ата-анам кел... . Біз сəлемдес...біз. Сен досыңмен қазақша 
сөйлес...сің. Əбдірахман əн сал... . Мен Ержанмен кездес...мін. Ба-
ланы оқытуды жек көрме...м (Абай). Біз газет оқы...қ. Сен мектепті 
жақсы бітір...сің. Олар кешегі мəжіліске қатынас... .

2. Вставьте вместо точек суффиксы давнопрошедшего
(бұрынғы өткен шақ ) времени ( -ған, -п, -ып, -ген, -қан). 

 Мен музыка тыңда...мын. Біз көп ұйықта...пыз. Володя үйге 
қазақша хат жаз... . Олар қазақ тілі сабағында сөйлесуді жақсы 
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үйрен... . Сен ерте тұр...сың ғой. Əйгерім мектепте жақсы оқы... . 
Михаил Қарсақбайда ту...ты. Студенттер ғылыми конференцияға 
қатынас... .

3. Переведите на казахский язык. Найдите слова с суффик-
сами прошедшего времени и обьясните их  способы образования.

Я вчера не ходил в кино. Марат ходил. Мы не писали письмо. 
Сауле писала. Ты не помогла маме. Я помогала. Канат вчера много 
спал. Они не принесли вчера продукты. Мы принесли.

4. Найдите в предложениях прошедшее время и определите 
их виды.

Аида бұл кітапты оқыды. Немерем екі мың бірінші жылы туған. 
Біз ана жылдары бұл арада көп қыдыратынбыз. Əсем Қарағандыдан 
кеше келді. Мəжіліс бітіп кетіпті. Өкінішке орай, мен бұл туралы 
білгенмін. Бұл сұраққа мен жауабымды өткен жолы бергенмін. 

5. Выделите слова с суффиксами прошедшего времени ( же-
дел, бұрынғы, ауыспалы ) и запишите их в  разные столбики.

Олар емтихан тапсырып бітті. Айша ауылға келді. Əділ бұл қалада 
бұрын болған. Студенттер лекция тыңдапты. Күлəш Байсейітова 
əнді жақсы салатын. Бибігүл Жамбылға демалысқа шыққан сайын 
ауылға келетін. Студенттер сессия кезінде кітапханаға жиі баратын. 
«Көшпенділер» романын оқығанмын.

38-тапсырма. Сын есімнің шырайларын қайталап, өткен мате-
риалдарды еске түсіріңіздер.

Сын есімнің шырайлары

(Степени сравнения прилагательных)

Признак (качество) предмета или явления может быть в большей 
или в меньшей степени. Степень проявления признака выражается 
разными формами прилагательных, называемых степенями сравне-
ния. В казахском языке имеются четыре степени сравнения: 1. Поло-
жительная (жай шырай); 2. Сравнительная (салыстырмалы шырай);
3. Усилительная (күшейтпелі шырай); 4. Превосходная (асырмалы 
шырай); степень.  

39-тапсырма. Сын есімнің жай жəне салыстырмалы шырайла-
рына берілген жаттығу жұмыстырын орындаңыздар. 
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Сын есімнің жай жəне салыстырмалы шырайларына
 жаттығу жұмыстары

1. Определите виды (жай, салыстырмалы) степеней сравне-
ния прилагательных и запишите их в разные  столбики.

Тез, сұрғылт, жас, көгілдір, ақшылтым, қалың, əдемі, ақ, 
қызылдау, дəмдірек, ащы, ұзындау, тəтті, қызық, аласарақ, кең, биік, 
қиындау, жеңілдеу, қымбат, арзан, сарғыш, алыс, көкшіл.

2. Образуйте из нижеследующих слов сравнительную степень 
прилагательных при помощи суффиксов:

а) -ырақ, -рек, -ірек: ə) -шілтім, -шылтым, -ғыш, -ғылт, 
-ғылтым; б) -дау, -деу, -лау, -леу, -тау, -теу. Қызыл, жақсы, күшті, 
үлкен, əдемі, жеңіл.

3. Переведите на казахский язык, прибавьте суффиксы -лау, 
-леу, -дау, -деу, -тау, -теу и объясните их  способы образования.

 Желтый, зеленый, грязный, ровный, красный, белый, холодный, 
теплый, горячий, открытый, длинный.

4. Составьте словосочетания с нижеследующими прилага-
тельными.

Жылы, сұлу, кəрілеу, көңілдірек, көкшіл, жеңіл, жасырақ, 
қаттылау, ақшылтым, қызық, үлкендеу, кішірек.

5. Подберите прилагательные к существительным.
Кітапхана, бұйымдар, оқу орны, кітап, бала, баға, аяқ киім, бас 

киім, студент, адам, тағам, дəрігер, қағаз.
6. Прочитайте и переведите. Обьясните способы образова-

ния сравнительной степени.
Судан май жеңілдеу. Ол менен аласалау, Қыста күннен түн 

ұзағырақ. Бүгін кешегіден жылырақ. Анам əкемнен жасырақ . Шəй 
сүттен ыстықтау. Салтанаттың көйлегі əдемірек. Мына есеп оңайлау. 
Оның бойы ағасының бойынан биіктеу.

7. Составьте предложения с данными словосочетаниями. 
Жас адам, ақ халат, білгір маман, ұзын көйлек, қызық кітап, 

қызыл қарындаш, ыстық су, сұрғылт бұлт, кең бөлме, қаталдау
адам.

40-тапсырма. Мəтіннен жай шырайларды тауып, оның емлесін 
айтып беріңіздер. Мəтінді орыс тіліне аударып, кен байлықтары ту-
ралы мəліметтерді есте сақтаңыздар.
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Қазақстанның кен байлықтары

Қазақстанның жері кенге бай. Ертеде алтын, мыс, қалайы, тұз 
жəне əр түрлі асыл заттарды қолмен қазып алатын.

Кейін геологтар Қазақстан жерінен мыңдаған пайдалы кен орын-
дарын ашты. Осылардың негізінде жүздеген шахта мен заводтар 
салынды. Қарағанды, Балқаш, Жезқазған, Шымкент, Өскемен, Аты-
рау т.б. ірі өнеркəсіп орталықтары өсті. Осы кен орталықтары қазір 
республикаға мыс, қорғасын, цинк, алтын, күміс, никель, хромит, 
көмір, мұнай, болат, фосфор тыңайтқыштары, түрлі тұздар береді.

Орталық Қазақстаннан көмір, мыс, қорғасын, цинк, алтын, темір, 
марганец жəне сирек кездесетін металдар шығады. Қарағандының 
көмір қоры 50 млд. тонна деп есептелінеді.

Өскемен мен Зыряновск қорғасын, цинкке бай. Батыс Қазақ-
станнан мұнай, жанар май, түрлі ас тұздары шығады. Ақтөбеден ни-
кель шығады. Қостанайдағы Соколов-Сарыбай металлургия комби-
натынан темір рудасының көптеген түрі шығады.

Сөздік:
қалайы – жесть, олово асыл тастар – драгоценные камни
мыс – медь болат – сталь
қорғасын – свинец тыңайтқыш – удобрение
темір – железо; железный жанар май – бензин; горючее
ас тұзы – пищевая соль; поваренная соль; столовая соль

41-тапсырма. Даналық сөздердің мағынасын ашып, түсінген-
деріңізді айтып беріңіздер.

Қысқа сөз – қымбат сөз

Жақсы кемшілігін өз басынан көреді,
Жаман кемшілігін жолдасынан көреді.

* * *
Жамандық көрген жеріңнен еңбекте де кет,
Жақсылық көрген жеріңе еңбекте де жет.

* * *
Жақсы аттың жалын сақтағанша,
Жақсы жігіттің арын сақта.

* * *
Асыл сөз арнап берген сыйдан артық.

8–1633
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42-тапсырма. Берілген сын есімдерді қазақ тіліне аударып, са-
лыстырмалы шырай жасаңыздар.

Твердый, длинный, красивый, хороший, короткий, умный, инте-
ресный, богатый, редкий, качественный, слабый, близкий, справед-
ливый, талантливый, старательный, честный.

 

 43-тапсырма. Төмендегі сөз тіркестерін салыстырмалы шы-
райда қолданыңыздар.

Беделді бастық, ақылды бала, қызық кітап, бақытты қыз, үлкен 
қала, биік ғимарат, еңбекқор геолог, талантты оқушы, ұзақ жол, 
қымбат зат, сапалы өнім, адал дос.

44-тапсырма. Сын есімнің күшейтпелі жəне салыстырмалы 
шырайларына берілген жаттығу жұмыстарын орындаңыздар.

Превосходная степень выражает большую или меньшую меру 
признака предмете, но без сравнения. Она образуется с помощью 
усилительных наречий.

 Усилительная степень указывает на высшую степень признака 
в одном предмете в сравнении с другим предметом. Он образуется с 
помощью усилительного слога.

Сын есімнің күшейтпелі жəне
асырмалы шырайларына жаттығу жұмыстары

1. Найдите в предложениях усилительную степень прилага-
тельных.

Көздері мөп-мөлдір, қайнар суындай тұп-тұнық. Қаланың ше-
тінде үлкен саябақ бар. Үлкейіп, алақандай болып кеткен қап-қара 
көздерінен кесек-кесек жастар тамшылайды. Білім адам үшін ең 
бағалы іс. Сəулеті өзгеше, айналасын биік асқар таулар қоршаған 
көркем Алматы қонақтарға өте ұнады.

2. Составьте предложения с данными прилагательными и 
определите их виды.   Жап-жақсы, өте жұмсақ, ұп-ұзын, ең биік, 
сұп-суық, аса қадірлі.

3. Вставьте вместо точек нужные прилагательные (кү -
шей т пелі, асырмалы).

Тау-кен инженері болу – менің ... бір асыл арманым. Қ.Сəтбаев – 
... дарынды, талантты ғұлама ғалым. Инженер мамандығын меңгеру 
... қиын. Құрбымның қасында шашы ... , көзі ... , ерні ... бойжеткен 
болды. ҚазҰТУ-дың студенттері ... дəрісханаларда сабақ оқиды. 
Оның құрбысы аузы оймақтай, бойы ... биік емес қыз екен.
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Керекті сөздер: қып-қызыл, өте, жап-жарық, ең, үп-үлкен, 
аса, қап-қара.

4. Определите степень прилагательных. Қып-қысқа, ең 
қымбат, ас құрметті, тəп-тəтті, өте жақсы, нағыз дос, тым 
ұзақ, қып-қызыл, шымқай қызыл, орасан.

5. Преобразуйте нижеследующие прилагательные в усили-
тельную степень и составьте с ними предложения. 

Тұнық, сұлу, дөңгелек, үшкір, жалпақ, жылтыр, биік, аласа, 
толық, нəзік, əдемі, ауыр, қисық.

6. Прочитайте. Вставьте вместо точек нужные прилага-
тельные.

Күнге шағылысқан...қар көзіңді аштырмайды. Еліміздің 
мемлекеттік туы ... түсті. Хакім оның қуқыл бетіне жүгірген ... шы-
райды көзі шалып, қыздың əлденеден қысылғанын сезді. Жусан иісі 
бұрқырап жататын көк қыраттар, жасыл белестер ... болып күйіп 
кетіпті. Көкек ... құс. Бүлдіршіндей жинақы, ... қыз көз алдымнан 
кетер емес. С.Сейфуллин қаладағы ... көшенің бірі. Бүгінгі семинар 
əрі ... , əрі ... өтті. 

Керекті сөздер: көгілдір, сап-сары, қызықты, қызыл, ұзын, ақ, 
əдемі, жақсы, сұлу.

45-тапсырма. Өткен материалдарды пысықтауға берілген тап-
сырмаларды орындаңыздар.

1. Определите падежные окончания, множественного числа, 
притяжательной формы и вид числительных.

Дəрісханада он шақты студент отыр. Жетінші күн – жексенбі. 
Оның оннан бірі менікі. Қасымның баласы – бесеу. Аптада жеті күн 
бар. Алматыда оқу орындары көп. Құмырада гүлдер бар. Үстелде 
газеттер, журналдар, кітаптар жатыр. Тақтаның қасында шкаф тұр, 
сағат ілулі тұр. Тақта қабырғада. Үстелдің үстінде кітаптар жатыр.

2.  Вставьте  пропущенные гласные звуки и переведите их на  
русский язык. 

Мен...ң  ін...м би...л мектепке барады. Əк...м саудам...н айналы-
сады.  К...н жыл...нды. Кешке жаңб...р жауды. Əс...л бүг...н жұм...сқа 
барады. Роза – ж..қсы тіг...нші. Мен он жетід...мін. Нанның б...ғасы 
өсті.

3. Спрягайте слово «студент» в ед. и во мн. числах. Напри-
мер: Мен студентпін и т.д.
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4.  Напишите дни недели и название месяцев на казахском 
языке.

5. Напишите специфические звуки казахского языка и приве-
дите примеры по 3 слова на каждый звук.

6. Звуки казахского языка делятся на какие группы? Назовите. 
Расскажите классификацию гласных и согласных звуков.

7.  Назовите падежи и их окончания.
8. Переведите предложения на русский язык и отвечайте на 

вопросы на казахском языке. 
Бір тəулікте 24 сағат бар. Сағат неше? Ертең неше сабақ бола-

ды? Саған қандай пəн ұнайды? Ораз Алматыда тұрады. Мен теледи-
дар қарап отырмын. Сəрсен лекцияда. Марат пен Сəуле кітапханаға 
кетті.

9. Назовите святые числа. Какие числа относятся к святым? 
Например: жеті ата, жеті жұт, жеті қазына и т.д.

10. Назовите виды окончаний. В казахском языке сколько ви-
дов окончаний. Назовите состав слов. Что входит в состав слов?

46-тапсырма. Көсемшені қайталап, оның неше жолмен жасала-
тынын айтып беріңіздер.

Көсемше (Деепричастие)

Деепричастие, как и причастие относится к глагольным фор-
мам. Оно обозначает второстепенные действия и служит признаком 
другого действия. Деепричастие отвечает на вопросы қайтіп? (каким 
образом?), не істеп отыр? (что делает?), не істеді? (что сделал?) , не 
істегелі жатыр? (что собирается делать?) и т.д.

В казахском языке деепричастие делится на три вида: 1. дее-
причастие прошедшего времени (өткен шақ көсемше); 2. деепри-
частие будущего времени (келер шақ көсемше); 3. деепричастие 
переходного времени (ауыспалы шақ көсемше). 

47-тапсырма. Көсемшеге берілген жаттығу жұмыстарын орын-
дап, оның жасалу жолдарын түсіндіріңіздер.

Көсемше. Оның жасалу жолдары

1. Составьте с нижеследующими глаголами словосочетания 
при помощи вспомогательных глаголов.
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Ү л г і: Қарау. Қара+п келді. Қара+й келді. Қара+ғалы келді. Жа-
сау, сөйлеу, сұрау, айту.

2. Образуйте из данных глаголов деепричастие. 
Мен саған (бару) жатырмын. Самат маған əңгіме (айту) отыр. 

Лəззат хат (жазу) отыр. Сені (көрмеу) көп болды. Мен мына кітапты 
(оқу) отырмын. Студенттер емтихан (тапсыру) жатыр. Оқытушы 
бізбен (сөйлесу) келді. Студент сынаққа (дайындалу) отыр. Жина-
лыс (басталу) бір сағат болды. Ол (асығу) сөйледі.

3. Образуйте из данных глаголов деепричастие и составьте 
предложения . Оқу, сөйлеу, көру, айту, тыңдау. 

4. Выделите суффиксы деепричастия. Прочитайте предло-
жения. 

Мен сені көргелі келдім. Бұл колледж ашылғалы екі жыл болды. 
Жиналыс басталып кетті. Ол келгелі біраз уақыт болды. Біз киініп 
сабаққа кеттік. Ол асыға сөйледі. Қарағандыға бармағалы көп бол-
ды. Солардың ішінде тау-кен өндіріс өнімдері шикізат қоры болып 
саналады. Жер қойнауынан қазылып алынып жатқан кен байлық 
көлемі, олардың түрі өте көп. Ат жүрісін жеделдете түсті. Мирас су 
ішіп отыр. 

5.  Найдите суффиксы деепричастий. 
а) -ар, -ер, -р; ə) -а, -е, -й; б) –атын, етін, -йтын, -йтін; в) -ып, 

-іп, -п; г) -қалы, -келі, -ғалы, -гелі; ғ) -мақ, -мек, -пақ,-пек, -бақ, 
-бек.

6.  Вставьте вместо точек нужные суффиксы деепричастий 
(-іп, -қалы, -е).

Дене тəрбиесімен айналыс..., өзімді сергек сезінемін. Спорт 
салауатты тұрмысымыздың басты кепілі. Ол үздіксіз еңбектенуді, 
зор қажыр-қайратты қажет ет..., өмірге құштарлықты арттыра-
ды. Яғни, өмірді сүй..., уақытты қадірлей білуге, тек жақсылыққа 
ұмтылуға тəрбиелейді. Спортпен айналыс..., денсаулығым түзел... 
бастады.

7.  Переведите предложения. Выделите суффиксы деепри-
частия. 

Я приехал сюда, чтобы изучать казахский язык. Я пишу пражне-
ние. 

Я выучил много слов наизусть. Студенты собираются писать 
изложение. Открыв книгу, Берик начал читать текст. Он собирался 
переводить предложение слово в слово.
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48-тапсырма. Сөйлемдерден көсемшелерді тауып, олардың 
түрлерін ажыратыңыздар.

Қоспалар қорғасынның физикалық жəне химиялық қасиеттерін 
өзгертіп, қорғасынның қаттылығын жоғарылатып, майысқыштығын 
төмендетеді. Қара қорғасын құрамы тазартылып, олардан мыс, 
сурьма, мышьяк, мырыш, қалайы т.б. қоспалар алынады. Олар та-
залау кезінде жеке өнім түрінде бөлінеді. Сəрсен бүгін іссапарға 
жүргелі отыр. Асқар маған мəжілісте қаралған мəселелер туралы 
айтқалы келіпті. Қысқы сессияны тапсырғалы жатырмыз. Өскеменге 
бармағалы көп болды. 

49-тапсырма. Берілген көсемшелерді пайдалана отырып, 
сөйлемдер құрастырыңыздар. 

Жазғалы, жайласа, сөйлескелі, табыла, іздеп, көргелі, көріп, 
сақталып, айтқалы, сезе, тыңдай, қинала.

50-тапсырма. Төмендегі сұрақтарға жауап беріңіздер.
1. Республикамыз қандай металдарға бай? 2. Қандай жерлер

түсті металлургияның сарқылмас көзі болып табылады? 3. Қар-
сақпай мыс қорыту комбинаты қай жылдан бастап мыс бере баста-
ды? 4. Жезқазғаннан шығатын негізгі металды атаңыздар. 5. Бүкіл 
Қазақстанда мыс қорының тең жарымы қай жерде?

51-тапсырма. Негізгі, туынды етістіктерге берілген жаттығу 
жұмыстарын орындап, олардың жасалу жолдарын түсіндіріңіздер.

Етістіктің тұлғасына қарай (по способу образования) 
бөліну түрлері (негізгі, туынды) 

1. Определите виды глаголов по способу образования (негізгі, 
туынды) и запишите их в разные столбики.

Емде, жырла, жүр, жап, тұр, жоспарла, таста, оқы, бер, ойла, 
тұзда, бас, бол, сызба, атқар, көр, кес, шыда, тіл, ескер, суғар, жаулас, 
қателес, ұна, түне, тіл, ойна, ал, кел, бар, жазала, басқар, айт, жаз.

2. Вставьте вместо точек словообразующие суффиксы глаго-
лов и обьясните способы образования производных глаголов. 

Жастарды балалықты тас...п, білім алыңдар, дүниенің кілті 
білімде, оқу керек, надандықпен күресу керек, – деп сендіреді. Абай. 
Пайдалы қазбаларды із....у, бар...у, суретке түсіру т.б. салалардағы 
инженер-геологтар. Кен қоры мен сапасы анық...лады. Олар-
ды ашып, халық игілігіне жұм...у, негізгі міндеттердің бірі. Бұлар 
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белгі..ген соң ғана арнайы тəсілмен кен қазыла бас...йды. Керекті 
жұрнақтар: -та, -ла, -де, -та, -са, -ле.

3. Составьте предложения с данными глаголами, разберите 
глаголы по составу и обьясните способы   образования. 

Сайла, қолда, жүгір, жаз, бер, тазала, кел, пайдалан, достас, 
көмектес, атқар, үйлен, жəрдемдес, көр, күл, шап, бөл, түне, сана.

4. Переведите на казахский язык и составьте с данными сло-
вами словосочетания. 

Вложить, слушать, читать, смотреть, вставать, бегать, пи-
сать, собирать, говорить, просить, ходить, спать.

5. Поставьте вместо точек нужные глаголы и подчеркните 
главные члены предложения (бастауыш, баяндауыш). 

Осындай жобаны басқа да зерттеушілер айтқан, бірақ олар оны... .
Оны олар 1925 жылы рений деп ... . СССРО-да ренийді 1948 жыл-
дан бастап .... . Жер бетіне шығып жатқан жəне тайыз құдықтарға 
жиналған мұнайды қазақтар ерте кезден ... . Қазақстанның мұнай-газ 
кендері үш мұнайлы-газды аймақта ... . Қазақ шаңырағында кішісі 
үлкенін сыйлау рəсімі қатаң ... . 

Керекті сөздер: орналасқан, пайдаланған, сақталған, жариялаған, 
дəлелдей алмаған, өндіре бастаған.

6. Выделите глаголообразующие суффиксы. 
Сен шаруаларыңды емтиханға дайындалудан баста. Сұрақтарға 

жауап берместен бұрын, жақсылап ойлап ал. Мəди айлығын санап 
алды. Қасым тақтайларды шегеледі. Самат ағасының үйінде түнеп 
қалды. Ата-анаңмен ақылдас.

52-тапсырма. Есімшені қайталап, есімшеге берілген жаттығу 
жұмыстарын орындаңыздар.

Есімше (Причастие)

Причастие (есімше) – это форма глагола, совмещающая в себе 
грамматические признаки глагола и имен.

Причастие делятся на три группы: 1. причастие прошедшего 
времени (өткен шақ есімше); 2. причастие будушего времени (ке-
лер шақ есімше); 3. причастие переходного времени (ауыспалы шақ 
есімше). 
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Есімше, оның жасалу жолдары

1. Образуйте глаголы в скобках соответствующие виды 
(өткен шақ, ауыспалы осы шақ, болжалды  келер шақ, мақсатты 
келер шақ есімше) причастий.

Ү л г і: Мен оны (көру). Мен оны көр+ер+мін. Мен оны 
көр+етін+мін. Мен оны көр+мек+пін. Мен оны көр+ген+мін. Сəния 
бұл кітапты (оқу). Жаңбыр (жауу). Марат жұмысты тез (істеу). Мен 
саған бір көйлек (көрсету). Пойыз сағат үште (келу). Концерт сағат 
онда (аяқталу). Мен онымен (танысу).

2. Выделите суффиксы причастий и определите их виды и ка-
тегорию времени.

Астанадан шыққан пойыз Алматыға келді. Сабақтан шыққан сту-
денттер ендігі үйлеріне жеткен болар. Университетке оқытушылар 
таңертең келген болатын. Біз бұрын осында жиі келетінбіз. Сен бара -
тын театр алыс емес. Айтқаныңды түсіндім. Жүрер күніңді айт. Жаңа 
жылға киімдер сатып алмақпын. Сен жазған хатқа жауап жазар.

3. Образуйте из нижеследующих причастий отрицательную 
форму.

Ү л г і: Бар+ма+ған+мын (өткен шақ), бар+мас+пын (келер шақ), 
бар+атын емес+пін (ауыспалы шақ). Келген, айтқан, сұра, тыңдаған, 
сөйлескен, отыр.

4. Вставьте вместо точек суффиксы (-атын, -ер, -ген, -қан, 
-ған, -ар).

Студенттер əр түрлі топографиялық түсірулерге тапсырмалар 
ал... . «ҚазҰТУ көктемі» фестиваліне дайындыққа ертең кел...сің. 
Жүр... жол алыс емес. Қазақстандағы геодезия ғылымына байланы-
сты конференцияға кел... ғалымдар «Анкара» қонақ үйіне орналас... 
болды. Біздің ғалымдарымыздың өндірісте тап... жаңалықтары мол. 
Геодезияның келешекте өркендеуіне жақсы жағдайлар жасал... . 
Бар... болсаң, тезірек бар. 

5.  Добавьте суффиксы причастий нижеследующим словам.
а) -қан, -кен, -ған, -ген. Отыру, теру, жинау, жеу, тігу; ə) -атын, 

-етін, -йтын, -йтін. Айдау, сүйреу, тасу, кесу; б) -ар, -ер, -р. Сезу, 
оқу, жинау, қазу, жүгіру; в) -мақ, -мек, -бақ, -бек, -пақ, -пек.  Бару, 
келу, айту, шешу, тойлау.

6. Составьте предложения с данными словосочетаниями.
Жақсы жүгіретін, жүк тиеген, алдын-ала сезер, мəжіліске 

қатысатын, жаңа жылға үйге келмек.
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53-тапсырма. Сөйлемдерден есімшелерді тауып, олардың қай 
шақта тұрғанын ажыратыңыздар.

Конференцияда сөйлеген ғалымдар ұйымдастыру жұмыстарына 
ризашылығын білдірді. Геодезияның келешекте өркендеуіне жақсы 
жағдай жасалды деуге болар еді. Студенттер əртүрлі топографиялық 
түсірулерге тапсырмалар алатын болды. Мемлекеттік карталар жа-
сау үшін жер бетін əуеден суретке түсіру қолданылған. Картография 
өндірісінің мұнан əрі қарай дамуы ғарыш техникасын қолданумен 
тікелей байланысты. 

 54-тапсырма. Мəтінді оқып, қатаң дауыссыз дыбыстардың 
астын сызып, қатаң дауыссыздарға жататын дыбыстарды ата-
ңыздар. 

Мысалы: Қазақстан мыс, қорғасын, мырыш қорлары жөнінде 
Совет Одағында бірінші орын алады. 

Шөгінді жыныстар деп басқа жыныстардың бұзылуы нəтижесінде 
пайда болған қоймаларында еріп, химиялық тұнба ретінде жиналған 
жыныстарды айтады. Көмір кен орындары негізінен құстастан (пес-
чаник), əктастан, аргилиттен, алевролиттен, сазды жəне көмір та-
стардан (сланцы) тұрады. Шөгінді жыныстардың маңызды бөлігі 
олардың қабаттылығы, яғни жыныс қабаттарының жиналуына бай-
ланысты алмасуы.

55-тапсырма. Етіс категориясы туралы өткен метериалдарды 
қайталап, етіс категориясына берілген жұмыстарды орындаңыздар.

Етіс категориясы, оның жасалу жолдары

1. Найдите в предложениях основные (негізгі) залоги. 
Біз дəрісханада компьютермен жұмыс істедік. Ертең қысқы сес-

сия басталады. Жаңа жыл  жақындап келеді. Гүлсара наурыз көже 
пісірді. Құрбан айтпен құттықтауға келіпті.

2. Вставьте вместо точек суффиксы возвратного (өздік) за-
лога.

Айнұр ойла...ып қалды. Мұрат ки...ді. Ермек кітапты пайдала...
ды. Əкем қыр...ды. Мə, орамалмен сүрт... . Балалар  тез шеш...ді. 
Көшедегі толған көліктен сақта... . 

 3. Ответьте на вопросы . Найдите слова совместного (ортақ) 
залога.     

Сен кіммен сөйлестің ? Олжас кіммен əңгімелесті ? Сен үй ішін 
жинастың ба? Олар жоғалған заттарын табуға көмектесті ме ?
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 4. Прибавьте к словам суффиксы возвратного (өздік) , понуди-
тельного (өзгелік) , взаимно-совместного  (ортақ , страдательно-
го (ырықсыз) залогов.

Емделу, оқу, шақыру, жуу, үтіктеу, ойнату, пісіру, бару, айту, 
келу, жіберу, ойлау, жабу, ашу.

5. Найдите суффиксы взаимно-совместного (ортақ) залога. 
 а) -ын, -ін, -н; ə) -ыл, -іл, -л; б) -ыс, -іс, -с; в) -қыз, -кіз, -ғыз, -гіз, 

-ыз, -із, -дыр, -дір, -тыр,- тір, -ыр, -ір, -т.
6. Найдите в предложениях слова с суффиксами понудитель-

ного (өзгелік) залога.
Анасы баласын ұйықтатты. Хасан оған үйіне хат жазғызды. 

Гүрілдеп келген жаудан, күлімдеп келген жау жаман. Біз оған өлең 
айтқыздық. Дұрыс қанағаттанған құс түзу ұшар. Ойланбаған  кісіде 
ақыл болмас.

7. Переведите на казахский язык. Найдите слова с суффикса-
ми страдательного (ырықсыз) залога .

Гости приглашены. Письмо отправлено. Аскар записался в кру-
жок иностранных языков.  Прочитано много книг. Люди собрались 
на собрание. Дома и деревья покрылись белым снегом.

56-тапсырма. Төмендегі етістіктерден өзгелік етіс жасаңыз-
дар. 

Қолдану, жасау, басқару, қадағалау, түсіру, шешу, қабылдау, 
белгілеу, атқару, жинау, дəлелдеу, анықтау, зерттеу, ұйымдастыру, да-
мыту.

57-тапсырма. Сөйлемдерден етістерді (өздік, өзгелік, ырықсыз) 
тауып, олардың түрлерін ажыратыңыздар. 

Студенттер кен қазу кезінде əр түрлі жағдайлардан қорғануды, 
сақтануды үйренеді. Жер қойнауын қорғау жəне пайдалы қа-
зындыларды өндіргенде, оның алынуын қамтамасыз ету міндеті мен 
шаралары анықталды. Компьютерді пайдалану мұқтаждығы маман 
еместерге арналған машинажасау қажеттілігін туғызды.

58-тапсырма. Берілген етістерді қолдана отырып, сөйлемдер 
құрастырыңыздар.

Жазыс, ортақтас, келіс, байыт, қолдан, тыңдатқыз, аударт, келтір, 
түзеткіз, бергіз, іздеткіз, барғыз, қазыл, алын, шешін.

59-тапсырма. Ілгерінді, кейінді ықпалдар мен көптік жал-
ғауларына берілген жаттығуларды орындаңыздар.
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Дыбыс үндестігі
(Ассимиляция или гармония согласных)

Если созвучие гласных считается гармонией гласных, то ассими-
ляция является созвучием в основном гласных звуков.

Көршілес дыбыстардың ықпал ету бағытына қарай (алдыңғы 
дыбыстың соңғы дыбысқа немесе соңғы дыбыстың алдыңғы 
дыбысқа əсер етуіне қарай) дыбыс үндестігі үш түрге бөлінеді:
1. Ілгерінді ықпал (прогрессивная ассимиляция); 2. Кейінді ықпал 
(регрессивная ассимиляция); Тоғыспалы ықпал (прогрессивно-
регрессивная ассимиляция); 

Воздействие предшествующего звука на последующий, которое 
имеет место как в пределах одного слова, так и между отдельными, 
соседними друг с другом словами, называется прогрессивной ас-
симиляцией. Например: кітап+тар, күрес+кер, қыз+дар, сөз+дік, 
қыз+ға, тұз+дық, оқу+шы+лар, мектеп+ке, қала+дан.

Воздействие последующего звука на предыдущий (при этом 
предшествующий уподобляется последующему), которое место как 
в пределах одного слова, так и между отдельными соседними друг 
с другом словами, называются регрессивной ассимиляцией. На-
пример: қасық+ы = қасығ+ы, бақ+ы = бағ+ы, топ+ы = тоб+ы, 
мектеп+і = мектеб+і, жүрек+і = жүрег+і, жидек+і =жидег+і.  

Ілгерінді, кейінді ықпалдар. Көптік жалғаулары

1. Добавьте окончания -ы,-і к нижеследующим словам и объяс-
ните причину изменения конечных глухих согласных.

Жүрек, сабақ, білек, жіп, есеп, қап, бастық, еңбек, оқулық, 
орындық, көзілдірік, кітап, себеп, академик, жинақ. 

2. Определите в выделенных словах прогрессивную (ілгерінді 
ықпал) и регрессивную (кейінді ықпал) ассимиляции и объясните 
их правило.

Күздің таңы баяулап атып келеді. Қос аңшы құстарын ұстап 
қостан шықты. Мешітте намаз оқыған ер адамдар үйлеріне қайтты. 
Көшеден сабаққа бара жатқан студенттерді кездестірдім. Таяғына 
сүйенген ақсақ шал аяғын сылти басады. Қазанғап екеуіміз қос 
басында қалып қойдық. Марат көршінің күрегін уақытша алды. 
Науқасынан тез айығып кетті. Адам жанының рухани тазалығы 
адамгершіліктің ұшқыны. Достық – махаббаттың екінші түрі. 
Қоғамның белгілі бір даму сатысында алдымен жерді есепке алу, со-
дан кейін оны бағалау қажеттілігі болды.
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3. Найдите суффиксы, которые не подчиняются закону син-
гармонизма.

-лық, -шылық , -хана , -лас, -қор, -паз, -сыз , -күнем , -кеш, -шақ, 
-тай, -гер, -лан, -ып, -қалы, -мақ.

4. Вставьте вместо точек окончания множественного числа.
Олардың дос...ы осы қалада тұрады. Біздің көрші...іміз – жақсы 

адамдар. Сіз...дің жауап...ыңыз өте ұнады. Бұл үйде сендер тұрасың... 
ма? Берілген тапсырма...дың бəрін орындадым. Сабақ үстінде 
сөйлеспеңіз... . Біз...ге аударма жасау үшін мəтін... таратып берді. 

5. Образуйте с данными словами множественное число.
Күзетші, құрылысшы, күйші, əнші, жолаушы, сурет, мектеп, 

оқушы, бала, үй, қала.
6. Переведите на казахский язык. Определите окончания мно-

жественного числа.  Жители, национальные блюда, полезные иско-
паемые, суффиксы, окончания, центральные улицы, словари, книги, 
бумаги, дома, площади.

7. Прочитайте слова по слогам, обращая внимание на гармо-
нию гласных.

 Ə-ке, ə-же-лер, дəп-тер-лер, кі-лем-дер, а-ға-лар-ға, қа-быр-ға-
да, қа-ғаз-дар-дың, кі-сі.

60-тапсырма. Сан есімдерді қайталап, сан есімдерге берілген 
жаттығу жұмыстарын орындаңыздар.

Сан есім (Имя числительное)

Имя числительное – это часть речи, обозначающее число, коли-
чество и порядок следования предметов и отвечающих на вопросы 
сколько? (қанша? неше? нешеу?), который по счету (нешінші?).

Сан есім лексика-грамматикалық мағынасына қарай 6 топқа 
бөлінеді: 1. есептік (количественные); 2. реттік (порядковые;) 
3. жинақтық (собиральные); 4. топтау (группирующие или раздели-
тельные); 5. болжалдық (приблизительные); 6. бөлшектік (дробные).

Реттік, топтау, жинақтық сан есімдері

1. Переведите. Определите виды числительных. 
Нас было семеро. Не нашли только троих. Мы двоих лишь не 

видели. На скамейке сидели шестеро.
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2. Напишите числительные прописью. Определите виды чис-
лительных.

...2008 жылы, 19 жыл, он-оннан отыр, бесеуі кешікті, үш-үштен 
бөл, 17-бөлме, 16 желтоқсан, 41-жыл, тоғыз рет, біреуі жоқ, мыңдай 
адам, алтау ала болса, төртеу түгел болса, елу – жүздің жартысы.

3. Ответьте на вопросы используя данные числительные (22, 
30, 16, 1845, 3, 25, 1991).  Нешінші курста оқисың? Республика күні 
нешесінде жарияланды? Абай қай жылы дүниеге келді? Конститу-
ция қашан қабылданды? Тəуелсіздігімізді қашан алдық? Наурыздың 
нешесі жыл басы болып саналады?

4. Переведите предложения на казахский язык. Найдите чис-
лительные (порядковые, собирательные, разделительные). 

У Марата пятеро детей. Ораз учится на пятом курсе. У меня 
шесть книг. В автобус вошли около пятнадцати человек. На новый 
год люди покупали по пять, по десять, по пятнадцать новогодних 
игрушек. Мы живем в большом доме, на втором этаже. 

5. Раскройте скобки. Определите виды числительных.
Əбеновтың баласы (жеті, жетеу). Осында (алты, алтауы) да 

отыр. Алмас биыл (бір, бірінші) сыныпқа барады. Кезекке мен 
(бес, бесінші) болып тұрдым. Нұржамал дүкеннен (бес, бес-бестен) 
кітіптар сатып алды. 

6. Вставьте вместо точек нужные числительные. Определи-
те виды числительных.

Жұма аптаның ... күні. ... қаңтар – жылдың соңғы күні. Жазғы 
Олимпиада ... жылы Қытайда өткізілді. Келесі ...  жылы халық санағы 
жүргізіледі. Бір қолдағы саусақтың саны – ... . Он үш жас – ... мүшел. 

7. Вставьте вместо точек нужные окончания (-дан, -ден, 
-нан, -нен, -тан, -тен). Екі-екі..., бес-бес..., елу-елу..., үш-үш..., 
төрт-төрт..., сегіз-сегіз..., жиырма-жиырма..., алпыс-алпыс..., 
сексен-сексен..., он-он... .

Есептік, болжалдық, бөлшектік сан есімдері

1. Напишите данные числительные прописью и назовите вид.                                             
10, 15, 20, 97, 108, 188, 242, 356, 719, 1038, 2998, 3249, 549517, 

117329, 978.
2. Прочитайте нижеследующие числительные и напишите 

их цифрами.      
Он төрт, елу алты, жеті жүз үш, сексен алты, үш жүз сегіз, тоқсан 
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екі, бір мың төрт жүз жетпіс төрт, бір жүз тоқсан  сегіз, бір мың сек-
сен алты, алпыс тоғыз, он тоғыз, жетпіс жеті.

3. Прочитайте и напишите дробные числительные про-
писью.

Жер шарының 3,2 бөлігін су алып жатыр. Жапон аралдарының 
бүкіл ауданның 6,5 бөлігіне жуығын қалың ормандар, таулар алып 
жатыр. «Мыңжылдық» бөгенінің (бөген – водохранилище; дам-
ба; плотина) ең енді жері – 1,56 км.,  ұзындығы – 5,8 км-ге жетеді. 
Орташа тереңдігі – 5,2 метр, ең терең жері – 9 метр. Қазақстанның 
мемлекеттік орман қорының көлемі 26,4 га.

4. Напишите числительные прописью и назовите вид числи-
тельных.      

      0,7; 15 65

100
; 0,025; 23 2

10
; 33 19

79
.

5. Вставьте вместо точек нужные числительные, назовите 
вид числительных и объясните способы образования.

Қаланың халқы ... . Оның ... – қазақтар. Жиналысқа ... адам 
қатысты. Оның əкесі ... болатын. Біз үйге дейін ... сағат жүреміз. Ол 
менен ... жас үлкен. Университетте ... студент оқиды. Студенттердің 
үлгерімі ... пайыздай.

Керекті сөздер: 90-95, он шақты, екі жүздей, қырықтарда, жиыр-
ма мыңдай, үш-төрт, елу мыңдай, үштен екісі, жүз шамалы.

6. Прибавьте к данным числительным нужные суффиксы 
(-дай, -дей, -тай, -тей), назовите вид числительных и объясните 
способы образования. 

5, 8, 10, 20, 50, 60, 70, 40, 100, 42.
7. Составьте предложения нижеследующими числитель-

ными.
Елулерде, мыңдаған, жүздей, үштен екі бөлігі, төрт жарым, 

ондарда, он-он бес, алпыстай, бестерде.

8. Определите виды числительных и объясните способы об-
разования.

Арал теңізі тартылды. Су деңгейі он метрдей төмендеді. Кей 
жерлерде у жағалаудан жүздеген шақырым қашықтады. Ашылған 
теңіз түбінен миллиондаған тоннаға жуық тұз ұшады. Теңіз суының 
тұздылығы қазір жиырма төрт пайыздай болды. Бұл апатты жағдай. 
Америка ғалымдары Арал тұзының Солтүстік Мұзды мұхитқа 
жеткенін жазып жүр.
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61-тапсырма. Сөйлемдерді сұраулы сөйлемдерге айналдыры-
ңыздар.

Жезқазған – мыс рудаларының нағыз орталығы. Жезқазған руда-
ларынан шығатын ең негізгі металл – мыс. Сонымен қатар, ол руда-
ларда күміс, қорғасын, молибден, мышьяк, сурьма, мырыш та бар. 
Айта кету керек, Жезқазған маңының мыс жөніндегі байлықтары əлі 
де толық зерттеліп біткен жоқ.

Жезқазғанға жақын, Қарағандыдан 600 км қашықтықта 
орналасқан Қарсақпайдан да темір рудалары табылып отыр. Оның 
қоры мен құрылысы Кривой Рог бассейнінің рудаларына ұқсас.

62-тапсырма. Сөйлемнің түрлеріне (хабарлы, сұраулы, лепті, 
бұйрықты) берілген жаттығу жұмыстарын орындаңыздар. 

Сөйлемнің түрлері (хабарлы, сұраулы, лепті, бұйрықты)

1. Преобразуйте повествовательные предложения в вопро-
сительные, побудительные и восклицательные. Запишите их в 
разные столбики.

Сіз жолдасыңызға көмектесесіз. Бүгін сен сабаққа барасың. Ол 
қалаға кетті. Тапсырма орындалды. Қазақстан – егеменді мемле-
кет. 

2. Прочитайте выразительно вопросительные предложения. 
Объясните способы образования. 

Академияда неше кешен бар? Ертең сізбен кездесуге бола ма? 
Сіз не істеп жүрсіз? Театрға кіммен барасыз? Олар коммерциямен 
айналыса ма? Қанша шағын кəсіпорын ашасыңдар? Кəсіпкерлік 
сізге ұнай ма? Тауарларыңның неше бөлігін саттыңдар? Сатып алу-
шылар риза ма? 

3. Определите виды предложения по цели высказывания. Пос-
тавьте нужные знаки препинания. 

Қазақстан – көп ұлтты республика Сендер қай курста оқисыңдар 
Халықтар достығы жасасын Сəлем, достар Қазір сағат қанша Үй тап-
сырмасы орындалды Н.Ə.Назарбаев – ҚР-ның тұңғыш президенті

4. Составьте вопросительные предложения при помощи ча-
стиц –ма, -ме, -ба, -бе, -па, -пе и вопросительных местоимений 
қашан? қайда? қанша? не? қандай? 

5. Определите восклицательные и побудительные предложе-
ния. Запишите их в разные столбики. 
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Отпен ойнама! Туған күніңізбен құттықтаймын! Бейбітшілік жа-
сасын! Тезірек кет! Мына жолбарыстың үлкені-ай! Бөлмені сыпыр! 
Сабағыңды дайында! Келіңіз тезірек! Кір үйге! 

6. Прочитайте предложения. Определите виды предложе-
ний.

Сабақ уақытында аяқталды. Сіздің ағаңыз қай мекемеде жұмыс 
істейді? Жақсы жатып, жай тұрыңыз! Хош келдіңіздер! Күн қандай 
ыстық! Сіздің фирмаңызға қанша қаржы бөлінді? Біздің банкіміздің 
валюталық түсімі орташа. Кешке келесіз бе? Жасасын, сүйікті Ота-
нымыз! Ол қандай кемеңгер адам! Не деген семіз жылқы еді! Жасың 
ұзақ болсын! Мерекеңізбен! Оқуға түсуіңізбен! Еңбекте де, оқуда да 
алда келеді. Марат шаңғы тепкенді ұнатады.

  

63-тапсырма. Есімдіктер туралы өткен материалдарды қай-
талап, еске түсіріңіздер. Олардың əр түріне қандай сөздер жататы-
нын айтып беріңіздер.

Есімдік (Местоимение)

Есім сөздердің (зат есім, сын есім, сан есімдердің) орнына 
жүретін сөз табы есімдік деп аталады. Есімдік заттың өз атауынан 
да, белгісінің, санының да атын білдермейді, тек соларды нұсқап, 
меңзеп көрсетеді де, солардың орнына қолданылады. Барлық 
есімдіктер есімдік зат есімдер, есімдік сын есімдер, есімдік сан 
есімдер болып бөлінеді.

Есімдік мағынасына қарай (по значению) жеті түрге бөлінеді: 
1. жіктеу (личные); 2. өздік (возвратные); 3. сілтеу(указательные); 
4. сұрау (вопросительные); 5. белгісіздік (неопределенные); 6. бо-
лымсыздық (отрицательные); 7. жалпылау (определительные). 

64-тапсырма. Өздік, сұрау, жалпылау, есімдіктеріне берілген 
жаттығу жұмыстарын орындаңыздар.

Өздік, сұрау, жалпылау есімдіктері

1. Составьте предложения с вопросительными местоиме-
ниями.

Кім? не? қандай? қайда? неше? қашан? немен? 
2. Составьте словосочетания с вопросительными местоиме-

ниями.
 Ненің... ? неліктен... ? не үшін... ? кімнің... ? кімді... ?
Керекті сөздер:  жазалады, қатесі, айыпталды, əсері, бо сатты.
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3. Определите виды (өздік, сұрау, жалпылау) местоимения. 
Бəрі, қанша, өзімнен, барша, əрбір, барлығы, қалай, қаншалықты, 
не себепті, кейбір, ешкім, осы.

4. Составьте предложения с данными  словосочетаниями.
 Өзім алдым, бүкіл өмір бойы, барша əлем, өздеріңнің кітаптарың, 

нешінші курс, барлық қызметкерлер, кімдердің қатысуымен, 
барлығына əйгілі. 

5. Вставьте вместо точек нужные местоимения.
Ол ... сыныпта оқиды? Арман ... болғанын түсінген жоқ. ... 

абыройыңды қорға. Əр адам өзінің ... ісіне жауап бере білуі керек. 
Самат қателіктің ... кеткенін түсінді. Сіз шетелден ... келдіңіз?

Керекті сөздер: барлық, өзінен, қалай? нешінші? қашан? өзіңнің.
6. Оформите аффиксы дательного и творительного падежей 

нижеследующие местоимения.  Мен, сен, ол, бұл, ана, осы.  

 65-тапсырма. Сөйлемдерден жалпылау есімдіктерін тауып, 
қандай сөздер жалпылау мағынасын беретінін айтыңыздар.

Жер астында атқарылатын барлық жұмыстар кен жұмыстарына 
жатады. Жер қатынастары – жерді өндіріс құралы ретінде басқару, 
емдеу, пайдалану қатынастары. Бүкіл қазбаның бағыты жобамен 
анықталады. Көлемі бірдей параққа бүкіл дүниежүзін, бір мемлекетті 
немесе жергілікті жердің уческесін бейнелеуге болады. Бұның бəрі 
масштабқа байланысты. Пайдалы бөлікті айырып алуға жұмсалатын 
барлық қаржы ескеріледі.

66-тапсырма. Өздік есімдікті сөздерді тауып, оларды септеңіздер.
Метаморфиялы жыныстар дегеніміз жоғары қызудың жəне үлкен 

қысымның нəтижесінде өзінің алғашқы құрамын жəне құрылысын 
өзгерткен магмалы немесе шөгінді жыныстар. Ол өзі басқарған марк-
шейдер бөлімінің жұмысын жаңа талапқа сай етіп қайта құрды. Ол 
өзінің лабораториясында атылатын снаряд аспабын жасап шығарды.

67-тапсырма. Сұраулы сөйлемдердің неше жолмен жасалаты-
нын түсіндіріңіздер. Төмендегі сөйлемдерден сұраулы сөйлемдер 
жасаңыздар.

Қарағанды – көмірлі қала. Жамал Қаңлыбаева көп уақытын осы 
қалада өткізеді. Ол тау жынысының физика-химиялық қасиеттерімен 
танысып, радиоактивтік сəуле шығаратын аппарат жасау керек деген 
тұжырымға келеді.

Ж. Қаңлыбаеваның талантынан туған аппараттың жұмыс істеуі 
9–1633
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өте қарапайым болады. Ұңғыға түсірілген снаряд радиоактивті 
сəулелерді шашатын оқ атады.

68-тапсырма. Жіктеу, сілтеу, болымсыздық есімдіктеріне бе-
рілген жаттығу жұмыстарын орындаңыздар. 

Жіктеу, сілтеу, болымсыздық есімдіктері

1. Определите виды местоимения (жіктеу, сілтеу, болым-
сыздық) и запишите их в разные столбики.

Ешкім (никто), мен, біз, бұл (это, эта, этот), ештеңе (ничто), 
сол (тот) сендер, олар, ешнəрсе, (ничего), сен, сіз, осы (это, эта, 
этот), ешқандай (никакой), ол, біздер, сіздер, анау (тот, вон), мы-
нау (это, эта, этот), сіздер, олар.

2. Оформите аффиксами дательного и творительного паде-
жей нижеследующие местоимения.

      Мен, сен, ол, бұл, ана, осы.

3. Составьте предложения нижеследующими местоимения-
ми. Ешқандай, бұл, сол, осы, ешкім, сендер, ол, мен, сіздер.

4. Переведите предложения на казахский язык и запишите 
местоимения разделив на два столбика (указательные, личные). 

Это мой дом, а тот его дом. Мы сделали это сами. У меня ничего 
нет. Все люди гуляют на улице. Кто это? Никто их не видел. Как они 
проводят свое свободное время? Ты знаешь сам. Возьми это платье, 
оно идет тебе. У меня ничего нет. Это твое место. 

5. Вставьте вместо точек личные местоимения.
... ата-анаңызбен тұрасыз ба? ... ұшақпен ұшасың ба? ... əңгіме 

айтты. ... көйлек сатып алды. ... шет тілдері институтында оқимын, 
а ... ? Тамақты дүкеннен ... сатып алған жоқпын. Үйге ... келген жоқ. 
... пойызбен жүруді ұнатпайды. Мына кітапты ... сатып алдың ба? ... 
кітапханаға қашан барасың?

6. Вставьте вместо точек отрицательные (болымсыздық) 
местоимения.

Маркшейдерлік жұмыстарды атқару кезінде ... ешқайда 
алаңдамауы керек. Дүниеде ... міні жоқ ... таппассың. Жер астын-
да атқарылатын жұмыстың маңынан ... көре алмадық. Кен қорының 
пайдалы бөлігін айырып алуға ... қаржы бөлінбеген. Каретканың 
жүріс құрылысының үстіне ... орнатылмапты.

Керекті сөздер: ешқандай, ештеңе, ешкім, ешбір, ешкімді.     
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7. Составьте предложения с указательными местоимения-
ми. Бұл, сол, осы, ана (анау), мына (мынау).

69-тапсырма. Ешкім, ештеңе, ешнəрсе, ешқандай болымсыздық 
есімдіктерімен етістікті сөз тіркестерін жасап, сөйлемдер 
құрастырыңыздар.

Ү л г і: Ешкім бармайды; Маркшейдерлік жұмыстарды атқару 
кезінде ешкім ешқайда бармайды.

70-тапсырма. Сөйлемдердегі сілтеу есімдіктерінің астын сы-
зып, оларды септеңіздер. 

Осы соққылардың арасында тау жыныстары бұзылып, скважи-
на тереңдей береді. Анау карьерлердегі əртүрлі тау-кен тасымалдау 
жабдықтарын пайдалануға мүмкіндік бар. Тек мынау ғана емес, 
сонымен қатар тау-кен өндірісінде құрамында металл болмайтын 
минералдық заттарды да кен деп атайды. Бұл ерекшелік шпурды 
тығыз зарядтауға (оқтауға) жақсы мүмкіншілік туғызады.

71-тапсырма. Жіктеу есімдіктерінің астын сызып, оларды 
септеңіздер.

Əрбір минералдық затты табиғи түрінде пайдаланатын болса, 
онда ол пайдалы қазынды деп аталады. Рудада металл тала күйінде 
өте сирек кездеседі, көбінесе ол химиялы қоспа түрінде болады. 
Біздің ел көптеген көмір, қара жəне түсті металл запастарының 
иесі. Менің пəннің барлық бөлімдеріндегі кен терминологияларын 
толық меңгергім келеді. Сенің шахта алаңдарын ашу жəне дайын-
дау технологиялық үлгілерінің əртүрлі тəсілдерінің тиімді жақтарын 
зерттеуің қажет. 

72-тапсырма. Белгісіздік есімдіктері мен септік жалғауларына 
берілген жаттығу жұмыстарын орындаңыздар. 

Белгісіздік есімдіктері. Септік жалғаулары

1. Прочитайте и выпишите неопределенные местоимения.
Мен, бұл, біз, мына, сен, анау, олар, кім, қалай, біреу, қайда, 

кейбір, өзім, ешкім, бірдеңе, ешбір, бəрі, кейбіреу, бүкіл, əркім, 
бірнеше, əрбір, əлдеқайда, ешқашан, ешқандай, əлдеқашан.

2. Спишите. Найдите неопределенные местоимения.
Біреу есік қақты. Банкке келіп ештеңе біле алмадым. Кімдердің 

дауысы екенін ажырату мүмкін болмады. Кейбір сатушылар көп 
тыңдайды да, бірнеше түрлі сауалдар қояды. Бұл тауарлар біраз ар-
зандау екен. Бұл істі бəріміз бірігіп аяқтайық. Əркім өзі біледі ғой.
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3. Просклоняйте по падежам неопределенные местоимения 
əркім, кейбір в единственном и во множественном числах. 

4. Составьте   предложения   используя   неопределенные мес-
тоимения. Бірнеше, біреу, кейбіреу, əркім, бірдеңе.

5. Переведите данные предложения и найдите неопределен-
ные местоимения. 

Некоторые сейчас работают. Давайте все вместе выполним 
эту работу. Кто-то подойдите сюда. Пусть кто-нибудь поднимет 
этот груз.

6. Проспрягайте данные слова во всех падежах. 
Қала, мектеп, жұмысшы, ауыл, көше.

7. Вставьте вместо точек нужные падежные окончания. 
Сəкен шағын кəсіпорын... ашты. Дүкен... азық-түлік сатып 

алдым. Қазақстан... сырттан қонақтар көптеп келуде.  Оқушы... 
сабағын тексердім.

8. Прибавьте к данным словам окончания исходного падежа.
 Сабақ..., Жанат..., оқулық..., жолдас..., үй...,дала....
9. Вставьте вместо точек окончания родительного падежа.
Самат... қаламы. Нұржан... бөлмесі. Өлең... авторы. Бала... 

анасы. Бөлме... терезесі. Университет... студенті. 
10. Переведите предложения и определите виды падежей. 
Асин подарок понравился всем. Мы с большим вниманием слу-

шали песни Розы. Эту историю рассказал нам твой близкий друг. От-
цовское желание исполнилось. Я стал отличником учебы. Выставка 
картины принесла большой успех художнику. Доклад студента был 
интересным.

73-тапсырма. Сөйлемдерден белгісіздік есімдіктерін тауып, 
белгісіздік есімдіктеріне жататын сөздерді атаңыздар. 

Кейбір мамандар Қ.И. Сəтбаевтың артына қалдырған үш мұрасы 
ретінде Жезқазғанды, Ғылым Академиясын, Геологиялық институт-
ты атайды, ал кейбіреулер бұл санды тоғызға жеткізеді. Тау жыныс-
тары деп тұрақты құрылымы мен құрамдары бар бір немесе бірнеше 
минералдардан түзіліп, өзіндік жаралуымен жер қабыршығын 
құрайтын табиғи минералдық агреграттарды атайды. Əркімнің 
өмірде өз таңдауы болады. Біреу маркшейдер болғанды қалайды, ал 
кейбіреулер мұнай-газ инженері болсам деп армандайды. 
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74-тапсырма. Қазақ халқының зергерлік бұйымдары жайлы 
айтылғандарды біліп, меңгеріп алыңыздар. Мəтіннің соңынан 
берілген сөздікті жаттаңыздар. 

Қазақ халқының зергерлік, əшекей бұйымдары

Зергерлік өнер – ертеден халыққа көп тараған сəндік жəне 
қосалқы өнердің бірі. Алтын, күміс, асыл тас жəне сүйекті пайдала-
нып, сəн-салтанат үшін əшекейлі жиһаз, қыз-келіншектердің сəндік 
бұйымдары мен қару-жарақ, сауыт-саймандар жасаған. Зергерлік 
бұйымдарға жататындар: əйелдің сəндік əшекейлі заттары – сырға, 
шолпы, білезік, сақина, сəукеле, бойтұмар, қаптарма. т.б. 

Ұсталар жасайтын батырлардың қару-жарағы – айбалта. 
Шеберлер жасайтын үй-іші мүліктері – кебеже, жүк аяқ, ағаш 

төсек, зерлі аяқ т. б. 
Аңшылық жабдықтар – томаға , тұғыр оқшантай т.б. 
Музыка аспаптары – домбыра, қобыз, асатаяқ, сыбызғы, сыр -

най т.б. 

Сөздік:
зергер – ювелир оқшантай – подсумок
сырға – серьги ер – седло
жүзік – перстень білезік – браслет
əшекейлі – разукрашенный сақина – кольцо
сауыт-сайман – доспехи сəндік – роскошный
айбалта – секира тұмар – амулет; талисман
қаптырма – металлические застежки для верхней одежды
сəукеле – саукеле; свадебный головной убор невесты
шолпы – серебряные украшения (в косах молодых женщин и девушек); 
кебеже – деревянный сундук 
зерлі – парчовый; обшитый позументом
томаға – колпачок для беркута; намордник у охотничьих птиц, у собак
асатаяқ – музыкальный инструмент; посох

75-тапсырма. Төмендегі өлеңнің мағынасын түсініп, Қазақ-
стан туралы өздеріңіздің білетіндеріңізбен байланыстырып маз-
мұндаңыздар.

ҚАЗАҚСТАН

Қазақстан дейтін менің бар елім,
Жатыр алып жарты дүние əлемін!
Бұл даланы анам жаспен суарған,
Бұл далада атам қолға ту алған,
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Бұл далада жылап келіп, уанған,
Бұл даланы көріп алғаш қуанған,
Бұл далада өскен жанда жоқ арман!

                                              (Қ. Аманжолов)

76-тапсырма. Қазақ өнері мен мəдениеті туралы берілген 
мəліметпен танысып, есте сақтаңыздар. Тарихи деректерге сүйеніп, 
осы тақырыпқа сұхбат құрастырыңыздар.

Қазақ халқының өмірі мен мəдениеті

Қазақ халқының өнері мен мəдениеті ежелден қалыптасқан. 
VІ-VІІІ ғасырларда мүсін өнері кең тарады. Бейнелеу өнерінің кейбір 
салаларының аттары қалыптасты, əр салада маманданған шеберлер, 
зергер, сəулетші, ұста т.б. шықты. ХVІ-ХVІІІ ғасырларда араб жа-
зуларымен əсемделген құлпытастар пайда болды. V-VІІ ғасырларда 
қазақы кілемнің алғашқы үлгілері пайда болды. VІІІ-ХІІ ғасырларда 
Отырар, Тараз, Мерке, Сайрам т.б. қазақ қалаларында бейнелеу 
жəне сəулет өнері жалғасын тапты. Сəулет өнеріндегі ою-өрнектер 
бұрынғы кездерде кірпішпен безендірілсе, Айша бибі күмбезі, Қожа 
Ахмет Иассауи кесенесі т.б. ескерткіштер кесенелері алаша мен 
кілем түрлері тəрізді нақыштармен безендірілді. 

Азия мен Еуропадағы күмбезді сəулет құрылыстары секілді 
қазақтың киіз үйі ежелгі заманнан күні бүгінге дейін халықтық қол 
өнердің үздік үлгілерін жинақтаған қазына.

Сөздік:
ежелгі – давный; древний; исконный
мүсін – осанка; скульптура; статуя; бюст 
бейнелеу – изображение; изобразить; разукрасить
сəулетші – зодчий; архитектор
шебер – мастер; искусный; мастерский; умелец; ловкий
ұста – кузнец; мастер; слесарь
зергер – ювелир; золотых дел мастер
сəулет өнері – архитектурное искусство; скульптура; зодчество
кесене – мавзолей
алаша – алаша; коврик; палас
нақыш – манера; орнамент

77-тапсырма. Өлеңнің мағынасын түсініп, ҚазҰТУ-дың тари-
хымен байланыстырып мазмұндап беріңіздер.
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ЖАС МАМАНДАРҒА

Білім іздеп алғаш ашқан есігін,
Талайларды əлдилеген бесігің.
Ұшып шығып ҚазҰТУ-дай ұяңнан,
Ақтаңыздар Қаныш ата есімін.

Туған елдің тұлпарынан үлгі алшы,
Барар жерге арманыңмен бір баршы.
Сəтбаев пен Машановтай ғұлама,
Ғалым болам десеңдер, саған кім қарсы.

Бізден шыққан жазушы да, ақын бар,
Мендей бол деп күтіп жатыр талайлар.
Тек ілгері самғағанның алдынан,
Бақыт деген мен бармын деп арайлар.

Самға, жастар, самғайтұғын кезіңде,
Ояу жүрер шақтарыңда көз ілме.
Тиянақты білім болса бойыңда,
Тыныш өмір сүре алмассың өзің де,
Ақ жол тіліп ұшырамыз сендерді,
Самға, жастар, самғайтұғын кезіңде!

                                   (М. Нұрпейісова)
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IV  тарау

МҰНАЙ ЖƏНЕ ГАЗ САЛАСЫНДАҒЫ МАМАНДЫҚТАРҒА
 НЕГІЗДЕЛГЕН ТАПСЫРМАЛАР

1-тапсырма. Мəтінді оқып, жалғаудың түрлерін, етістіктің шақ, 
рай категорияларының жұрнақтарын тауып, олардың жасалу жол-
дарын түсіндіріңіздер.

Мұнай жəне газдың алғашқы тарихынан

Мұнай грек халқының «нафта» деген сөзінен шыққан, «нафта» 
жарып шығарлық қасиеті бар деген мағынаны білдіреді. Шынында, 
жер бетінде кездесетін мұнай мен газ көздерінің терең орналасқан 
қабаттарымен байланысты екені белгілі. Бірақ бұл жағдай алғашқы 
кездерде адам баласына жұмбақ болып келді. Кейбір ойпаттарда жер 
қойнауын жарып шығып атқылап, кейде бұлақ болып ағып жататын 
«қарамай» немесе үзілмес от болып жанып тұратын таңғажайып жа-
ратылыс құбылыстары халыққа əр заманда «құдірет күші» деп та-
нылды.

Сөздік:
қабат – пласт; слой; этаж
жұмбақ – загадка
ойпат – лощина; низменность; впадина
жер қойнауы – недра земли
бұлақ – болезнь ушей; источник; отит; родник
таңғажайып – изумительный; удивительный; чудесный
жаратылыс – натура; природа; создание
құбылыс – явление; изменение; перемена
танылу – быть признанным

2-тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті жұрнақтарды қойып, 
өткен шақтың морфемаларын анықтаңыздар.

Мұнай мен газ шаруашылыққа өте қажетті, сондықтан оларды 
іздеп табу жағына көңіл бөлін... . Алғашқы кездерде бұл кендердің 
көзін тəжірибесі мол адамдар ғана табатын бол... . Жергілікті халық 
мұндай адамдарды «ізші» деп ата... . Ол адамдар, əсіресе, Апшерон 
түбегін қоныстан... халық арасында көптеп кездесетін. Бірақ олар 
бабадан атаға, атадан балаға қал... бұл кəсіптерін елге жария ете бер-
мей, сыр ғып ұста... , көп жылдар бойы мұнай өндіретін құдықтар 
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осылардың қолында бол... . Құдықтар тек қана солардың сілтеуімен 
табылып жəне аршылып қазылып кел... . 

Сөздік:
іздеу – изыскание; розыск; поискать; разыскивать
табу – выявить; добить; находить; застать; найти; зарабатывать;

приобретать; угадывать 
кен – залежь; месторождение; недра; полезные ископаемые; руда;

рудник
түбек – полуостров; детский горшок устроенный в люльке; түбек
қоныстану – устраиваться; обживаться; заселяться; поселение; 

поселиться
құдық – колодец
сілтеу – направить; указать
аршылу – расчиститься; расчищаться

3-тапсырма. Төмендегі сөйлемдерден етіс категориясының 
жұрнақтарын тауып, олардың түрлерін ажыратыңыздар.

«Откуп» жүйесі жойыла тұрса да, мұнай кəсіпшіліктерінде 
орын алып келген көптеген кемшіліктер жойылмады, жұмыс алға 
баспады. Өндіріске кедергі болған себептер жеке қожалардың 
арасындағы өзара тартыс пен қайшылық болды. Жұмысшылар 
қаналды, жер қойнауының кен байлықтары талан-таражға салынып, 
тоналды. Бұл кездерде мұнай скважиналарындағы геологиялық жер 
қыртыстарының заңдары ескерілмей, дерексіз жобалар құрылып, құр 
долбар бойынша қазылды. Мұнай өндіру əдістері жер қабаттарының 
байлығын есепсіз пайдалану мақсатында ғана жүргізілді. 
Д.И.Менделеев жер қойнауына тиген зиянды шапқыншылықты жете 
түсінді. Кеннің табиғи орналасу заңдарымен айналысатын мамандар 
жеткіліксіз болды.

Сөздік:
кəсіпшілік – промысел; ремесленничество; хозяйство
кедергі – барьер; заграждение; ограждение; ограничитель; переграда;  

препятствие
қожа – хозяин; владелец; владыка; ходжа
тартыс – конфликт; схватка; борьба
қайшылық -коллизия; противоположность; противоречие; разногласие
талан-тараж – грабеж; погром; расхищение; растранжирить
жер қыртысы – пласт почвы; земная кора; слой земли
дерексіз – отвлеченный; абстрактный
долбар – грубо; приблизительно; ориентировочно
шапқыншылық – нашествие



138

4-тапсырма.  Мұнай жəне газ саласында кездесетін атаулардың 
ма-ғынасын түсініп, есте сақтаңыздар. Сол атауларды пайдаланып 
мəтін құрастырыңыздар.

Табиғи жағдайда бір қанаты ғана көтеріліп, не құлаған иіндер 
кездеседі де, оларды моноклинал, не флексура деп атайды.

Қатпардың төрт құбыладағы жайын анықтау үшін қабаттың 
көсілу жəне құлау бағыттарын анықтау керек. Көсілу сызығы деп 
қатпар қанатының горизонтал жазықтықпен кесілген сызығын ай-
тады.

Қабаттың екі жағынан өзін бойлатып көшірген жарықты жыл-
жытушы деп атайды. 

Осындайда жарық еңкіш болса (көбіне солай болады) оның 
үстіңгі жағындағы қабаттар тобын төбе  қанаты, астындағы 
қанаттарын табан қанаты деп атайды. 

Егер жылжытушыны бойлап төбе қанаты төмен түскен болса, 
ондай деформацияны лықсыма дейді, керісінше, егер төбе қабаты 
жоғары қарай ығысса ығыспа пайда болады.

Жарықша бұзушылардың алдымен антиклинал қатпарларының 
төбешіктері жарықшақтанады. Егер қос жарықтың орталық блогы 
басқа екі қанатымен салыстырғанда жоғары көтерілген болса, он-
дайларын горст (жар төбе)  деп атайды, керісінше орталық блок 
төмен жылжыса, оны опырық (грабен)  дейді.

Егер екі қанат тек горизонтал бағытта жылжыса, жылыспа пай-
да болады. Табиғатта жылыспа мен ығысулар іркес-тіркес келеді де, 
ығыспа-жылыспалар пайда болады.

Кей жағдайда жылжытушы тым шамалы болады да, төбе қанаты 
оны бойлап, жоғары ығысады да бастырма түзіледі.

Сөздік:
иін – закругление; лука; кривая
қатпар – складка; морщина; извилина
жазықтық – плоскость
төбе – бугор; сопка; горка; холм; вершина; макушка; потолок
табан – дно; подошва; основа; основание; лапа
жылжыту – двинуть; передвинуть; сдвинуть; 
ығысу – отход; уклонение; сдвиг; смещение; стесниться; робеть; сторо-

ниться
жарықшақтану – трескаться; расщепляться; раздробляться

5-тапсырма. Мəтінді оқып, аударып, мазмұндаңыздар. Жұрнақ-
тарды тауып, олардың түрлерін ажыратыңыздар.
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XVII ғасырдың бас кезінен бастап көптеген мұнай алаңдары жал-
пы бұқара халыққа мəлім бола бастады. Мысалы, Россиядағы «Ве-
домость» атты газеті 1703 жылғы бірінші нөмірінде былай деп жари-
ялады: «Қазан қаласынан алынған хабар бойынша Соқу өзенінің бо-
йында көптеген мұнай көздерінің бар екендігі анықталды». Ал, бұдан 
кейінгі  кездерде «1865 жылғы тау-кен ғылыми санақ жинағанда бы-
лай деп жазылды: «Петроль иə болмаса мұнай Россияның көптеген 
аймақтарында табылып жатыр. Мұнай бұлақтары Архангельск 
губерниясының Шенкер уезінде, Царицын (қазіргі Волгоград) гу-
берниясында, Ухта өзенінің бойында, Еділ өзенінің бойындағы 
Қазан, Симбирск, Самар губернияларында, Керчь жəне Тамань 
түбектерінде, Кубань бойында, Байкал көлі мен Сібірде, əсіресе, 
көптеген мұнай бұлақтары Кавказдағы губерниялық Баку қаласының 
маңында барлығы анықталды.

Сөздік:
бұқара – народные массы; простой народ (массы); публика
аймақ – зона; край; область; окрестность; округ; район; регион; страна; 

территория
көптеген – множество; многие

6-тапсырма. Берілген сөйлемдердегі көп нүктенің орнына 
етістік, зат есім, сын есімдерден етістік тудырып тұрған жұр-
нақтарды қойып, оларды үш бағанаға бөліп жазыңыздар.

Мұнай-газ саласын басқарудың ұлттық жүйесін қалып...тыру 
1992 жылы Энергетика жəне минералдық ресурстар министрлігі 
мен «Мұнайгаз» мемлекеттік холдинг компаниясының құрылуынан 
бас...лды.

Қазақстан тəуелсіздігін жария...ғаннан кейін жоғары деңгейдегі    
шетелдік инвестициялары бар нарықтық экономиканы дамытуға 
бағыт ұстады. 1993 жылы «Қазақстанкаспийшельф» халықаралық 
консорциумы қалып...ты.

Өткен 10 жыл ішінде мұнай жəне газ кен орындарын иге-
ру бойынша да, көмір сутегілерін өң...у мен тасымал...уда да  ше-
тел  қатысатын кəсіпорындардың  саны мол...ды. Орындалған 
жұмыстардың нəтижесінде мұнай мен газдың 100-ден астам 
перспективалық құрылымы айқын...лды.

1997 жылы «Қазақстан» ұлттық мұнай-газ компаниясы 
(көмірсутегі шикізатын жəне олардың өң...у өнімін бар...у, өндіру, 
өң...у жəне маркетинг) жəне «ҚазТрансОйл» мұнай тасымал...у 
жөніндегі ұлттық компаниясы құрылды. Мемлекеттік саясат пен 
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стратегияны əзір...уге жəне оны іске асыруға қатысады. Қазақстанда 
жəне шетелде мұнай-газ құбыр желілерін салуды жəне пайда...уды 
жүзеге асырады.

Сөздік:
құрылым – структура; состав; строение
шикізат – сырье; сырое вещество 
өндіру – взыскать; добывать; производить; взимать; вырабатывать
өңдеу – заделка; обработка; выделка; обрабатывать; исправлять;

ретушь
құбыр – труба; трубопровод

7-тапсырма. Салт етістіктерді бір бағанаға, сабақты етістіктерді 
екінші бағанаға көшіріп жазып, емлесін түсіндіріңіздер. Олардың 
қалай жасалғанын айтыңыздар.

Ерте дəуірлерде адам баласы Терістік Италияда жер қойнауын 
жарып шығып, қайнар болып ағып  жатқан мұнайды тастан 
жасалған ыдыстарға құйып, қараңғы мезгілдерде жарық ретінде 
пайдалануды білген. Геродот өзінің шығармаларында Тигр мен Ев-
фрат өзендерінің бойында көптеген мұнай көздерінің болғандығын, 
жиналған мұнайдан пайда болған асфальтты Вавилон қаласында 
құрылыс материалдары (цемент) есебінде қолданғандығы туралы 
айтады.

Византия мемлекетінің жауынгерлері өздерінің дұшпандарына 
қарсы соғыстарда тарқатылған кендірді (пакля) ағаш басына орап, 
оны мұнайға малып алып тұтатып жау кемелеріне лақтыру арқылы 
жеңіске жетіп отырған. Бұл оқиға «Грек оты» деген атпен қалды.

Мұнай өндіру көлемін қазіргі бар кен орындарын игеру 
тиімділігін арттыру, жаңа кен орындарын игеруге тарту есебінен 
ұлғайту қажет. Қазіргі қолда бар мұнай құбырларын тасымалдаудың 
бірыңғай жүйесіне кезең-кезеңмен интеграциялау. Қазір бар 
объектілерді қайта жаңарту жəне жаңғырту қажет. Каспий шельфі 
кен орындарының мұнайын тарту, Құмкөл-Арал жəне Арал-Кеңқияқ 
мұнай құбырларын салу көзделуде.

Сөздік:
дəуір – век; фаза; эпоха; эра; период
ерте – рано; ранний; преждевременно
кендір – конопля; лен
тарқатылған – распущенный; распутанный, расплетенный; размотанный
игеру – овладеть; освоить; усвоить; справиться; одолевать
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тасымалдау – перевозка; транспортировка; перевозить; переносить; 
транспортировать

жаңғырту – возобновление; возпроизведение; обновление; реставра-
ция; возрождение

8-тапсырма. Мəтінді оқып, орыс тіліне аударып, мазмұнда-
ңыздар. Мəтінге берілген сөздікті жаттап, сұрақтарға жауап бе-
ріңіздер.

Мұнай өндірісінің тарихы

Мұнайды жағар, жарық, емдік заттар ретінде қолданғандығы 
жəне оның Қосөзен (Месопотамия), Қытай т.б. Шығыс елдерінде 
өндірілгендігі жөніндегі деректер Вавилон қолжазбаларында, сына 
жазуларында сақталған. Апшерон түбегінің мұнайы 2000 жылдай 
уақыттан бері белгілі. Жайық-Жем алабы мен таулы Маңғыстауда 
жер бетіне шығып жатқан жəне тайыз құдықтарға жиылған мұнайды 
қазақтар ерте кезден пайдаланған.

Қазақстанда мұнай іздеу мен оның ірі кендерінің ашылу 
мүмкіндігі жер қыртысының аса ірі теріс мəнді  элементтерінің 
бірінен саналатын Каспий маңы ойысының тұз қабаты астындағы па-
лезой шөгінділерімен байланысты. Қазақстанның мұнай-газ кендері 
геологиялық құрылысы мен геотектоникалық дамуы əр түрлі келетін 
үш мұнайлы-газды аймақта орналасқан.

1899 жылдың қараша айында Атырау облысы, Жылпой ауданына 
қарасты Қарашүңгіл алаңындағы №7 скважинадан мұнай фонтаны 
атқылап, тəулігіне 20 тоннадай өнім берді. Бұл бүгіндері дүниежүзіне 
мəлім болған Қазақстан мұнайының алғашқы тамшылары еді.

Қарашүңгіл мұнай фонтаны туралы хабар Ресей жəне шетел 
кəсіпкерлерін дүр сілкіндіріп, Ембі-Каспий аймағында мұнай қорын 
іздестіру жұмыстарын кең көлемде жүргізуге мəжбүр етті. Жер 
қойнауынан жаңа мұнай-газды аудандар мен жеке кен орындарын 
игеру үрдісін жеделдету болды.

Сөздік:
мұнай – нефть құдық – колодец
жағармай – горючее; топливо жер қыртысы – слой земли
жарық – освещение                       ойыс – вогнутый; впадина
емдік – целебный, лечебный                игеру – освоение
түбек – полуостров                       шөгінді – осадок; оседание
алап – долина, полоса; бассейн  жер қойнауы – недра земли
тайыз – мелкий (неглубокий)
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Сұрақтарға жауап беріңіздер

1. Мұнайды не үшін пайдаланады?
2. Мұнай қай уақыттан бері белгілі?
3. Мұнай-газ кендері қайда орналасқан?
4. Мұнай алғашқы өнімін қай жылы, қай жерде бере бастаған?

9-тапсырма. -ғы, -гі, -қы, -кі жұрнақтары бар сөздер жəне сөз 
тіркестерін пайдаланып, сөйлемдер құрастырып, олардың қай сөз 
табынан екендігін анықтап, түсіндіріңіздер.

Қысқы, жазғы, жоғарғы, төменгі, сыртқы, ішкі, бүгінгі, таулы, 
кешкі, көктемгі, түскі, айтқым келеді, кеткілері келеді, оқығысы 
келеді.

10-тапсырма. Мəтіннен сөз түрлендіруші, сөз тудырушы жұр-
нақтарды тауып, мазмұндап, сөздікті жаттап, сұрақтарға жауап 
беріңіздер.

Мұнайдың қолданылуы

Мұнайдың шаруашылықтағы маңызын халық ерте кезден-ақ 
жоғары бағалаған. Оны «жер майы», «асыл май», «тау майы» деп 
құрметпен атаған.

Қазіргі дəуірде мұнайды жəне одан алынатын өнімдерді қол-
данбайтын өндіріс немесе ауыл шаруашылық салалары кемде-кем.

Бензин, керосин, тағы сол сияқты сан түрлі жанар жəне жағар 
майлар мұнай айыру заводтарында жоғары температурада қыздыру 
т.б. əдістер арқылы алынады.

Мұнай қуатты жəне арзан отындардың қатарына жатады. Газ 
күлінен резина, машиналардың дөңгелектері, пластмасса т.б. 
көптеген заттар шығарылады.

Мұнайдан түрлі машина-механизм, аппарат майлары, лигроин, 
газойл, парафин, вазелин, битум, мазут т.б. алынады.

Лигроин жеңіл, ал газойл ауыр дизельдерде отын есебінде, па-
рафин – майлы қышқылдар мен спирттерді айыруда жəне электро-
техникада оқшаулатқыш материалдар, құрылыста су өткізбейтін 
жабдықтар жəне жанармай шам есебінде пайдаланылады. Пара-
финнің өзінен техникалық құнды түрлі майлар шығады.

Көптеген иіссудың түрлері, кремдер, парфюмериялық жұмсақ 
майлар осы мұнайдан дайындалады. Мұнай тектес газдардан алына-
тын шайырлардан пластикалық масса, жасанды дəрі-дəрмектер, фо-
тография пленкалары жəне қысымға шыдамды сынбайтын əйнектер 
т.б. жасалады.
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Медицинада аурулардың кейбір түрлерін емдейтін құнды əрі 
қымбат дəрі-дəрмектер осы мұнайдан бөлініп шығарылған «ақ май-
дан» жасалады. Қазіргі уақытта мұнай құрамынан 1000-нан астам 
халық шаруашылығына керекті заттар алынады.

Сөздік:
мұнай – нефть құнды зат- ценная вещь                   
өнім – продукция                            қуатты – мощный; сильный             
өндіріс – производство иіссу – одеколон; духи               
жанар май – горючее жағар май – горючее; топливо      
шайыр – жиропот; смола; канифоль; мастиковая смола                    
 

Сұрақтарға жауап беріңіздер
1. Мұнайды халық қалай атаған?
2. Мұнайды қайда пайдаланады?
3. Мұнайды қалай алады?
4. Мұнай қандай отындардың қатарына жатады?
5. Мұнайдан не алынады, олар қайда пайдаланылады?
6. Мұнай медицинада не үшін пайдаланылады?
7. Парафиннен не алуға болады?

11-тапсырма. Үстеудің түрлеріне берілген жаттығу жұмыстарын 
орындап, олардың түрлерін ажыратыңыздар.

Үстеу. Оның түрлері

1. Составьте предложения при помощи нижеследующих на-
речий и определите их виды.

Ала жаздай ( на протяжении всего лета ),  керемет (чудесный), 
бірталай (значительный ), орасан (очень ), нағыз ( настоящий ), 
неғұрлым (чем больше ), азғантай, биыл, сонша.

2. Найдите наречия, задайте вопросы и определите их виды.
Олар біраз жер жаяу жүрген соң, аздап тынығып алды. Бұл са-

пар өткен жолғыдай емес, анағұрлым ауыр болды. 2001 жылы Ка-
спий теңізінде бірталай балықтар қырылып қалды. Жұмыстың 
соншалықты көп болғанына қарамастан, ол үйге ерте қайтуға жи-
налды. Сен маған кітаптарды бір-бірден бер.

3. Переведите на казахский язык и найдите наречия. 
Алматы – очень большой и красивый город. Твой портфель со-

вершенно новый. Наш учитель настоящий оратор. Это мой самый 
лучший друг.
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4. Найдите усилительные наречия.
Алға, кейін, əбден, ертең, тым, қазақша, бекерге, мүлдем, ора-

сан, ілгері, анда-санда, нағыз, күні бойы, ең, төмен, керемет.
5. Переведите на русский язык. Найдите наречия.
Біздің қаламыз өте əдемі. Оның сабаққа əбден дайындалғандығы 

көрініп тұр. Мараттың түрі тым қатал көрінді. Асқар мəреге ең 
алғашқылардың бірі болып келді. 

6. Вместо точек вставьте нужные наречия.
... қар жауады. Жер ... қалды. ... мен Алматыда боламын. Ұшақ 

... көтерілді. ... үйге қонақ келді. Біз Алматыдан Омбыға ... жеттік. 
Концертке досыммен ... бардым. ... мен театрға бардым. 

Керекті сөздер: бүгін, қыстыгүні, биыл, биікке, төменде, 
шапшаң, кеше, бірге, тез.

12-тапсырма. Сөйлемдерден сұраулы сөйлем жасап, олардың 
неше жолмен жасалатынын айтып беріңіздер. 

Қатты суарынды режим кезінде, қабатқа келетін су, мұнай не-
месе газдың орнын толтырып отырады. Кен орнын суарынды ре-
жим кезінде игергенде, алғашқы қабат қысымының төмендегенінен, 
қалыптасқан қысым айырмашылығын (градиент) байқаймыз. Бұл 
жағдай су өнімді аймаққа келіп, мұнайды ығыстыра бастаған кез-
де байқалады. Бір қалыпта сұйықты өндірген (алған) кезде, игеру 
уақыты ұзарған сайын, қабаттағы қысым қалыптасса, онда қабаттан 
алынған мұнай мен газ көлемін су толық алмастырып үлгермейді. 
Сондықтан суарынды жүйенің өткізгіштік қабілеті өзгеріп, қабат 
қысымының төмендеуі байқалады. Бұл жағдай қатты суарынды 
режимнің еріген газ режиміне немесе басқа режимге ауысуының 
басы болғанын түсіндіреді.

Сөздік:
суарынды – поливной
қалыптасу – формирование; восстановление; сформирование
өткізгіштік – проводимость; проницаемость
қабілет – способность; дар
кеніш – карьер; рудник; клад; сокровище; залежь
шоғыр – концентрация; скопление

13-тапсырма. Төмендегі сөз жəне сөз тіркестерін пайдаланып, 
эссе  құрастырыңыздар. 

Мұнай, газ, мұнай кен орындары, мұнай жəне газ өнімдері, 
қысымның төмендеуі, газ факторы, газ бүркембесі (төмпешігі), 
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мұнайды ығыстыру, еріген газ, мұнайдың сүзілу (фильтрация) үрдісі, 
кеніштерді игеру т.б.

Сөздік:
төмендеу – понижение; снижение; снижаться; падать
қысым – давление; притеснение; репрессия; напор
төмпешік – холмик; бугорок; бугорочек
ығыстыру – теснить; вытеснение; подвинуть
сүзілу – сцеживаться
игеру – овладеть; освоить; усвоить; справиться 

14-тапсырма. Мəтінді оқып, мазмұндап, сөздікті жаттап, мəтін-
нің негізінде сұрақ-жауап құрастырыңыздар.

Мұнайлы өлке – Атырау

Атырау қаласы Каспий теңізінің солтүстігінде, Жайық өзенінің  
екі жағасына орналасқан. Қазақстандағы ескі қалалардың бірі. 1640 
жылы орыс көпесі  Гурьев Михаил өз туыстарымен Жайық бойы-
на келіп, ірі балық аулау кəсіпшіліктерін ұйымдастырады. Ағаштан 
шағын бекіністі қала салады. Каспий жағалауындағы аудандарды 
отарлау мақсатында патша өкіметі орыс көпесіне тас қала салуына 
рұқсат етіп, 7 жыл алым-салықтан босатады. 1645 жылы қала оның 
атымен Гурьев аталады. Қазақстан мемлекеті тəуелсіздік алғаннан 
кейін бұл жер бұрынғы тарихи атауымен «Атырау» деп өзгертіледі.

1938 жылдан бастап Гурьев қаласы облыс орталығы болады. 
Өнеркəсібінің басты салалары – мұнай өндіру, мұнай өңдеу, балық 
аулау, химия, мұнай айыру жəне полиэтилен заводтары шығаратын 
өнімдер. Машина жасау, металл өңдеу, автомобиль жəне кеме 
жөндеу кəсіпорындары маңызды болған.  Ірі мұнай кəсіпшіліктері: 
Мақсат, Доссор, Қосшағыл, Құлсары, Жетібай, Өзен, Қаражамбас.

Атырау өлкесінде транспорттың барлық түрі дамыған. Гурьев-
Қандыағаш темір жолы (518 км), Гурьев-Қосшағыл су құбыры
(ұз. 250 км), газ құбыры, мұнай құбыры Гурьев-Орск (ұз. 720 км), 
Өзен-Атырау-Самара. Теңіз транспорты Атырау қаласын Астрахань, 
Махачкала, Ақтау, Красноводск арқылы Бакумен байланыстырады.

Сөздік:
өлке – край  бекіністі қала – город-крепость
теңіз – море   отарлау мақсатында – с целью колонизации
солтүстігінде – на севере тарихи атауы – историческое название
кəсіпшіліктер – промыслы өнеркəсіп – промышленность
алым-салық – налоги     құбылыс – явление; изменение; перемена
10–1633
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15-тапсырма. Көп нүктенің орнына көсемшенің жұрнақтарын, 
сөз тудырушы жұрнақтарды қосып жазып, мəтінді орыс тіліне 
аударыңыздар.

И.М. Губкин жер қойнауының жаратылыс заңдарын жете зерттеу-
мен байланысты мұнай жəне газ алаңдарының балшықты вулканизм 
құбылысымен байланыстылығын дəлел...ді. Бұл жөнінде көптеген 
еңбектер жаз..., əдейі теориясын ой...п шығарды. Өзінің «Еділ жəне 
Каспий бассейнінің мұнайы» атты еңбегінде алғашқы рет мұнай 
кендері тек тұз күмбездерінің үстінде бол... қойма..., олардың етек 
жағалауларында да орна...уы мүмкіндігін көрегендікпен бол...ды. 
Ұлы ғалымның бұл бол...уы тұз күмбездерінің шет жағалауларында 
орна...қан жаңа мұнай алаңдарының ашылуы арқылы дəлел...н..., 
жүзеге асты.

Егеменді тəуелсіз одақтас мемлекеттердің мұнай өнеркəсіптік 
тарихы академик И.М. Губкиннің есімімен тығыз бай...нысты. 
Ол мұнай саласындағы ең маңызды бол...улардың қожасы, мұнай 
өнеркəсібінің – «ақсақалы – қолбасшысы» бол... сан...лады.

Сөздік:
жаратылыс – натура; природа; создание
жете – основательно; подробно, детально тщательно
балшықты – глинистый; глиняный
құбылыс – явление; изменение; перемена
етегі – подножие (горы); подол (юбки, платья)
кен – залежь; месторождение; недра; полезные ископаемые; руда
алаң – площадка; площадь; поле; поляна
жүзеге асыру – осуществить; претворить в жизнь; выполнить
одақтас – союзник

16-тапсырма. Мұнай-газ саласында кездесетін терминдердің 
мағынасын түсініп, жаттап алыңыздар.

Мұнайлы кеніш – Бір немесе бірнеше мұнай шоғырларынан 
тұратын кеніш.

Ресурстарды экономикалық тұрғыдан бағалау – Мұнай мен 
газды пайдаланудың шаруашылық тиімділігін анықтау.

Мұнай жəне газ кеніші – Мұнай жəне газ шоғырларынан 
тұратын кеніш.

Мұнайлы шоғыр – Тек қана мұнайдан тұратын шоғыр.
Мұнайлы-газды кеніш – Газдың жиынтық қоры мұнайдың гео-

логиялық қорынан артығырақ болып келетін кеніш.
Метан – Газ түріндегі көмірсутек СН4, метанды немесе пара-

финді көмірсутектері тізбегінің алғашқы мүшесі.
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Сүзбелену – Сұйықтар мен газдардың орта арқылы жылжу 
процесі.

Серіктес газ – Газды-мұнайлы шоғырлардан өндірілетін тақия 
газы мен мұнай газының қоспасы болып табылатын табиғи газ.

Атмосфера – Жер бетін жаппай қоршап тұратын жермен бірге 
айналып жүретін газ қабаты.

Спонтанды газ – белгілі бір температура мен қысымда газ бен 
су араласқанда ерімей қалған газ.

Грейзен – жердің терең қабаттарынан көтеріліп шыққан газ бен 
судың əсерінен өзгерген гранит тектес тау жыныстары.

 
Сөздік:
шоғыр – концентрация; скопление
шоғырлану – концентрироваться; скапливаться
кеніш – карьер; рудник; клад; сокровище; залежь
жылжу – медленно передвигаться; сползти; передвижение; сдвиг;

 сдвигаться
өндіру – взыскать; добывать; производить; вырабатывать
қоспа – примесь; смесь; соединение; сплав

17-тапсырма. Сұхбаттың мағынасын түсініп, меңгеріп, рөлге 
бөліп оқыңыздар.

Мұнай өнеркəсібі

С ұ х б а т

– Мұнай өнеркəсібі өнеркəсіптің қай саласына жатады?
– Мұнай өнеркəсібі – ауыр өнеркəсіп саласына жатады.
– Мұнай өнеркəсібі нені қамтиды?
– Ол  мұнай  жəне  сонымен  бірге алынатын газды өндіруді, мұ-

найды жəне мұнай өнімдерін құбыр арқылы тасымалдауды қамтиды.
– Мұнай өнеркəсібі қай уақыттардан бері  дами бастады?
– Мұнай өнеркəсібі ХІХ ғасырдың 60–шы жылдарынан дами 

бас тады.
– ХХ ғасырда қай ел мұнай өндіруден 1–ші орын алды?
– 1901 жылы Россия мұнай өндірудің көлемі жөнінен дүние 

жүзінде 1–ші   орын алды.
– Мұнай өнеркəсібі қашан да шарықтап өндіріле берді ме?
– Жоқ, шетел соғыс интервенциясы мен Азамат соғысы (1918–

1920 жж.) кезінде мұнай өнеркəсібі құлдырап кетті.
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– СССР-де мұнай өнеркəсібін қалпына келтіру қай кезден бас-
талды?

– СССР–де  мұнай өнеркəсібін қалпына келтіру жəне  техникалық 
реконструкциялау 1920 жылдың аяқ кезінен басталды. Қиыр 
Шығыста, Башқұрт  АССР-інде,  Волгада,  УССР-де,  Кавказдың  
Қара  теңіз жағалауында,  Москвда т.б. қуатты жаңа  мұнай өңдеу 
зауыттары салынды.

– Ұлы Отан соғысы жылдары мұнай өнеркəсібі қандай дəрежеде 
дамыды?

– Ұлы Отан соғысы жылдары (1941–1945) мұнай өнеркəсібіне 
үлкен зиян  келтірілді. Краснодар өлкесінің, Солтүстік Осетияның 
мұнай кəсіпшілік тері түгелдей істен шығарылды. Грозный облы-
сының кəсіпшіліктері бүлінді. Соғыс жылдарында бүкіл еліміз  
бойынша мұнай  өндіру 37,6 % -ке  төмендеді. 1945 жылы не бары 
19,4 млн. тонна мұнай өндірілді, бұл 1930  жылдың  дəрежесінде-
ақ  еді. Соғыс  кезінде мұнай  өнеркəсібі  майдан  қажетін толық  
қана ғат тандырды,  мұнай мен газдың ондаған жаңа кен орындары 
ашылды.

– Мұнай өнеркəсібінің Ұлы Отан соғысы  жылдарынан кейінгі  
жағдайы қалай болды?

– Соғыстан кейінгі жылдары мұнай өнеркəсібі тез қарқынмен 
дами  бастады. Кең көлемде жүргізілген барлау жұмыстарының  
нəтижесінде Волга-Орал,  Батыс Сібір, Орал-Ембі, Маңғыстауда 
т.б. мұнайдың ірі кен орындары  ашылды. Ғылым  мен  техникалық 
жетістіктері,  мұнай  өндіру тəсілдері  кеңінен пайдаланылып келді.

Сөздік:
қамту – захватить; соединить; охватить; охват; предусматривать
қалпына келтіру – восстанавливать; восстановить; реставрировать
өнеркəсіп – промышленность; промышленный
құбыр – труба; трубопровод
шарықтау – пафост; взлет; парить высоко в небе; подняться
тəсіл – прием; способ; уловка; тактика; средство
ауыр өнеркəсіп – тяжелая промышленность 
құлдырау – быстро двигаться по наклонной плоскости; прийдти в 

упадок; опускаться до какой-то степени; деградация

18-тапсырма. Мезгіл бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөй -
лемдерді тауып, олардың басыңқы жəне бағыныңқы сыңарларының 
қандай тұлғалар арқылы байланысып тұрғанын анықтаңыздар.

Ұлы Отан соғысы жылдары 1940-шы жылмен салыстырғанда, 
мұнай өндіру 26 пайызға артты. Маңғыстау түбегіндегі Өзен жəне 
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Жетібай мұнай кен орындары ашылғаннан кейін, Қазақстанның 
мұнай өнеркəсібінің дамуында жаңа кезең басталды. Маңғыстау 
түбегіндегі жаңа кен орындарынан мұнай өндіріле бастағаннан 
кейін, Қазақстанда мұнай өндіру 33 млн. тоннаға жетті. Сейсмикалық 
барлау жұмысына қажетті белгілі-бір қашықтықтықта шұңқырлар 
қазылған соң, олардың ішіне тоқтың əсерімен жарылатын дəрі салы-
нады. Оқ-дəрі жарылған соң, жер қыртыстарына тараған толқындар 
тау жыныстарының əр қабаттарынан түрліше жылдамдықпен өтеді. 
Қаныш Имантайұлы Сəтбаев 1926 жылы Қарсақбайға келгенде, 
оның алдында Жезқазған – Ұлытау ауданындағы кен байлықтарын 
іздеу мен геологиялық барлау жұмыстарын  жаңа техникамен кеңінен 
жүргізу тəрізді аса маңызды міндет тұрды. Шоқан Уəлиханов сияқты 
ауыз   əдебиетін зерттеуді Қ.И.Сəтбаев  Баянауылда  жүргенде, сту-
дент кезінен-ақ бастап жалғастырды. Қ.И.Сəтбаев  «Мыс, көмір, 
темір, марганец рудалары жəне  Жезқазған-Ұлытау ауданының басқа 
да қазба байлықтары» атты  тақырыпта  баяндама жасағалы, 1934 
жылының қараша айында Одақтық Ғылым Академиясының  сессия-
сына қатысты.

Сөздік:
түбек – полуостров; детский горшок устроенный в люльке; тубек
барлау – выяснять; разведать; разведка; разузнавать
жер қыртысы – пласт почвы; земная кора; слой земли
кен орны – месторождение; приииск
жарылу – взорваться; взрываться, разорваться; разрыв; треск; рас-

колоться

19-тапсырма. Көп нүктенің орнына қатыстық сын есімнің 
жұрнақтарын қосып жазып, қатыстық сын есімнің жасалу жолда-
рын түсіндіріңіздер.

Жезқазған пайда... кен орнының, тұтас Жезқазған-Ұлытау 
ауданының кен байлығын жан-жақты дəлелдеп берді. Қ.И.Сəтбаев 
өзінің алғашқы монография... жұмысын «Жезқазған мыс-кен ауданы 
жəне оның минерал... ресурстары» деп атады. Жаңа технологияны 
пайдалана отырып, ғылым мен нақты... істің бірлігін ұштастырып, 
сан сала... геология... қызмет жүйесінің негізін қалады. Қ.И.Сəтбаев 
«Атбасцветмет» тресінің бедел... қызметкері болды. Ойшыл ғалым, 
білікті зерттеуші, тəжірибе... маман болды. Қ.И.Сəтбаев 1919 жыл-
дан бастап жəне студент кезінде жазумен шұғылданған қазақ орта 
мектебінің төмен... жəне жоғар... сыныптарына арналған «Алгебра 
оқулығын» 1924 жылы аяқтады. Олардың үшеуі де отыз жетінші 
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жылдың жазық... құрбаны болды. Болашақ ғалымның əкесі Имантай 
Сəтбаев ауыз əдебиеті мен өз жерінің тарихын жақсы білетін, түркі 
тектес Һəм шығыс елдерінің əдебиетімен таныс аса сауат... адам бо-
лыпты. Жер қойнауының сиқыр... жиһазын тамаша көрегендікпен 
аша білген академик. Əлемдік металлогения... карта бойынша 
советтік комиссияның мүшесі болды. Орталық Қазақстанның ме-
таллогения... болжам картасы əлемдегі теңдес... ғылыми еңбек 
ретінде тарихқа енді. Құнарлы қат-қабат қимасындағы мұнай..., газ... 
горизонттардың орналасу сипатын, жатыс жағдайларын анықтайды. 
Ол қысым күші əсерінен мұнай... қабатқа жеткізіле бұрғыланған 
ұңғыдан мұнай фонтандап атқылайды.

Сөздік:
серпінді – упругий
қондырғы – установка
тысқары – вне; кроме
ығыстыру – теснить; вытеснение; подвигать; передвинуть; подвинуть
тəсіл – прием; способ; уловка; тактика; средство
əдіс – метод; прием; способ; уловка; хитрость

20-тапсырма. Даналардың тіл туралы айтқан сөздерінің мағы-
насын түсініп, жаттап алыңыздар.

«Өнер алды – қызыл тіл». «Игі істің  басы – тіл.
                                               (Абай)    Тəрбие басы – тіл». 

 (М.Қашқари)

«Сөзі жоғалған халықтың өзі де  жоғалады».
                                          (А.Байтұрсынов)

            «Көрінеді тілден түйсік, білім де,
             Біле білсек жарылқаушы – тілінде».

                                      (Ж.Баласағұн)

«Əр халықтың ана тілі – білімнің кілті».
                   (А.Жұбанов)

«Əркімнің туған тілі – туған шеше, «Тілден артық қазына жоқ
Оған бала міндетті сан мың есе». «Тілден артық қасиет жоқ».
                                 (С.Мұқанов)                                    (Н.Назарбаев) 

«Анамыздың ақ сүтімен бойымызға дарыған тілімізді ұмыту – 
бүкіл ата-бабамызды, тарихымызды ұмыту».
                                          (Б.Момышұлы)
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«Тіл – ұлттың жаны. Тіл идеяның, сезімнің, ойдың жанды 
көрінісі».

(Л.Толстой)
«Тіл жоқ жерде ұлт жоқ».

                                                         (Ш.Айтматов)
Сөздік:
жанды – живой; одушевленный предмет; загорелся
игі іс – благородное дело
түйсік – ощущение; восприятие; инстинкт
жарылқаушы – благодетель
дарыту – привить
қасиет – качество; свойство; достоинство; святость
көрініс – вид; облик; панорама; явление

21-тапсырма. Мақсат, себеп-салдар үстеулері мен тəуелдік 
жалғауларына берілген жаттығу жұмыстарын орындаңыздар.

Мақсат, себеп-салдар үстеулері. Тəуелдік жалғаулары

1. Вставьте вместо точек наречия цели.
Қалаға институтқа түсу үшін келдім. Жазғытұрым қар ериді. 

Гүлзира Қарағандыға ... кетіп қалды. Жаңыл артқа қарады. Əсет ... 
келді. Ертең жұмысқа кешікпей кел. Салтанат Мараттың келетінін 
..., есікті ашпады.

2. Составьте предложения с наречиями цели. Əдейі, жорта, 
қасақана, көре тұра, біле тұра, əдейілеп.

3. Составьте предложения с наречиями причины. 
Амалсыздан, босқа, бекерге, құр босқа, текке, əншейін, əшейін.
4. Переведие на казахский язык. Найдите наречия причины.
Студенты зря поднялись наверх. Мама вынужденно встала рано 

утром. Азамат ничего не делает просто так. Сначала они пошли в 
магазин. Попусту не трать время. Иди назад.

5. Допишите притяжательные окончания.
Менің Дүйсен деген көрші... бар. Астана – Қазақстанның астана... 

. Республика алаң... . Қаланың орталығында орналасқан. Сендердің 
оқу орындар...ның аты қандай? Сіздің үй... бар ма? Абай даңғыл...
нда дүкендер көп. Сараның көйлек... əдемі.

6. Переведите на казахский язык и найдите притяжатель-
ные окончания.

Город Караганда. Комнаты врачей чистые. Студенты институтов. 
Братья отца в ауле. Дома Алматы красивые. Книга Асана. Это обще-
житие института. 



152

7. Проспрягайте данные существительные в притяжатель-
ной форме.

Аудан, терезе, дос, гүл, оқулық, қалам, кітап.
8. Данные предложения переделайте постепенно усложняя.
Ү л г і: Досым келді. Менің досым келді. Менің жақын досым 

келді. Менің жақын досым үйге келді. Менің жақын досым біздің 
үйге келді. 

Ағаң барады. Анасы əкелген. Ата-бабаларымыз айтқан. 

22-тапсырма. -атын, -етін жұрнақтарын тиісті орындарына 
қойып, есімшенің түрлерін, əр түрінің жасалу жолдарын айтып 
беріңіздер.

Мұнай барлау тау жыныстарының, қабаттардың жарылған оқ 
дəрілер арқылы пайда бол... серпінді толқындарды өз бойларынан 
өткізу, болмаса кейін серпуі арқылы алын... көрсеткіштер арқылы 
зерттеледі. Сейсмикалық барлау жұмысын жүргізу үшін белгілі-бір 
қашықтықта шұңқырлар қазылып, олардың ішіне тоқтың əсерімен 
жарыл... дəрі салынады. Мұнай өндіріл... ұңғының аузы фонтан ар-
матурасы деп атал... қондырғымен герметикалық түрде бекітіледі. 
Мұнайды сумен ығыстыру тəсілі мұнайлы қабаттан тысқары жерден 
ығыстыру, қабаттың ортасынан ығыстыру жəне алаңдық ығыстыру 
деп атал... тəсілдерге ажыратылады. Мұнайды теңізде өндіру – 
теңіз суларының астынан мұнай шығару. Дүние жүзінде өндіріл... 
мұнайдың 10 %-ке жуығы осы əдістің үлесіне тиеді. 

Сөздік:
көрсеткіш – индекс; показатель; регистр; указатель; указка
шұңқыр – воронка; лунка; впадина; яма; котлован
үлес – доля; часть; пай; лепта; удел
толқын – волна

23-тапсырма. Сын есімнің салыстырмалы шырай жасай-
тын (-рақ, -рек, -ырақ, -ірек, -лау, -леу, – дау, -деу, -тау, -теу т.б.) 
жұрнақтарымен мəтін құрастырыңыздар.

24-тапсырма. Төмендегі сөйлемдерден тура жəне жанама 
толықтауыштарды тауып, астын сызып, емлесін айтыңыздар.

Мұнай-газ саласын басқарудың ұлттық жүйесін қалыптастыру 
1992 жылы Энергетика жəне минералдық ресурстар министрлігі 
мен «Мұнайгаз» мемлекеттік холдинг компаниясының құрылуынан 
басталды. «ҚазТрансОйл» компаниясы газды тасымалдау, байла-
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ныс жəне басқа да сервистік кəсіпорындардың қызметтерін көрсету 
бойынша компаниялардың активтерін дəйекті түрде сатып алып, 
осының нəтижесінде «Мұнай жəне газ тасымалдау» ұлттық компа-
ниясы құрылды. Қазақстанның  кен орындарындағы өндіру өсімінің 
елеулі перспективасы жаңа мұнай құбырын салуға қадам жасатты. 
Қазақстан Республикасының аумағында мұнай-газ операцияларын 
жүргізуге арналған конкурстар ұйымдастырылады. Компанияның 
мұнай құбырлары бойынша тасымалдау үшін Каспий шельфі кен 
орындарының мұнайын тартуға арналған жобалық шешімдерді іске 
асыру, Құмкөл-Арал жəне Арал-Кеңқияқ мұнай құбырларын салу 
көзделуде. Алғашқы кезең мұнай табиғи қысымның молшылығы 
əсерінен фонтан  əдісімен өндіріледі. Мұнайды өндіруді терең 
насостың көмегімен алу əдісіне көшеді. Мұнайдың ұңғыдан фонтан-
дап атқылауы үшін мұнайлы қабаттың қысымы ұңғыдағы қысымнан 
артық болуы шарт. Мұнайлы қабаттың қысымын жасанды  тəсілмен 
арттыру мүмкін болмаған жағдайларда насоспен шығару тəсілі 
қолданылады. Мұнай жəне оның құрамында болатын газды өндіру, 
бұларды жинақтау, сақтау, оларды алдын-ала өңдеуден өткізу жəне 
оларды өндіріс орындарына жеткізу секілді мəселелермен мұнай 
кəсіпшіліктері айналысады. Бұл кəсіпшіліктер мұнай бірлестігіне 
бағынады.

Сөздік:
дəйекті – обоснованный
өсім – пеня; приращение; процент; прирост; увлечение; нарастание
жоба – контур; образец; проект
жоба жасау – спроектировать
құбыр – труба; трубопровод
құбыр құятын – труболитейный
 
25-тапсырма. Көп нүктенің орнына етістіктің етіс катего-

риясының жұрнақтарын қойып, оларды түрлеріне қарай (өздік, 
өзгелік, ортақ, ырықсыз) бөлек-бөлек бағаналарға көшіріп жазып, 
жасалу жолдарын түсіндіріңіздер.

СССР-де мұнай өнеркəсібін қалпына келтіру жəне техникалық ре-
конструкциялау 1920 жылдың аяқ кезінен баста...ды. Кейінірек мұнай 
Кубань мен Таманьда, Ферғана мен Ембі аудандарында өн...іле баста-
ды. Осы кезде мұнай мен мазутты тікелей айдаудың атмосфералық 
жəне вакуумдық қондырғыларының отандық жүйелері ен...ілді. Мо-
сквада т.б. жерлерде қуатты жаңа мұнай өңдеу зауыттары сал...ды. 
Мұнай битумдарын т.б. мұнай өнімдерін өндірудің технологиялық 



154

процестері игер...ді. Солтүстік Осетияның мұнай кəсіпшіліктері 
түгелдей істен шығар...ды. Мұнай мен газдың ондаған жаңа кен 
орындары аш...ды. Мұнай өндірудің озат тəсілдері кеңінен пайда-
лан...ып келеді. Грозный облысының кəсіпшіліктері бүл...ді. Кең 
көлемде жүр...ілген барлау жұмыстарының нəтижесінде мұнайдың 
ірі кен орындары аш...ды. Бұрғыла...атын пайдалану ұңғыларының 
ара қашықтығы 300-1000м шамасында болуы көзделеді. Мұнайды 
сумен ығыс...у əдісі XX ғасырдың 20-шы жылдарынан бастап пай-
далан...ып келеді. 1920-38 жылдары мұнай кен орындарын іздес...у 
Орал-Ембі ауданында жүргіз...ді. Екінші тəсілде су мұнайлы 
қабаттағы мұнайға тікелей айда...ады. Осының нəтижесінде мұнай 
қабаты бірнешеге бөл...еді. Мұнай шығаратын ұңғылар белгілі-бір 
тəртіппен бірінен соң бірі орналас...ылады.

Сөздік:
өндіру – взыскать; добывать; производить; взимать; вырабатывать
қондырғы – установка
кəсіпшілік – промысел; ремесленничество; хозяйство
ара қашықтық – дистанция

26-тапсырма. Мəтінді оқып, меңгеріп, мəтінге қойылған 
сұрақтарға жауап беріңіздер.

Мұнай жəне газ кен орындары

Жер қойнауында бір тектес құрылымдағы мұнай мен газ 
кеніштерінің жиынтығын мұнай жəне газ кен орындары деп атай-
ды. Мұнай-газ кен орындары көмірсутектерінің алғаш пайда 
болған жері емес, олардың көшіп-қону (миграция) арқылы əр түрлі 
құрылымдарға шоғырланып жиналған орны.

Жалпы алғанда кен орнының қатарына мөлшері, сапасы бо-
йынша техникалық-технологияның дəрежесіне жəне экономикалық 
тұрғыда пайдалану жағдайларына байланысты мұнай мен газдың 
өндірісте игерілуі мүмкін табиғи жинағы жатады. Кен орындары 
қор мөлшеріне байланысты ірі, орташа жəне ұсақ болып бөлінеді. 
Қоры көп мұнай  алаңдарын игеру мəселесі – экономикалық   мол 
пайдаға жолықтыратыны сөзсіз.

Қор мөлшеріне жəне сапасына байланысты баланстық жəне 
баланстан тыс қорлар болып екі топқа бөлінеді. Баланстық қор 
өндіруге пайда келтіретін, ал баланстан тыс қорлар таяу мезгілдерде 
игеруге пайда келтірмейтін қорлар.
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Кен орындарының тілмесінде бір немесе бірнеше мұнай-газ 
кеніштері кездеседі. Тілмеде тек қана бір кеніш (горизонт) кездесіп, 
оның қорын игергенде экономикалық пайда келетін болса, ондай 
шоғырды – кен орны деп те атауға болады.

Кен орындары тек табиғи бір текті құрылымдар арқылы ғана 
бөлінбейді. Кей жағдайларда көлем-пішіні созылыңқы монокли-
налдарда кен орындары шұбатылып, түрлі кедергілерге тіреліп ор-
наласуы мүмкін. Саны бір кен орнында бірнеше түрлері бойынша 
топтасқан əр типті кеніштер кездесуі де мүмкін.

Жер қойнауындағы геосинклиналдық жəне платформалық құры -
лымдармен байланысты екі түрлі кен орындары кездесетін жағдайлар 
бар. Оның екі түрі бар:

I сынап – геосинклиналдық облыстарда пайда болған кен орын-
дары;

II сынап – платформалық облыстарда пайда болған кен орын-
дары.

I сынапқа жататын кен орындары Кавказда, Қырымда, Шығыс 
Карпат, Түркмения, Ферғана, Өзбекстан, Тəжікстан, Сахалинде т.б. 
аймақтарда кездеседі. Қалған кен орындары II сынапқа жатады, олар 
Еділ мен Орал аралығында, Батыс Сібір аймақтарында жəне т.б. ау-
дандарда кездеседі.

 
Сөздік:
құрылым – структура; состав; строение
кеніш – карьер; рудник; клад; сокровище; залежь
көшіп-қону – перекочевать; перекочевка
шоғырлану – концентрироваться; скапливаться
дəреже – звание; категория; ранг; степень; положение
игеру – овладеть; освоить; освоение; одолевать
пішін – фигура

Сұрақтарға жауап беріңіздер

1. Мұнай жəне газ кен орындары дегеніміз не?
2. Кен орнының қатарына не жатады?
3. Кен орындары қор мөлшеріне байланысты неше түрге бөлінеді?
4. Қор мөлшеріне жəне сапасына байланысты неше топқа бөлінеді?
5. Кен орындары қалай орналасады?
6. Жер қойнауындағы кен орындарының неше түрі кездеседі?
7. I сынапқа қайда пайда болған кен орындары жатады?
8. II сынапқа ше?
9. I, II-ші сынапқа жататын кен орындары қай жерлерде кездеседі?
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27-тапсырма. Мұнай жəне газ саласы бойынша мамандыққа 
қатысты терминдерді меңгеріп, септік жалғауларының астын 
сызыңыздар.

Бұрғылау тасбағаны – Құбырлы бұрғылау барысында бұрғылау 
ұңғысының көмегімен жер қойнауларынан көтеріліп алынатын тау 
жыныстарының цилиндр пішінді бағаны. Бұрғылау тасбағаны өте 
маңызды геологиялық құжат болып табылады.

Скважина – Жер қыртысында арнайы бұрғылау аспаптарының 
көмегімен қазылатын диаметрі тереңдігінен бірнеше есе кіші ци-
линдр пішінді тау-кен құрылыс орны.

Қор қоймасы – резервуар. Мұнай жəне газ тұтқыштары ауқы-
мындағы жинауыштарға тəн қуыс кеңістіктер.

Кеуектілік – пористость. Таужыныстағы бүкіл кеуектер көле-
мінің сол таужыныс көлеміне қатынасы. Кеуектілік «Мемгер əдісі» 
деп аталатын зертханалық əдіс көмегімен анықталады.

Өтімділік – проницаемость. Таужыныстардың сұйықтарды 
сүзбелеу мүмкіндігімен анықталатын сипаты. Өтімділік таужы-
ныстардың жинауыштық қабілетін анықтайтын ең басты сипат-
тарының бірі.

Бастапқы қойнауқаттың қысымы – давление пластовое на-
чальное. Мұнайлы немесе газды қойнауқаттың сонда кіріккен мұнай 
немесе газ қорын игере бастау сəтінде аталған қордың өзге өңірлерге 
қарай жылыстай бастауы алдында өлшенген қойнауқаттың қы-
сымы.

Кеуектілік коэффициенті – коэффициент пористости. Кеуек 
типті жинауыштардың қуыстылығын сипаттайтын коэффициент-
жинауыштардың түстіаралық кеуектері көлемінің жинауыштарды 
құрайтын тау жыныстардың көріністік көлеміне қатынасы.

Жинауыш – коллектр. Өзінің жинауыштық қабілетіне орай 
суды, мұнайды немесе газды өз бойына шоғырлауға жəне оларды 
сүзбелеуге қабілетті тау жыныс қойнауқаты немесе массиві.

Дербес газ – Қойнауқаттың газ құрамына кіретін, қалыпты 
жағдайда газ түрінде ұшырасуға қабілетті табиғи газ.

Ресурстарды экономикалық тұрғыдан бағалау – Мұнай мен 
газды пайдаланудың шаруашылық тиімділігін анықтау.

Мұнай – Жер қойнауындағы химиялық элементтердің саналуан 
қосындыларынан пайда болған сұйық каустобиолиттер.

Сөздік:
бұрғылау – бурение; бурить; просверливание; сверление; сверлить
тау жыныстары – горные породы
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тұтқыш – держалка
тұту – держать; ловить; издержать; развесить
сүзгілеу – процедить
қойнау – лощина; ложбина
ұшырасу – встретиться; повстречаться; видеться

28-тапсырма. Терминдерге негізделген сұхбатты оқып, мағы-
насын түсініп, меңгеріңіздер. Көптік жалғауларының астын сы-
зып, олардың сөйлемдегі қызметін айтыңыздар.

  
Терминдерге негізделген сұхбат

–  Термин дегеніміз не?
– Термин – термин; ғылым, техника сол сияқты тұрмыстың 

белгілі саласындағы  ұғымдарды дəл атау үшін жұмсалатын сөздер 
жəне сөз тіркестері; техникалық терминдер – технические термины; 
жаңа термин – новый термин.

– Өркениет ше?
– Өркениет – цивилизация; қоғамның мəдени дамуы.
– Демократияны қалай түсінесіз?
– Демократия – демократия;  жоғарғы  өкімет  билігі  халықтың   

қолында  болатын мемлекет құрылысы.
– «Ресми» термині қандай мағына береді?
– Ресми – официально;  ресми  түрде; ресми түрде мəлімдеу офи-

циально заявить; 
– Ресми өкіл – официальный представитель.
– Соңғы жылдарда «стратегия» деген терминді жиі қолданамыз,   

мағынасын түсіндіріңізші?
– Стратегия – стратегия: жалпы мақсатқа жету үшін басшылық 

ету өнері; 
– Стратегиялық  бағыттар,  стартегиялық  міндеттер – стра-

тегические направления.
– «Право» деген терминді қазақ тіліне «құқық» деп аударып 

жүрміз. Оны қалай түсіндірген болар едіңіз?
– Құқық – право; мемлекет шығарған немесе  бекіткен орында-

луы мемлекеттік аппараттың күшімен қамтамасыз етіліп отыратын 
жалпыға бірдей тəртіп ережелерінің, нормаларының жиынтығы; 
құқықтық, заңға сүйенген – правовой; сайлау құқығы – избиратель-
ное право.

– Қазақстан – тəуелсіз мемлекет. Тəуелсіздігіміздің он бес 
жылдығы атап өтілді. Тəуелсіздік деген не?
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– Тəуелсіздік – независимость; ешкімге тəуелсіз, жалынышты 
емес, өз билігі өзінде деген мағынада; ұлттық тəуелсіздік – нацио-
нальная независимость.

– «Егемендік» қандай мағына береді?
– Егемендік – суверенитет; суверенный; бір мемлекеттің ішкі 

өкімет билігі мен сыртқы саясатының басқа мемлекеттен толық 
тəуелсіз жəне дербес болуы.

– Идеология ше?
– Идеология – идеология; таптар мен əлеуметтік топтардың 

мүдделерін білдіретін қоғамдық сана, саяси, құқықтық, фили со-
фиялық, моральдық, эстетикалық жəне діни көзқарастар мен тео-
риялық идеялардың жиынтығы.

– Конституцияны қалай аударып жүрміз?
– Конституцияны «Ата заң» деп аударып жүрміз, Ата заң –

мемлекеттің негізгі заңы.

Сөздік:
тұрмыс – быт; жизнь; бытовой
қамтамасыздандыру – обеспечение
жалынышты – зависимый
мүдде -желание; цель; интерес; намерение
жиынтық – комплекс; свод; совокупность; сумма; множество

29-тапсырма.  Келесі  хабарлы  сөйлемдерден  сұраулық  шыла-
улар (-ма, -ме, -ба, -бе, -па, -пе, -ше) мен сұрау есімдіктерін (кім? не? 
неше? нешінші? нешеу? қай? қандай? қалай? қашан? қанша? т.б.) 
пайдаланып, сұраулы сөйлемнің екі жасалу жолдарымен сөйлемдер 
құрастырыңыздар.

Ү л г і:  Мұнай-газ кендерінің геологиясы жеке ғылым ретінде 
Совет Одағында XX ғасырдың 30-шы жылдарында қалыптасты.

Мұнай-газ кендерінің геологиясы елімізде жеке ғылым ретінде 
қалыптасқан ба?

Мұнай-газ кендерінің геологиясы елімізде қай уақыттан бері 
жеке ғылым ретінде қалыптасқан? Ұлы Қазан революциясына
дейін Доссор (1911), Мақат (1915) кен орындарынан мұнай өнді-
рілді. Революцияға дейін Ембі ауданында 166 барлау ұңғылары 
бұрғыланып,  1337 мың тонна мұнай өндірілді.Бұл ауданды зерт-
теуге академик И.М.Губкин бастаған еліміздің көрнекті геологтары 
белсене атсалысты. Мұнайдың барланған қоры жөнінен Қазақстан 
дүниежүзінде 13-ші, газ бойынша 15-ші орында. Қазақстан жерін-
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де 207 мұнай-газ кені (1.01.1998 ж.), оның ішінде: Батыс Қазақстан 
облысында -15, Ақтөбе облысында – 21, Атырау облысында – 80 т.б. 
жерлерде анықталған.

Сөздік:
қалыптасу – формирование; восстановление; сформирование
көрнекті – выдающийся; видный; известный
белсену – проявлять активность
ұңғы – вруб; отверствие, куда вставляется ручка
анықтау – выяснить; дознание; определить; уяснить
атсалысу – принять участие в чем-то

30-тапсырма. Көп нүктенің орнына етістіктің шартты рай 
категориясының жұрнақтарын қосып жазып, олардың сөйлемдегі 
қызметін айтыңыздар.

Егер де тау жыныстарын құрастырған жыныс түйіршіктерінің 
мөлшерлері бірдей бол... , онда бұл жыныстың кеуектілігі тек 
қана сол түйіршіктердің қалыптасып орналасуымен байланысты 
болған болар еді. Егер жыныс түйіршіктерінің мөлшерлері бірдей 
болып, олардың өзара орналасу қалпы 900 бұрыш жаса... , онда 
ол жыныстың кеуектілігі 47,6% болған болар еді. Егер қабаттың 
температураға тəуелді қысымы сол қабаттың газ сіңірімділік 
қысымына тең бол... , онда кеніште бос газ бүркемесі пайда болады. 
Егер қабат қысымы мұнай газ сіңірімділік қысымынан артық бол... , 
онда кеніш бойындағы барлық газ (бос газбен бірге) еріген газға ай-
налып, мұнай бойына сіңеді. Тілмеде тек қана бір кеніш (горизонт) 
кездесіп, оның қорын игергенде экономикалық пайда келетін бол... , 
онда ондай шоғырды кен орны деп те атауға болады. Қабат суының 
арыны неғұрлым жоғары бол... , мұнай кенішінің мұнай бергіштік 
коэффиценті де солғұрлым жер қойнауынан мұнай қоры көбірек 
өндіріледі.

Сөздік:
түйіршік – клетка; шарик; крупинка
мөлшер – величина; доза; норма; объем
бүркеме – маскировка
сіңу – внедриться; перевариться; усваиваться; всасываться
арынды – напористый; упрямый

31-тапсырма. Сын-бейне, топтау,  мекен  үстеулеріне  берілген  
жаттығу жұмыстарын орындаңыздар.
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Сын-бейне, топтау, мекен үстеулері

1. Найдите наречия места. Переведите на руский язык.
Біздің ауыл қаладан алыста орналасқан. Майра қаладан кеше 

келді. Құстар бұлттан төмен ұшады. Ол алға қарай кетті. Димаш бұл 
баспаға жақында ғана келді. Жаңыл артта қалып қойды. Мақсат сені 
сыртта күтіп тұр. Ертең жұмысқа кешікпей кел.Жазғытұрым қар 
ериді.

2. Прочитайте и переведите на казахский язык. Определите 
наречия места.

Он никуда не пошел. Посмотри вперед. Иди назад. Частные дома 
остались позади. Студенты наверху. Салтанат пошла вниз. Азамат 
никогда не опаздывает на занятия. Молодые люди зашли  вовнутрь 
дома. 

3. Подчеркните наречия места и образа действия.
Орман көлге жақын. Серік хатты арабша жазды. Сəуле бүгін 

айрықша сəнденіп киінген. Ұшақ төмен қарай түсіп келеді. Біз Ал-
матыдан Омбыға тез жеттік. Концертке досыммен бірге бардым.  
Марат дереу телефон соқты. Вокзал біздің үйден алыс. Кенет жоспа-
рымыз өзгеріп, театрға баратын болдық.

4. Вставьте вместо точек группирующие (топтау) наречия.
Студенттер ... қыдырып жүр. Мəжілісте сөзді ... берді . Олар 

азық-түлікті ... алды. Ол жүкті ... көтерді. Студенттер  емтиханға 
... кірді. Алматыға келген қонақтар қонақ үйде ... жеке бөлмелерге 
орналасқан. 

Керекті сөздер: бас-басына, бір-бірлеп, көп-көптен, жұп-
жұбымен, рет-ретімен, аз-аздап.

5. Составьте предложения при помощи нижеследующих на-
речий.

Зорға, дереу, тез, екеулеп, жұп-жұбымен, топ-тобымен, ішке, 
ілгері, мұнда, аз-аздап, жылдам.

32-тапсырма. Себеп бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлемдерді 
тауып, олардың басыңқы жəне бағыныңқы сыңарларының қандай 
тұлғалар арқылы байланысып тұрғанын айтыңыздар.

Алғашқы қазылған ұңғы тілмесінде мұнай-газ белгісі пайда 
болғаннан соң, кен орындарында нақтылы барлау əдісі жүргізіледі. 
Құнарлы алаңдарда кемерлеу ұңғылары қазылып болғаннан кейін, 
ондағы кен орнының аумағы, қалыңдығы, мұнай-су шекаралықтары 
анықталады. Кен орнының көлемі мен қоры сияқты қажетті мағ-
лұматтар анықталып біткеннен кейін, барлау жұмыстары аяқталады. 
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Майда кеуектерге (капилляр кеуектер) сұйықтың енуі үшін күшті 
қысым керек болғандықтан, сұйықтың кеуектілік каналдарымен 
жылжуы қиынға түседі. Алғашқы бесжылдық жылдары мұнай өн-
діру өндірісінің ауқымы едəуір ұлғайғандықтан, мұнайды өнді руде, 
өңдеуде, бұрғылау тəсілдерін жетілдіруде айтарлықтай табысқа 
жетті.

Сөздік:
белгі – веха; заметка; зарубка; знак; метка
ауқым – величина; объем; площадь; размер
нақты – конкретный; точный; реальный; достоверный
құнарлы – плодородный; содержательный; калориийный
 

33-тапсырма. Төмендегі сөздерге жіктік жалғауларын жалғап, 
жекеше жəне көпше түрде жіктеңіздер.

Геолог, маман, мұнайшы, пайдалы, инженер, тəуелсіз, барлаушы, 
өндіруші, қажетті, зерттеуші, ғалым, тілші.

34-тапсырма. Мəтінді мəнерлеп оқып, орыс тіліне аударыңыздар. 
Қазақ тіліне тəн (9) дыбыстардың сауатты оқылуын қадағалап, 
мəтінге сұрақ-жауап құрастырыңыздар.

Мұнай-газ кəсіпшілігінің геологиясы

Мұнай-газ кəсіпшілігі геологиясы – мұнай геологиясы ғылымы-
ның бір саласы. Жеке ғылым ретінде Совет Одағында XX ғасырдың 
30-шы жылдарында қалыптасты. Мұнай-газ кəсіпшілігі геология-
сының негізін А.М. Коншин, Д.В.Голубятников, И.М.Губкин, 
М.Ф. Мирчинк т.б. жəне орыс совет ғалымдары салды. 1894 жылы 
Балахан-Субунчи-Ромашин мұнай кенінің пайдалануындағы ұңғы-
ларынан келешекте өндірілетін мұнайды есептеу үшін мұнай 
өндірісінде алғашқы рет ұңғылар өнімдері (дебиттері) төмендеуінің 
жылдық тұрақты потенциялдық графигі жасалды. АҚШ-та мұнайды 
тек 1908 жылы Р.Арнольд жəне Р.Андерсен ұсынды. Мұнай 
кəсіпшілігі геологиясы мұнай жəне газ кендерін тиімді түрде пайда-
лану режимі сияқты мəселелермен шұғылданады. Бұл мəселелерді 
шешу мұнай мен газдың қойнауындағы қорын алудың ең жоғарғы 
коэффицентін жасауға бағытталған.

Мұнай-газ – XX-XXI ғасырдың ең маңызды энергетикалық, 
химиялық минерал байлығы. Біздің дəуірімізде мұнай көп елдердің, 
мемлекеттердің экономикасының, саясатының негізін құрайтын 
сүйеніш факторларының қуаттысы деп саналады.
11–1633
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Мұнай қазіргі замандағы іштен жанатын жəне реактивтік 
двигательдердің отындары. Химия өндірісінің көптеген салалары 
мұнай өнімдері мен мұнай-газдарын өңдеуге негізделген.

Мұнай-газ кендерінің геологиясы, өндірісі өте жас, XX ғасырда 
дамыған ғылым, өскен өндіріс. 1859 жылы барлық континенттерде 
тек 5000 тонна мұнай өндірілген болса, 1901 жылы 21,2 миллион 
тонна, 1947 жылы 400 миллион тонна, ал 1998 жылы бүкіл дүниежүзі 
елдерінде 3 миллиард 700 миллион тонна мұнай өндірілді.

Сөздік:
дəуір – век; фаза; эпоха; эра; период
сала – область; сфера; отрасль; раздел
сүйеніш – поддержка; опора; перила
тиімді – выгодный; приемлемый; эффективный; рациональный
қойнау – лощина; ложбина
қуатты – могучий; мощный; сильный
төмендеу – понижение; снижение; опуститься; спускаться; падать
өндіру – взыскать; добывать; производить; вырабатывать

35-тапсырма. Мəтіннен етістіктің шақ категориясының ауы-
спалы (ауыспалы осы шақ, ауыспалы өткен шақ, ауыспалы ке-
лер шақ) шақ түрлерін ажыратып, жұрнақтардың астын сызып, 
сөйлемдегі қызметін түсіндіріп, талдаңыздар.

Іздеу жəне барлау этаптары

Іздеу жəне барлау жұмыстары жер қойнауында мұнай-газ кен-
дерінің барлығын анықтау, ашу, олардың қорларының санын есеп-
теу жəне кен орындарының игеру жобаларын жасау мақсатында 
жүргізіледі.

Кешенді іздестіру – барлау жұмыстарына аймақтық геологиялық, 
геофизикалық жəне геохимиялық тұрғыдан зерттеу жатады, одан 
əрі кен орындарын түгелдей барлап, кемерлеу үшін ұңғылар қазу 
əдістері белгіленеді.

Іздеу жұмыстары бірнеше кезеңнен тұрады:
1. Алғашқы  кезеңде – зерттелетін районның геологиялық  карта-

сы жасалады.  Тау жыныстарының жасы оның геологиялық бет-бе-
дерлерінің  мүсіндерінде көрсетіледі.

2. Екінші кезеңде – зерттелетін алаңның құрылымдық карта-
сын құру үшін негізгі қабаттардың тұрпаты мен пішінін көрсету 
мақсатында тереңдігі 20 м-ден 300 м-ге дейін құрылымдық ұңғылар 
қазылады. Алынған мағлұматтар бойынша шартты белгілерді пай-
далана отырып, жер қабаттарының көнелігі мен аумағы көрсетілген 
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геологиялық карта сызылады. Бұл карта ұңғылардың тілмесі (раз-
рез), геологиялық профильдер арқылы толықтырылып жазылады.

Құрастырылған стратиграфиялық тілмеде жер қойнауының 
қазылып өтілген тау жыныстарының сипаттамалары бағана арқылы 
көрсетіледі.

Геологиялық профильдер қабаттың көтеріңкі бағытына қарама-
қарсы бағытта масштаб бойынша тік жазықтыққа түсіріледі.

Табылған кен орнының пішінін толық дəлелдеу мақсатында 
геологиялық картаға қосымша материал ретінде, қазылған 
ұңғылардың көрсеткіштері бойынша, құрылымдық картасы жаса-
лады. Құрылымдық картасында зерттелетін қабаттың бет-бедері 
(ойлы-қырлылығы) жарма сызықтар арқылы көрсетіледі.

Сөздік:
қойнау – лощина; ложбина қазылу – копаться
түгел – весь; цилеком; сполна                шартты – условный
бедер – шероховатый; шершавый              көнелік – архаический
бедерді қабылдау – восприятие рельефа       
мүсін – осанка; скульптура; статуя; бюст
іздеу – изыскание; розыск; поискать; разыскивать
барлау – выяснять; разведать; разведка; разузнавать
аймақтық – зональный; краевой; окружной; региональный
қазылған – выкопанный; вырытый
құрастырылған – сшивной; составленный; разработанный
көтеріңкі – бодро; возвышенный; приподнятый
құрылым – структура; состав; строение

36-тапсырма. Сұхбатты оқып, меңгеріп, орыс тіліне аудары-
ңыздар.

Мұнай жəне газды пайдаланудың қысқаша тарихы

С ұ х б а т

– Адамазат мұнайды қай уақыттардан бері пайдаланған?
– Адамазат мұнайды өте ерте заманнан бері пайдаланған. Архео-

логтардың  мəліметтері бойынша біздің эрамызға дейінгі 6000-шы 
жылдың өзінде-ақ Таяу Шығыста Евфрат өзені алабында мұнайды 
өндірудің ұсақ кəсіпшілігі  болған.

– Ал табиғи газ ше?
– Табиғи газ да адамзатқа ежелгі заманнан белгілі болған. Апше-

рон жарты  аралындағы Кіші  Кавказ тау бөктерінде біздің  эрамызға 
дейін 6000 жыл бұрын «мəңгі оттар» жанып  тұрған. Əрине бұл құ-
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дайдың ісімен түсіндірілгені даусыз. Көріп отырғанымыздай, бұл 
құбылыс отқа  табынудың,  яғни дүниежүзі халықтарының көпшілі-
гінде отқа сиыну себебінің бірі болуы ғажап емес.

– «Мұнай» сөзі қайдан шыққан?
– Қазіргі кезде «мұнай» сөзінің бастапқы жасамы мидийдің 

«нафата» деген сөзінен шыққан деп есептеліп, яғни «сарқырау», 
«ағу» дегенді білдіреді. Мидия б.э. дейінгі IX–VI ғасырларда қазіргі 
Əзірбайжан мен Иран территориясының шекарасында өмір сүрген.

– «Мұнай» мағынасын білдіретін тағы да қандай сөздер бар?
– Батыс Еуропа елдерінде мұнайды білдіретін латын сөзінен 

туындаған   «петролеум» яғни тас майы («петрос» – тас, «олеум» – 
май) сөзі кең түрде қолданылады. Англияда – «петролеум», Франция 
мен Румынияда –  «петроль»,  Италияда – «петролио». Мұнайдың 
басқа да кең таралған атауы – «ойл», ол – «май», «өсімдік майы» 
дегенді білдіреді. Өйткені мұнайды «тас майы» деп санаса, онда 
«ойл» сөзі оны білдіру үшін қолданылады. Осы үш сөз кейіннен 
көптеген басқа да тілдерге енді.

– Мұнайды тағы не үшін пайдаланған?
– Атап өткеніміздей, мұнай жарықтандыру, жарық беру үшін 

кең пайдаланылған. Сонымен, б.э. дейінгі 330 жылы Александр 
Македонскийдің  жауынгерлері Каспий теңізіне дейін жеткен кез-
де шырақтарды зəйтүн майымен жағатын ежелгі Египет, Рим жəне
Грециядан айырмашылығы, жергілікті тұрғындар бұл үшін мұнай ды 
пайдаланған.

– Мұнай адамзат тіршілігінде емдік құралы ретінде пайда-
ланылған ба?

– Иə, мұнай ежелгі заманнан бері емдік құралдар ретінде қол-
данылған. Ақ мұнай суық тиген ауруларды, қара мұнай жөтелді 
емдейді деп есептеген.   Египеттіктер мұнай майын мəйітті бальзам-
дау кезінде пайдаланған.  Медицинаның əкесі саналатын ежелгі грек 
ғалымы Гиппократ (б.э.д.IV– V ғасырлар) құрамдас бөлігі мұнай бо-
лып табылатын көптеген дəуірлерді сипаттап жазған.

Сөздік:
тау бөктері – предгорье зəйтүн – маслины; олива
ағу – протекать; течь мəйіт – труп; покойник; мертвец
сарқырау – грохотать; производить шум         
жарықтандыру – освещение; осветить
кəсіпшілік – промысел; ремесленничество; хозяйство
табыну – богослужение; поклоняться; обращаться с мольбой; почитать
сиыну – взывать о помощи; верить (религиозно) 
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37-тапсырма. Мұнай жəне газ саласында кездесетін термин-
дердің мағынасын түсініп, біліп алыңыздар.

Мұнай – əр түрлі жағармай алынатын қара түсті, сұйық табиғи 
шикізат.

Газ – 1 хим. Кеңістікке түгел жайылып, оны тегіс толтыратын 
физикалық дене, зат. 2. Тамақ дайындау үшін ыдысқа толтырылған 
газ тектес отындық зат.

Энергетика – Энергияның əр алуан түрлерін өндіру, пайдалану, 
түрлендіру, тасымалдау мəселелерін зерттейтін ғылым.

Қор – Бір нəрсенің жиналып қалған запасы.
Қабат – Қат-қабат заттың бір қатары, қаты, қатпар.
Жыныс – Жер қабатының əр түрлі құмтастары.
Игеру – Белгілі бір мамандық пен шаруашылықтың амал-тəсілін 

жақсы білу, меңгеру.
Контейнер (немесе жүксауыт) – контейнер: 1) мыс., мұнай 

майынан шыққан заттарды құятын ыдыс; 2) минералдарды сақтауға 
немесе тасымалдауға арналған ыдыс (немесе жабдық).

Бак – бак: сұйық затты құятын ыдыс.
Компрессор – компрессор: газды, ауаны, буды қысатын машина.
Қалқаланған (шектелген) мұнай (газ) шоғырлары – залежи 

нефти (газа) экранированные (ограниченные) – Беткі жазықтығы 
саздармен немесе соларға ұқсас басқа да шымыр жыныстармен 
қалқаланған мұнай (газ) шоғырлары.

Шымтезек шоғырлары – залежи торфяные – Мұндай шоғырлар 
төрт түрге бөлінеді, олар: беткейлік шоғырлар; ойыс шоғырлары, ал-
масу шоғырлары; аралас шоғырлар.

Мұнай (газ) шоғыры – залежь нефти (газа) – Коллектор рөлін 
атқаратын біршама кеуек жыныстар өңірінде тұтыла отырып, өз бо-
йынан мұнай (газ) түйіршіктерін өткізбейтін шымыр жыныстармен 
қалқаланған мұнай (газ) шоғыры. Мұнай (газ) бен су қабаттарының 
жапсарласу жазықтығы мұнай шоғырының табаны немесе сулы-
мұнайлы (сулы-газды) деңгейлердің алмасу жазықтығы деп аталады. 
Өз өңірінде жинақталған көмірсутектерінің құрам ерекшеліктеріне 
орай, аталмыш шоғырлар төрт түрге бөлінеді. Олар: мұнайлы, газды-
мұнайлы, газды жəне газ қоймалжыңды шоғырлар.

Сөздік:
шымыр – плотный; крепкий беткейлік эрозия – склоновая эрозия
шымтезек – торф; торфяной           жапсарлас – смежный
беткей – склон горы                  жапсарласқан – стыкованный
қалқалау – загородить; перегородить; защищать; прикрывать
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38-тапсырма. Қимыл-сын бағыныңқы сабақтас құрмалас сөй-
лемдерге берілген жаттығу жұмыстарын орындаңыздар.

Қимыл-сын бағыныңқы сабақтас құрмалас
сөйлемдер

1. Составьте из двух простых предложений сабақтас құр-
малас (сложноподчиненные) сөйлем, при помощи следующих 
суффиксов: -й, -ып, -іп, -п, -а, -е, -дай, -дей.

1. Мына мақаланы тез жазды. Баспаға наурыздың аяғына дейін 
тапсырыңыз. 2. Мен көп ойланған жоқпын. Бірден келістім. 3. 
Қасым Қазақстанда болды. Қазақ тілінен білімін жетілдірді. 4. Ала 
сауысқан бұтаққа қонбады. Шықылықтап ұша берді. 5. Тойға халық 
көп жиналды. Өте көп дайындалды. 

2. Вставьте вместо точек нужные слова.  
Сонда екі сұйықтың арасындағы кедергі ... , ампулалар торпедаға 

(атылғыш құралға) айналды. Бұдан кейін (разряд біткеннен кейін) 
қуыстар лезде ... , екінші кавитациялық соққы берілді. Осы 
соққылардың арқасында тау жыныстары 

   ..., скважина тереңдей берді. Поршень қысылған ауаның күшімен 
жүріп ... , бұрғының артынан келіп соғады. Бұрынғы забойға итергіш 
күштің шамасы таблицада ... , өте зор. 

Керекті сөздер: бұзылып, көрсетілгендей, отырып, жабылып, 
бұзылып.

3. Составьте при помощи следующих слов, придаточные об-
раза действия.

Жазған + дай, еститін + дей, баратын + дай, сөйлейтін + дей, 
бітір + іп, орында + п, келме + й, тапсыр + ып, күл + е, изе + й.

4. Найдите в предложениях придаточные образа действия и 
объясните способы образования.

Ербол біліп қоймасын деп, Əзімбай əдейі үндемеді. Ол ойына 
əлдене түскендей, аяғын жедел басып келеді. Біз жиналып барғанша, 
олар кетіп қалыпты. Орынның нөмірін ескере қоймай, əркім кез 
келген орынға отырып жатты. Күн ашылысымен, қар ери бастады. 
Күлтай көмегін тигізбек болып, біраз затты солардың қасына берді.

5. Переведите на казахский язык, образуя придаточные обра-
зы действия.

Галя читала письмо так, что ясно слышалось каждое слово.
Я хочу трудится так, чтобы родители гордились мной. Стало так 
тихо, что с балкона я слышала голоса детей. 
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39-тапсырма. Төмендегі сөйлемдерден қимыл-сын бағыныңқы 
сабақтас құрмалас сөйлемдерді тауып, олардың сыңарларының 
қандай тұлға арқылы байланысып тұрғандарын түсіндіріңіздер.

Римдік ғалым Үлкен Плиний римдіктердің жарықтарын си-
паттай келе, қоршаудағы Лукула қаласының қорғаушылары қала 
қабырғаларынан шабуылдаушылардың басына ыстық мұнай 
құйылған құмыраларды лақтырғанын еске салады. Шыңғысханның 
əскерлері (XII-XIII ғасырлар) Бұқара қамалын сансыз көп отқа 
ораған мұнай құйылған құмыралар лақтырып, ыстық жебелер-
мен атқылап жаулап алған. Бұл өрт бір тəуліктен аса созылып, 
нəтижесінде бүкіл дерлік араб флоты жанып кеткен. Алайда 1866 
жылы А.И. Шпаковский бу бүріккіш ойлап тауып, нəтижесінде 
мазутты пешке отын ретінде қолдана бастады. Содан кейін мазут-
тан майлағыш майлар өңдеп, 1890 жылы көрнекті орыс инженері 
В.Г. Шухов «термиялық керкинг» деп аталған, ашық түсті мұнай 
өнімдерін алу мақсатында мазуттың ауыр көмірсутектерін ажырату 
əдістерін ұсынды. 1879 жылы орыс өнертапқышы Игнатий Костович 
іштен жану қозғалтқышын ойлап тауып, содан кейін ғана бензинді 
кеңінен қолдануға жол ашылды. Бұған біз жастарымызды даярлап, 
оларға объективті түрде теориялық жəне практикалық білім беруіміз 
қажет.

Сөздік:
жебе – стрела өнертапқыш – изобретатель
шабуылдаушы – наступающий майлағыш – жировая смазка
май – мазь; масло; сало; смазка бу – испарение пар
қозғалтқыш – двигатель; двигательный    
бүріккіш – опрыскиватель; распрыскиватель
ажырату – отделять; раздвинуть; разъединить
жаулау – идти весной; оккупировать; завоевать

40-тапсырма. Сөйлемдерден асырмалы шырайларды тауып, 
астын сызып, олардың қалай жасалатынын түсіндіріңіздер.

Соның ішінде «Қазақстанның мұнай энциклопедиясы» ең ірі 
еңбек болып табылады. Алайда, аса ауқымды іздестіру – барлау 
жұмыстарының жүргізілуіне қарамастан, Орталық Азияның Ме-
зозойын зерттеу əлі де болса əлсіз. Палеозойдың мүмкіндігі, оның 
орасан зор өрісті болашағы Каспий маңы аймағының карбонатты 
қабаттарымен байланысты деп есептейміз. Қазіргі заманғы деңгейде 
геология барлау жұмыстарын зерттеу мен жүргізудің тым жаңа 
əдістемелері талап етіледі. Каспий алабының аса көңіл аударарлық 
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геологотектоникалық ерекшеліктері біздің планетамыздағы мұнай-
газ қорының бірден-бір бай белдемі болып табылады деп санауға 
қолайлы мүмкіндіктер береді. Адамзат мұнайды өте ерте заман-
нан бері пайдаланған. Сонымен, арабтардың Константинополь-
ге шабуылы кезінде гректер күтпеген жерден теңізге орасан көп 
мөлшердегі өртегіш қоспаны құйған. Адамзат баласы танысқан 
ең алғашқы мұнай өнімі мұнайды өте ұзақ уақыт жел қақтыру 
нəтижесінде алған, тұтқыр шайырлыз зат асфальт болып табылады. 
«Грек отының» құрамы өте құпия сақталған. «Грек оты», əсіресе, 
жаулардың корабльдерімен күресте тым тиімді болды. «Грек отын» 
сөндіру мүмкін болмады, себебі су тек қоспаның тым қатты жайы-
луына əкеліп,  жануын күшейтті.

Сөздік:
өріс алу – распространяться
өріс – выгон; поле; радиус; пастбище; размах; сфера
қақтыру – пригвоздить; прибить
қағу – стряхивать; пробить; стучать; ударять; бить
сөндіру – загасить; потушить; затушить; глушить
өртегіш – зажигатель; поджигатель

41-тапсырма. Сөйлемдерден үстеулерді тауып, астын сызып, 
олардың түрлерін ажыратыңыздар.

Мұнайды əскери мақсатқа пайдалану оның недəуір даңқын 
шығарды. Газ ресурстары анағұрлым көп, ол бірнеше жүз жылға 
жетеді. Мұнай қорының таусылатыны туралы жабырқау болжам-
дар ертеден-ақ айтылып келе жатыр. Орталық Азия мен Батыс Сібір 
платформасының шегіндегі мұнай мен газдың бірталай кенорында-
ры мен негізгі қорлары мезозой тізілімдеріне байланысты. Мезо-
зой эрасының тау жыныстары Орталық Азия шегінде недəуір кең 
таралған. Арыстан, Шығыс, Сазтөбе, Бесбұлақ құрылымдары аздап 
көңіл аударарлықтай болып табылады. Қазіргі заманғы деңгейде  
геология барлау жұмыстарын зерттеу мен жүргізудің мүлдем жаңа 
əдістемелері талап етіледі. Профессор Ю.Федоровтың пікірі бой-
ынша азды-көпті шындыққа салыстырмалы түрде ұзақ мерзімді 
келешекте жалпы жиыны 5-тен 13,6 миллиард тоннаға дейін мұнай 
өндірілуі ықтимал деп жорамалдайды. Шыңғысханның əскерлері 
(XII-XIII ғасырлар) Бұқара қамалын соншама көп отқа ораған мұнай 
құйылған құмыралар лақтырып, өте ыстық жебелермен атқылап 
жаулап алған. Алайда ерте замандағы ең тажал қару «грек оты» 
болған. «Грек оты», əсіресе, жаулардың корабльдерімен күресте 
айырықша тиімді болды.
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Сөздік:
данқ – слава
жабырқау – уныние; подавленность; пригорюниться
ықтимал – вероятно; возможно
тажал – бедствие; невзгоды
анағұрлым – значительно; значительный; почтительный; намного

42-тапсырма. Төмендегі дерек пен дəйекті біліп алыңыздар.

 Дерек пен дəйек

1999 жылы елімізде 30 миллион тонна мұнай өндіріліп,
20,7 миллион тонна мұнай экспортталды.

2000 жылы 33,5 миллион тонна мұнай өндіріліп, 20,7 миллион 
тонна экспортталды.

2001 жылы өндіру – 39,7 миллион тонна, экспорт – 27,7 милли-
он тонна.

2002 жылы өндіру – 44,6 миллион тонна.
2003 жылы өндіру – 45,9 миллион тонна, экспорт – 35,1 мил-

лион тонна.
2004 жылы өндіру – 48,8 миллион тонна, экспорт – 37,6 милли-

он тонна.
Қазақстан мынадай көлемде мұнай экспорттады. Украинаға 

барлық экспортталған мұнайдың 12 % , Польшаға – 3 %, Қытайға –
2 %, Ресейге – 5 %, алыс шет елдерге – 78 % кетеді.

Атырау-Самара құбыры арқылы барлық экспортталған мұнайдың 
60 % өтеді. Темір жол арқылы – 35 %. Теңіз жолдары арқылы – 5 %.

Сөздік:
дəйек – аргумент; основание теңіздің ар жағында – за морем
дəйексіз – без аргументации  құбыр – труба; трубопровод
дерек – источник; факт; весть;  данные; сообщение
теңізге шығу – выйти в море

43-тапсырма. Мəтінді мəнерлеп оқып, меңгеріп, есте сақ та-
ңыздар. Қазақ тіліне тəн дыбыстардың сауатты оқылуын қада-
ғалаңыздар.

Газ экспорты

Қазақстан газын Орта Азия мен Ресейдің шығыс бөлігінен Еу-
ропа жəне ТМД елдеріне экспорттаудың маңызы өте зор. Біздің ел 
Ресей арқылы жылына 15-20 миллиард текше метр газ экспорттау 
арқылы осы шикізаттың экспортері ретінде танылмақшы. Қазір 
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Қазақстан Ресеймен шекаралас аудандарда 1 миллиард текше мет-
рге дейін көлемдегі газды сатып отыр. Қазақстан газ құбырларының 
жалпы өткізу қабілеті 47 миллиард текше метрді құрайды. Оның 42 
миллиарды «Орталық Азия – Орталық» газ құбырына тиесілі. Осы 
құбыр арқылы табиғи газ Түрікменстаннан Ресей мен Украинаға 
жөнелтілуде. Ресейдің Газпромымен бірлесе отырып, компа-
ния газ кеніштерін игеруді жəне тасымалдауды қолға алды. Тиісті 
келісімдерге Мəскеу қаласында Ресей жəне Қазақстан премьер-
министрлері қол қойған болатын. Аталмыш келісімдер Газпроммен 
МГТ-ға делдалдарсыз тікелей жұмыс істеуге мүмкіншілік туғызды. 
Осынау стратегиялық келісім болашақта екі елдің газ кеніштерін 
бірлесе игеруге септігін тигізбекші. Алдағы уақытта Газпром мен 
МГТ арасында біріккен кəсіпорын құру көзделуде. Бұл да үлкен 
жобалардың бірі.

Сөздік:
бөлік – доля; подразделение; раздел; часть
шикізат – сырье; сырое вещество
текше – полка; сундучок; ряд; слой, куб
жөнелту – отослать; отправлять; переброска; отправить
тасымалдау – перевозка; транспортировка, перевозить
бірігу – консолидация; слияние; соединиться
 

44-тапсырма. Сұхбатты оқып, мұнай өнеркəсібі саласында 
кездесетін «асфальт» терминінің мағынасын түсініп, шығу тари-
хын біліп, есте сақтаңыздар

Мұнай өнеркəсібінде кездесетін «асфальт» терминінің
шығу тарихы

С ұ х б а т

- «Асфальт» термині қандай мағына береді?
- «Асфальт» – «асфолес» сөзінен туындаған, «мықты, берік, 

сенімді» деген мағына береді?
- «Асфальт» қандай зат?
- Адамзат баласы танысқан алғашқы мұнай өнімі мұнайды ұзақ 

уақыт жел қақтыру нəтижесінде алынған, тұтқыр шайырсыз зат ас-
фальт болып табылады.

- «Асфальт» терминін əдебиетке ең алғаш енгізген кім?
- «Асфальт» сөзін əдебиетке б.э. дейінгі 460-450 жылдары 

«Грек-парсы соғыстары тарихында» парсы жəне месопотамиялық 
асфальтті кен орындарын сипаттап жазған Геродот енгізді.
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- «Асфальт» термині қазіргі заманда қандай ұғымды білдіреді?
- Ертедегілер асфальтты тау шайыры деп атаған, ал қазіргі 

заманғы ұғым бойынша – бұл табиғи битумның түрлерінің бірі.
- «Асфальтты» не үшін пайдаланған?
- Дүниежүзілік топан су туралы библиялық (діни) аңыз кеңінен 

белгілі, мұнда Нұх кемесіндегілердің аман қалғаны, ол кемені жа-
сап су өткізбес үшін іші-сыртын табиғи шайырмен (асфальтпен) 
майлаған. Б.э. дейінгі 700-500 жылдары Вавилонда асфальтты «аспа-
лы бақтар» жасау кезінде су өткізбейтін заттар ретінде пайдаланған. 

- Дүниежүзілік топан судан бүкіл адамзаттың құтқарылып қалуы 
туралы қандай деректер бар?

-  Дүниежүзілік топан судан кейін бүкіл адамзаттың ата-бабасы 
болған жəне де өзінің кемесінде «əрбір жанды мақұлықты жұбымен» 
құтқарып қалған аңыздағы Нұх пайғамбардың түп тұлғасы ассиро-
вавилондық Ут-Напиштим болды. Оның қалай құтылғаны туралы 
тарих шамамен б.э. дейінгі 2500 жылғы 12 саз кестелерде баяндаған. 
Мұнда сондай-ақ ол өзінің кемесін асфальтпен майлағаны туралы 
айтылады. 

- Əлемнің жеті кереметінің біріне нені жатқызған?
- Семирамида аспалы бағы, сондай-ақ, Евфрат өзені астындағы 

ұзындығы 1 км жер асты жолы – əлемнің жеті кереметінің бірі деп 
есептелінеді. 

Сөздік:
туындау – произвести; производный
берік – нерушимый; надежный; крепкий; прочный; твердый; верный
сенімді – благонадежный; верный; уверенный; поверенный
мықты – могучий; неприступный; крепкий; твердый; сильный
тұтқыр – прилипчивый; хваткий; цепкий; вяжущее вещество
шайыр – жиропот; смола; канифоль; мастика; мастиковая смола
шайырлы – смолистый
топан (су) – бурный поток; сильное наводнение; потоп
мақұлық – существо; создание; тварь
аңыз – быль; легенда; предание

45-тапсырма. Мəтінді оқып, «керосин» сөзінің шығу тари-
хын меңгеріп, мəтінге берілген сұрақтарға жауап беріп, сөздікті 
жаттаңыздар.

Керосин

«Керосин» сөзі қайдан пайда болған? 1846-1874 жылдары 
таскөмірден жарық беру майы өндірісін АҚШ-та А.Геснер ұйым-
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дастырған. Ол алынған сұйықты «керосин ойл» «грек сөзінен «ке-
рос» – балауыз) , яғни «балауыз майы» деп атаған.

Американдық өнім тек АҚШ-ты ғана емес, Еуропа нарығын да 
жылдам жаулап алды. 

Қазіргі кезде «керосин» деп 175-тен 300° С дейінгі температура 
шегінде қайнататын мұнай фракциясын атайды. Жарық үшін пай-
даланатын «жарық беретін керосинді» трактор жанармайы ретінде 
қолданылатын «трактор керосинін» жəне реактивті қозғалтқыштарға 
арналған отын «авиациялық керосинді» айырып көрсетеді.

Сұрақтарға жауап беріңіздер

1. «Керосин» сөзі қайдан пайда болған, оны ең алғаш кім тапқан?
2. «Керосин» сөзінің мағынасы қандай?
3. Қазіргі кезде «керосин»  деп нені атайды?
4. «Трактор керосинін» не үшін пайдаланады?
5. «Авиациялық керосин» қайда пайдалануға арналған?

Сөздік:
жарық – освещение; свет; трещина; балауыз – воск; восковой
жарық берді – дал свет, осветил балауыз жағу – вощить
балауыз шам – восковая свеча            
реактивті қозғағыш – реактивный двигатель
жанармай – горючее; жидкое топливо; топливо
реактивті қозғағыш – реактивный двигатель
бұрмалау – загиб; извращать; извращение; искажать; утрирование; 
                    фальсификация

46-тапсырма. Себеп бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлемдерге 
берілген жаттығу жұмыстарын орындаңыздар.

Себеп бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлемдер

1. Составьте из двух простых предложений сложноподчи-
ненные предложения при помощи суффиксов (-дықтан, -діктен) 
и послелогов (соң, кейін).

1. Гүлді суарған жоқ. Ол солып қалды. 2. Басы қатты ауырды. 
Жұмысқа барған жоқ. 3. Биыл жауын-шашын көп болды. Егін жақсы 
шықты. 4. Емтиханның сұрақтары жеңіл болды. Мен жақсы баға ал-
дым. 5. Көзілдірігімді үйде қалдырып кетіппін. Ештеңе оқи алма-
дым.
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2. Ответьте на вопросы так, чтобы в ответах были прида-
точные причины.

Не себепті көңіл-күйің болмай жүр? Сұрақтың жауабын 
неге тез бермейсің? Қалай тез жеттің? Неліктен үнемі шаршап 
жүресің? Неге білмегендеріңді сұрап алмайсыңдар?

3. Вставьте вместо точек вспомогательное слово (деп), суф-
фиксы (-дықтан) и послелогов (соң, үшін).

Түнімен теледидар көремін ... , ұйқым қанбай қалды. Үйге бірге 
қайтайық деген ... , оны күтіп отырмын. Келешекте ел экономика-
сын көтеру ... , осы салаға білгір мамандар керек. Ол бүгін қатты 
шаршаған ... , ерте жатып қалды. Өзінің сөздігі болмаған ... , бірнеше 
сөздің аудармасын менен сұрады. Ата-анама материалдық жағынан 
қиын болмас ... , мен сабақтан кейін жұмыс істеп жүрмін. Досым 
дұрыс жауабын берген ... , мен үндеген жоқпын.

4. Определите в предложениях придаточные причины и 
объяс ните их способы образования. 

Қатерлі заттар концентрациясын қалыпты мөлшерде ұстап 
отыру қажет болғандықтан, қазбаларды үздіксіз желдетіп отыра-
ды. Тау жыныстарының белгілі бір мерзімде беті ашылуы себепті, 
ол өзгеріссіз қалпын сақтайды.Түрлі жабдықтарды қабылдағаннан 
кейін, жұмыс орындарына жөнелтіп тұратын бас жерасты бекеті 
болып саналады. Күрделі қазбалар пайдалануға берілген соң, олар 
негізгі қор құрамына енеді. 

5. Закончите предложения. Өткен жолы асықпай шығамын деп, 
... .  Аялдама үйден қашық болғандықтан, ... . Əкесі қалаға аман-
есен жеткен соң, ... . Жұмысқа кешікпей жету үшін, ... . Уақытым 
болмаған себепті, ... . Құрбысы сабақтан келгеннен кейін, ... . 

Сөйлемдердің екінші сыңарлары: ... Ғайшаны күтпей кетіп 
қалдым.  ... жолға үнемі біраз уақытыңды жоғалтасың. ... əуежайға 
ұшақ қонып қойғаннан кейін бардым.  ... олардың көңілі тыныштал-
ды.  ... олар екеуі түскі тамақтарын ішуге отырды.  ... бір сағаттай 
ерте шығу керек. 

47-тапсырма. Мəтінді оқып, орыс тіліне аударып, мазмұн даңыз-
дар. «Бензин», «мазут» терминдері жайлы біліп, есте сақ таңыздар. 

Бензин, мазут өнімдері

Керосиннен мұнайдың біршама жеңіл фракциясы «бензин» деп 
аталады (арабтың бұрмаланған сөзі «любензави – жанғыш зат), ал 
екіншісі – мұнай қалдығынан алынған қою лас қара сұйық «мазут» 
деп аталады (арабтың – қалдық деген сөзі»). 
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Ұзақ уақыт бойы олар керек емес өнімдер деп есептелді.
Алайда, 1866 жылы А.И.Шпаковский бу бүріккіш ойлап тауып, 

нəтижесінде мазутты пешке жағатын отын ретінде қолдана баста-
ды. Содан кейін мазуттан майлағыш майлар өңдей бастады. Ал 1890 
жылы көрнекті орыс инженері В.Г.Шухов «термиялық керкинг» деп 
аталған ашық түсті мұнай өнімдерін алу мақсатында мазуттың ауыр 
көмірсутектерін ажырату əдістерін ұсынды.

Бензин 100 жылға жуық уақыт қауіпті, əрі керексіз өнім болып 
қала берді. Тек 1879 жылы орыс өнертапқышы Игнатий Костовичтің 
іштен жану қозғалтқышын ойлап табуы оны кеңінен қолдануға жол 
ашты. Бензинге сұраныстың өсуін карбюраторлы қозғалтқышты 
автомобильдердің мөлшерінің өсуі бойынша жорамалдауға болады. 
Автомобильдер 1896 жылы дүние жүзінде төртеу болса, 1908 жылы 
– 250 мың, ал 1910 жылы – 10 миллион болды.

1910 жылы дүние жүзі елдерінің отын балансының негізгі үлесін 
көмір (65 %), отын (16 %), өсімдіктер мен жануарлар қалдықтары 
(16 %) құрады. Мұнайдың үлесіне тұтынылатын энергияның небəрі 
3% келді. Табиғи газ шектеулі көлемде пайдаланылды. 

Сөздік:
бұрмалану – извращаться; искажаться
қалдық – остаток; излишек; отход; пережиток; отброс
су бүрку – брызгать водой; побрызгать водой
бүрку – брызгать; впрыск; опрыскивать
қозғалғыш – ходовой
қозғалдыру – двигать; включить
мөлшер – величина; доза; норма; размер; объем; предел

48-тапсырма. Мəтіннен болымды жəне болымсыз етістіктерді 
тауып, олардың жасалу жолдарын түсіндіріңіздер. «Жоқ», «емес» 
көмекші сөздерінің сөйлемдегі қызметін айтып, мəтінге берілген 
сөздікті жаттаңыздар.

Ерте замандағы ең өртегіш қару – «Грек оты»

Шыңғысханның əскерлері (ХІІ-ХІІІ ғасырлар) Бұқара қамалын 
сансыз көп отқа ораған мұнай құйылған құмыралар лақтырып, 
ыстық жебелермен атқылап жаулап алған.

«Ипатьев жылнамасының» дəлелдемелерінде половец князі 
Кончакпен ұрыста орыс жауынгерлері «жер шайырымен», яғни 
мұнаймен шыланған шүберектер байланған садақтар қолданған.
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Алайда ерте замандағы ең тажал қару – «грек оты» болған. Оны 
жасап шығарушы Гелиополистан шыққан грек Каллиниколас деп 
есептеледі. Тарихи деректер бойынша біздің эрамыздың 373 жылы 
Константинопольді арабтар қоршап алған кезде ол византия импера-
торына кейіннен «грек оты» деп аталған өртегіш құрамның рецептін 
берген. Қолжазбаларда бұл қоспа ауамен жанасқанда жанатыны 
айтылады. «Грек отын» сөндіру мүмкін болмады, су тек қоспаның 
жайылуына əкеліп, жануын күшейтті.

«Грек оты» əсіресе жаулардың корабльдерімен күресте тиімді 
болды. Сонымен, арабтардың Константинопольге шабуылы кезінде 
гректер күтпеген жерден теңізге орасан көп мөлшердегі өртегіш 
қоспаны құйған. Бұл өрт бір тəуліктен аса созылып, нəтижесінде 
бүкіл дерлік араб флоты жанып кеткен.

«Грек отының» құрамы өте құпия сақталған. Тек 400 жыл 
өткеннен соң Константинополь қабырғасындағы жеңілістен кейін 
араб алхимиктеріне «грек отының» негізін мұнайдың күкірт жəне 
селитрамен қоспасы құрайтынын анықтаудың сəті түсті.

Сөздік:
қамал – замок; крепость; укрепление құмыра – кувшин
шылату – подмачивать; намачивать              жебе – стрела
өртегіш – зажигатель; поджигатель              садақ – лук
қоспа – примесь; смесь; соединение; сплав        садақ бауы – тетива
садақ жасаушы – лучник                       садақ оғы – стрела
жанасу – касание; прикоснуться; прикосновение          
тажал – бедствие; невзгоды
жаулап алу – забрать; занять; захватить; покорить; завоевать
садақ адырнасының қатты керілгендігі – тугость тетивы лука
жайылу – раздвигаться; раскататься; распространяться; разливаться

49-тапсырма. Мəтінді оқып, меңгеріп, сұрақ-жауап құрасты-
рыңыздар.

Мұнайдың химиялық құрамы

Мұнай жəне газ – тау жыныстары болып табылады. Басқа жан-
ғыш шөгінді жыныстармен – қоңыр жəне таскөмір, антрицит, шым-
тезек, сланецпен бірге олар каустобиолиттер тегін түзеді. Каус-
тобиолиттер – геологиялық уақыт, дəуірлерде ертедегі организм-
дер мен өсімдіктердің қалдықтарының жинақталуынан түзілген. 
Каустобиолиттер термині гректің каустосжану, биос – тіршілік, 
литос – тас деген сөзінен шыққан. Бұл терминді ғылымға неміс 
палеботанигі Г.Потанье енгізген.
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Мұнай – сұйық, газ тəрізді, қатты көмірсутекті заттарға тəн, əдетте 
күрделі, табиғи қоспа болып келеді. Көмірсутекті қосылыстардан 
басқа, оның құрамына: оттегі, азот, күкірт жəне фосфор кіреді. 

Мұнайдың барлық көмірсутекті бөлігін көмірсутектердің үш 
негізгі тобы: парафинді, нафтенді жəне хош иісті көмірсутектері 
құрайды. 

Парафинді көмірсутектер сутегінің мөлшерінің аздығымен си-
патталады. Бұл топтың көмірсутектері қаныққан немесе шектес жа-
тады. Көмірсутектердің бұл қатары – майлы немесе парафинді деп 
аталады.

Сөздік:
жанғыш – возгораемый          
шектесу – быть смежным; соприкасаться
шымтезек – торф; торфяной      
шектес елдер – пограничные страны
жинақталу – закруглиться; собираться      
мөлшер – величина; количество; норма
шектес (сыбайлас) – смежный             
қоспа – примесь; смесь; соединение, сплав

50-тапсырма. Өлеңді жаттап, -ар, -ер, -р жұрнақтарының сөй-
лемдегі қызметін түсіндіріңіздер.

АНА ТІЛІ – ҰРПАҚ ТІЛІ

Асан қайғы, Жиренше Ата-анамыз əлдилеп,
Сөйлеп өткен қазақ тіл. Уатқан бізді баба тіл.
Əз Жəнібек, Қойлыбай                Сол туған тіл атауы –
Сөйлеп өткен ғажап тіл.          Ежелгі біздің қазақ тіл.

Осы тілді жек көрген
Дүниеден қалар құр.
Бағаласаң шынымен,
Баба тілің асыл-дүр.

 (Қожаберген жырау)
  

АТАЛАР СӨЗІ – АҚЫЛДЫҢ КӨЗІ

Ана тілін ұмытса,  Тілден биік асқар жоқ,
Анасына қарар ма?                      Тілден асқан байлық жоқ,
Ел дəстүрін жоғалта,                    Тілден терең теңіз жоқ.
Еліне жақын болар ма?                           

                                       (С. Дөнентаев)                                  
  (Ғ. Мүсірепов)                         
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Əркімге туған тілі – туған шеше,
Оған бала міндетті сан мың есе.
                                              (С.Мұқанов)

* * *
Ана тілі – қайнаған қанның, қиналған жанның, толғантқан 

көңілдің, лүпілдеген жүректің сығындысы. 
                         (С.Торайғыров)

Сөздік:
əлдилеу – баюкать; нянчить лүпіл – биение
құр қалдыру – лишить; лишать          бағалау – оценивать; расценка
қиналу – замучиться; страдать      
жүректің лүпілдеуі – учащенное сердцебиение
ғажап – изумительный; причудливый; удивительный
толғану – взволноваться; раздумывать; размышлять

51-тапсырма. Болымсыз етістіктерді тауып, астын сызып,  
олардың неше жолмен жəне қалай жасалатынын айтыңыздар.

Білу керек
Жеті жетім

      1. Тыңдалмаған – сөз жетім;
      2. Киюсіз қалған – бөз жетім;
      3. Иесіз қалған – жер жетім;
      4. Басшысы жоқ – ел жетім;
      5. Аққу-қазсыз – көл жетім;
      6. Жерінен айырылған – ер жетім;
      7. Замандасы қалмаған, бəрінен де – сол жетім.

Сөздік:
жетім – сирота
боз – бязь
иесіз – без хозяина; безхозяйственный
аққу – лебединый; лебедь; лебяжий
қаз – гусь
айыру – лишиться; отделяться; разлучаться; расставаться
замандас – современник

12–1633
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V  тарау

БАРЛЫҚ МАМАНДЫҚТАРҒА АРНАЛҒАН,
ЖАН-ЖАҚТЫ ҚАМТЫЛҒАН МƏТІНДЕР МЕН ЖАТТЫҒУЛАР

1-тапсырма. Туған өлкеңіздің кен байлықтары туралы не біле -
сіздер? Төмендегі материалдарға өз білетіндеріңізді қосып, толық-
тырып, мазмұндап беріңіздер.

Кен байлығы – ел байлығы

Каспий теңізінен Алтайға дейін созылып, Батыс Сібір жазығынан 
Қызылқұмға дейінгі алып аймақты алып, Еуразияның қақ орта-
сында орын тепкен Қазақстан – əлемдегі ең ірі он мемлекеттің 
қатарында. «Қазақстанның табиғаты алуан түрлі, – деп жазады 
Қ.И. Сəтбаев, – мұнда Əлемдік мұхиттар деңгейінен ондаған метр 
төменде орналасқан ойпаттар, сонымен қатар заңғарын мəңгілік 
мұз басқан ең биік тау жоталары бар. Қазақстанның солтүстігінде 
ауа райы Сібірдегідей суық, ал оңтүстігінде тек ыстық жақтарда 
өсетін субтропикалық өсімдіктерді кездестіресіз. Қазақстанның 
көп алқабын шөл жəне шөлейт жерлер алып жатыр, ал құнарлы 
жерлердің кең алқаптарында дəнді жəне техникалық дақылдардан 
рекордтық мол өнім алынады».

Сонымен қатар, бүгінгі Қазақстан – əлемдегі минералдық шикізат 
базасы аса бай аз ғана мемлекеттердің бірі. Тау-кен өнеркəсібінің 
əлемдік мəліметі бойынша, Қазақстанда минералдық шикізаттың 
55 түрінен (оның 29-ы металл түрлері) 39 түрі өндіріледі (оның 
23 түрі металл). Көптеген минералдық шикізаттардың саны жəне 
сапасы жағынан республика дүниежүзілік орташа деңгейден едəуір 
жоғары көрсеткіштерге ие болып отыр. 

Геологиялық көрнекі ақпараттарды жинау жəне оларды гео-
логиялық мұражай ретінде сақтау, немесе кендер мен мине рал-
дардың ресми ведомстволық коллекциясын жариялау, салыстыру 
мақсатында төтенше жəне эталондық геологиялық үлгілерді ғылыми 
тұрғыдан зерттеу – бүгінгі күннің қажеттілігі екені даусыз. 

Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму стратегиясында кен-
металлургия кешені Қазақстанның əлеуметтік-экономикалық жағы-
нан жоғары дамыған елдердің қатарына қосылуын қамтамасыз 
етуге жəрдемдесетін басым салалардың бірі ретінде белгіленген. 
Республикадағы кен-металлургия кешенінің басты міндеті – ішкі 
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жəне сыртқы нарықтардың қажеттіліктерін қанағаттандыратын 
бəсекеге қабілетті өнімдер шығару болып табылады. 

Қазақстанның жер қойнауында Менделеев кестесінің 99 элементі 
кездеседі, соның 70 элементінің қоры мол. Оның 60 түрі өндіріледі. 
6 мыңға жуық пайдалы қазбалар алынатын кен орындары ашылған.

Сөздік:
алып – гигант; громадный; титан; богатырь; великан
алуан түрлі – разновидный; разнообразный
ойпат – лощина; низменность; впадина
жота – гребень; кряж; хребет
алқап – вокруг; окрестность; полоса; долина; оазис
шөлейт – полупустыня
шөл – пустыня; безводная степь; голая степь
құнарлы – плодородный; содержательный; калорийный
дəнді дақылдар – зерновые культуры
дəнді – зернистый; имеющий зерно; зерновой; злаки; злаковый 

2-тапсырма. Үстеу жəне оның түрлерін қайталап, еске түсі -
ріңіздер. Төмендегі үстеудің түрлеріне берілген жаттығу жұмыс-
тарын орындаңыздар.

Үстеу. Оның түрлері

1. Төмендегі үстеулерді пайдаланып, сөйлемдер құрастырып, 
олардың түрлерін ажыратыңыздар.

Кешке, күндіз, ала жаздай, біраз, бірталай, керемет, нағыз, ора-
сан, əбден, сонша.

2. Сөйлемдерді қазақ тіліне аударып, үстеулердің түрлерін 
ажыратыңыздар.

Я намереваюсь поехать летом в деревню. Ержан очень хорошо 
усвоил материалы урока. Азамат никогда не опаздывает на занятия. 
Столько овощей и фруктов на базаре. Надо положить яйца в тесто 
по одному.

3. Төмендегі сөздердің ішінен күшейтпелі үстеулерді тауып, 
оларды бөлек бағанға жазыңыздар.

Қалам, жылқы, зорға, əрең, дереу, орасан, жоғары, ілгері, өте, 
барлау, қасақана, тым, алыс, жақын, нағыз,  мүлдем, оң жақ, əдейі, 
айрықша, əбден, ұзақ, бірден.

4. Көп нүктенің орнына тиісті үстеулерді қойыңыздар.
... жаңбыр жауған жоқ. Мен ҚазҰТУ-ға ... оқуға түстім. ...таныма-

сын деп, көзіне қара көзілдірік киіп алыпты. ... біз Алматыда болдық. 
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... жұмысқа кешікпей кел. Əмбебап дүкенінде ... немен көтерілуге бо-
лады? Ұшақ ... түсіп келеді. Концерт бізге ... ұнады. Қысқы сессияға 
студенттер ... дайындықпен келді. ... Астанада болған емессіз бе?

Керекті сөздер: жоғары қабатқа, өзінше, кеше, өте, биыл, бүгін, 
бұрын, төмен, былтыр, жақсы, жоғары.

5. Үстеулерді тауып, сұрақтар қойып, олардың түрлерін 
ажыратыңыздар.

Олар біраз жаяу жүрген соң, аздап тынығып алды. Бұл са-
пар өткен жолғыдай емес, анағұрлым ауыр болды. 2001 жылы Ка-
спий теңізінде бірталай балықтар қырылып қалды. Жұмыстың 
соншалықты көп болғанынан қарамастан, ол үйге ерте қайтуға жи-
налды. Сен маған кітаптарды бір-бірден бер.

3-тапсырма. Ұлы Абайдың туындыларында кездесетін жұмбақ-
тың мағынасына назар аударыңыздар. Темірді жер қойнауындағы 
қазыналардың ең артығы деп бағалауында не сыр бар екен?

Техникалық негізгі металл

Ұлы Абайдың туындыларында кездескен жұмбақ:
«Қара жер адамзатқа болған мекен,
Қазына іші толған əр түрлі екен.
Ішінде жүз мың түрлі асылы бар,
Солардың ең артығы немене екен?»

Шешуі: Темір

Абайдың темірді жер қойнауындағы қазыналардың ең артығы 
деп бағалауының негізі бар.

Қазіргі өндірісте пайдаланылатын материалдардың 90 пайызға 
жуығы темір жəне темір негізінде өндірілетін көптеген қорытпалар 
мен қоспалар. Бұлардың ішінде ең көрнекті орын алатыны – болат, 
ал оның негізі – темір.

Темірді пайдаланбайтын бірде-бір өнеркəсіп саласы жоқ. Рас, 
темір таза түрінде емес, қорытпа түрінде жұмсалады. Бұл қорытпа 
– күнделікті өмірде жиі қолданылатын, көпшілікке белгілі болат 
пен шойын. Бұлардың өндірісте кеңінен қолданылуының басты бір 
себебі – болат пен шойынның негізі – темір, ол жер қойнауында алю-
минийден кейінгі ең көп тараған металл. Оның бай кендері де жиі 
кездеседі. Совет Одағында темірге бай кендер Уралда, Украинада, 
Керчь түбегінде, Қазақстанда жəне басқа да көптеген жерлерде бар.
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Ұлы Қазан революциясына дейін кең байтақ Қазақстан жерінде 
темір кендері зерттелмеген болатын. Совет өкіметі орнағаннан кейін 
республикада бірнеше темір кені орындары ашылды. Темір кенінің 
құрамында темір мөлшері 40-60 пайызға дейін жетеді, сондықтан 
темірді кеннен ажырату өнімді. Түсті металдар кені темір кеніне 
қарағанда əлдеқайда кедей. Мысалы, мыс кенінде мыс көбінесе 2-3 
пайыздан аспайды, оны түсті металдардың қымбат болуынан да 
көруге болады.

Таза темір – сұрғылт күміс түсті, жылтыр, платинаға ұқсас ме-
талл. Ол жұмсақ та, аса берік те емес. Бірақ оның кристалл торына 
басқа элементтер қосылса, оның беріктігі, қаттылығы артады. Темір 
өндіру технологиясының ерекшелігіне орай, онымен бір кристалл 
торында қалыптасатын элемент – көміртек. Темір мен көміртек 
қорытпалары – шойын мен болат.

Сөздік: 
қазына – ценность; клад; достояние; сокровище; богатство; казна
мекен – поселение; пункт; местожительство; пристанище
темір – железо; железный
жер қойнауы – недра земли
қорытпа – сплав; вывод
қоспа – примесь; смесь; сплав; соединение
болат – сталь
шойын – чугун
көміртек – углерод

4-тапсырма. Мамандықтарыңызға негізделген техникалық тер -
миндердің мағынасын түсініп, есте сақтаңыздар.

Металдар – жылу жəне электр өткізгіштік қасиеттері жоғары, 
созып-жаншып өңдеуге икемді, жылтыр қатты заттар. Бұлар олардың 
кристалдық торында еркін қозғалатын электрондардың көптігінен 
пайда болатын қасиеттер.

Металлургия – ғылымның, техниканың жəне өнеркəсіптің кен-
нен немесе басқа материалдардан металл алу процестерін, сондай-ақ 
металл қорытпалардың химиялық құрамы мен құрылымын өзгерту 
жолымен оларға қажетті қасиеттер беру процестерін қамтитын са-
ласы.

Петрография – таужыныстарын, олардың минералогиялық 
жəне химиялық құрамын, құрылымын, жатыс жағдайын, таралу 
заңдылығын жəне т.б. зерттейтін ғылым. 

Пайдалы компонент – полезный компонент – қазіргі кездегі 
ғылым мен техниканың даму деңгейіне сəйкес халық шаруашылығы 
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сұранымын өтеу үшін қазып алынатын пайдалы қазындылардың 
құрамындағы табиғи минералдық жасалым. 

Процесс – (лат. – алға басу, жылжу) – белгілі бір нəтижеге жету 
үшін жүргізілетін əрекеттер жиынтығы.

Пачук – ауа қысымымен ерітіп ажырату процесі жүргізілетін, 
ішкі коррозияға төзімді заттармен қапталған, болаттан жасалған 
цилиндрлі бөшке.

Звено – механизмдердің құрамына енетін бір немесе бірнеше 
өзара қатаң қосылған қатты денелер.

Механизм – бір немесе бірнеше дененің кез-келген қозғалысын 
басқа бір дененің пайдалы қозғалысына өзгертетін денелер жүйесі.

5-тапсырма. Ілгерінді, кейінді ықпалдар мен көптік жалғау-
ларына берілген жаттығу жұмыстарын орындаңыздар.

Ілгерінді, кейінді ықпалдар. 
Көптік жалғаулары

1. Төмендегі сөздерге -ы, -і жалғауларын жалғап, сөздердің 
соңғы қатаң дауыссыздарының өзгеру себебін түсіндіріңіздер. 

Жүрек, сабақ, білек, жіп, есеп, қап, бастық, еңбек, оқулық, 
орындық, көзілдірік, кітап, себеп, академик, жинақ, қазақ, сөздік.

2. Қарамен терілген сөздерден ілгерінді жəне кейінді 
ықпалдарды тауып, олардың ережелерін    түсіндіріңіздер.

Күздің таңы баяулап атып келеді. Қос аңшы құстарын ұстап 
қостан шықты. Мешітте намаз оқыған ер адамдар үйлеріне қайтты. 
Көшеден сабаққа асығып бара жатқан студенттерді кездестірдім. 
Таяғына сүйенген ақсақ шал аяғын сылти басады. Қазанғап екеуміз 
қос басында қалып қойдық. Марат көршінің күрегін уақытша алды.   
Науқасынан тез айығып кетті. Адам жанының рухани тазалығы 
адамгершіліктің ұшқыны. Достық – махаббаттың екінші түрі. 
Қоғамның белгілі бір даму сатысында алдымен жерді есепке алу, со-
дан кейін оны бағалау қажеттілігі пайда болды.

 3. Үндестік заңына бағынбайтын жұрнақтарды табыңыздар. 
-лық, -шылық, -хана, -лас, -қор, – паз, -сыз, -күнем, -кеш, -шақ, -тай, 
-гер, -лан, -ып, -қалы, -мақ.

4. Көп нүктенің орнына көптік жалғауларын қосып жа-
зыңыздар.

Олардың дос...ы осы қалада тұрады. Біздің көрші...іміз – жақсы 
адамдар. Сіз...дің жауап...ыңыз өте ұнады. Бұл үйде сендер тұрасың... 
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ма? Берілген тапсырма...дың бəрін орындадым. Сабақ үстінде 
сөйлеспеңіз... . Біз...ге аударма жасау үшін мəтін... таратып берді. 

5. Берілген сөздерден көптік мағына беретін сөздер жа-
саңыздар.

Күзетші, құрылысшы, күйші, əнші, жолаушы, сурет, мектеп, 
оқушы, бала, үй, қала.

6. Қазақ тіліне аударып, олардан көптік жалғауларын табы-
ңыздар.

Жители, национальные блюда, полезные  ископаемые, суффик-
сы, окончания, центральные улицы, словари, книги, бумаги, дома, 
площади.

7. Үндестік заңына назар аударып, сөздерді буынға бөліп 
оқыңыздар.

Ə-ке, ə-же-лер, дəп-тер-лер, кі-лем-дер, а-ға-лар-ға, қа-быр-ға-
да, қа-ғаз-дар-дың, кі-сі. Жүрек, сабақ, білек, жіп, есеп, қап, бастық, 
еңбек, оқулық, орындық, көзілдірік, кітап, себеп, академик, жинақ, 
қазақ, сөздік.

6-тапсырма. Алматы қаласының даму кезеңдеріне көз 
жүгіртейік. Мəтінді мұқият оқып, тарихи деректерді біліп 
алыңыздар. 

Алматы қаласының даму кезеңдері

Б. з. д. 10-9 ғасырлардың қола дəуірінде қазіргі қала аумағы 
ертедегі жер өңдеушілер мен малшылардың қонысы болған. Бұған 
дəлел – ерте кездегі Тереңқара мен Бұтақты қоныстарының табы-
луы. Бұл жерлерде керамика, тастан жасалған қарулар, темір жəне 
сүйектен жасалған бұйымдар табылған. 

Б. э. д. 7 ғ. – б. з. д. сақ дəуірінде Алматы сақтардың, кейіннен 
үйсіндердің тұрғылықты жері болған. Осы кезеңнен көптеген 
қорғандар мен қоныстардың орындары қалған; олардың арасында 
ерекшеленетін «сақ патшаларының» қорғандары. 

Солардың ішінде ең танымалдары Есік қорғанынан табылған 
«Алтын адам», Жалаулы қазынасы, Қарғалы диадемасы, жетісулық 
«көркемдік қаласы» – шамдар, құрбандық шалатын орын, қазан. Сақ 
жəне үйсін дəуірінде Алматы аумағы Қазақстан жерінде құрылған 
ертедегі мемлекеттердің орталығы болған. 

Б. з. д. 8-10 ғғ. Алматы өміріндегі келесі кезең – орта ғасыр кезеңі. 
Бұл қала мəдениетінің даму, отырықшылдыққа көшу, жер өңдеу мен 
қолөнердің даму, Жетісу аумағында көптеген қалалық қоныстардың 
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пайда болу кезеңі. Қазба жұмыстарының нəтижесінде керамика, 
темір жəне сүйек бұйымдары табылған.

10-14 ғасырларда «Үлкен Алматы» аумағындағы қалалар Ұлы 
Жібек жолы бойындағы сауда байланысына ілінді. Алматы сауда, 
қолөнер жəне ауыл шаруашылық орталығының біріне айналды. 
Бұған дəлел – осы жерде табылған 13 ғасырдың 2 күміс дирхейі. Бұл 
дирхейде алғаш рет қала аты – Алматы деп аталынды.

Сөздік:
қола – бронза; бронзовый 
қола дəуірі – бронзовый век
қоныс – поселение; стоянка
қорған – курган; укрепление; опора; оплот
отырықшылдық – оседлость
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7-тапсырма. Мəтіннің мазмұны бойынша берілген сұрақтарға 
жауап беріңіздер.

1. Ертедегі  жер  өңдеушілер  мен  малшылардың  қонысы  қай 
ға сырларда, қай дəуірде болған? 2. Оған қандай дəлел бар? 3. Ол 
жер лерден нелер табылған? 4. Қай кезеңдерде Алматы сақтардың, 
үйсіндердің тұрғылықты жері болған? 5. Ол кезеңнен нелердің орны 
қалған? 6. Олардың ішінен ең танымалдары деп нені атауға болады? 
7. Қазақстан жерінде ертедегі мемлекеттердің орталығы болып қай 
аумақ саналған?  8. Алматы өміріндегі келесі кезеңге қай ғасырды 
жатқызады, ол уақыттарда нелер пайда болған? 9. Қай ғасырларда 
Алматы сауда орталығына айналды? 

8-тапсырма. Сөйлемнің түрлеріне (хабарлы, сұраулы, лепті, 
бұйрықты) берілген жаттығу жұмыстарын орындаңыздар.

Сөйлемнің түрлері (хабарлы, сұраулы, лепті, бұйрықты)

1. Хабарлы сөйлемдерден сұраулы, лепті, бұйрықты сөй-
лемдер жасаңыздар. Олардың түрлеріне қарай əр бағанаға бөліп 
жазыңыздар. 

Сіз жолдасыңызға көмектесесіз. Бүгін сен сабаққа барасың. Ол 
қалаға кетті. Тапсырма орындалды. Қазақстан – егеменді мемлекет. 

2. Сұраулы сөйлемдерді мəнерлеп оқып, олардың қанша жол-
мен жасалатынын түсіндіріңіздер. 

Академияда неше кешен бар? Ертең сізбен кездесуге бола ма? 
Сіз не істеп жүрсіз? Театрға кіммен барасыз? Олар коммерциямен 
айналыса ма? Қанша шағын кəсіпорын ашасыңдар? Кəсіпкерлік 
сізге ұнай ма? Тауарларыңның неше бөлігін саттыңдар? Сатып алу-
шылар риза ма? 

3. Сөйлемдердің айтылу ырғағына қарай түрлерін ажыра-
тыңыздар. Əр сөйлемнен кейін тиісті тыныс белгілерін қойы-
ңыздар. 

Қазақстан – көп ұлтты республика Сендер қай курста оқисыңдар 
Халықтар достығы жасасын Сəлем, достар Қазір сағат қанша Үй тап-
сырмасы орындалды  Н.Ə.Назарбаев – ҚР-ның тұңғыш президенті

4. Сұраулық шылаулар (-ма, -ма, -ме, -ба, -бе, -па, -пе) мен 
сұраулық есімдіктердің көмегімен (қашан? қайда? қанша? не? 
қандай?) сұраулық сөйлемдер құрастырыңыздар.

5. Сөйлемдерден лепті жəне бұйрықты сөйлемдерді ажыра-
тып, оларды əр бағанаға бөліп жазыңыздар.  
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Отпен ойнама! Туған күніңізбен құттықтаймын! Бейбітшілік жа-
сасын! Тезірек кет! Мына жолбарыстың үлкенін-ай! Бөлмені сыпыр! 
Сабағыңды дайында! Келіңіз тезірек! Кір үйге! 

6. Сөйлемдерді оқып шығып, сөйлемдердің түрлерін( хабарлы, 
сұраулы, лепті, бұйрықты ) ажыратыңыздар.  

Сабақ уақытында аяқталды. Сіздің ағаңыз қай мекемеде жұмыс 
істейді? Жақсы жатып, жай тұрыңыз! Хош келдіңіздер! Күн қандай 
ыстық! Сіздің фирмаңызға қанша қаржы бөлінді? Біздің банкіміздің 
валюталық түсімі орташа. Кешке келесіз бе? Жасасын, сүйікті Ота-
нымыз! Ол қандай кемеңгер адам! Не деген семіз жылқы еді! Жасың 
ұзақ болсын! Мерекеңізбен! Оқуға түсуіңізбен! Еңбекте де, оқуда да 
алда келеді. Марат шаңғы тепкенді ұнатады.

9-тапсырма. Мəтіннен септік жалғаулы сөздерді тауып, оларға 
сұрақтар қойып, түрлерін атаңыздар. Мəтінді мазмұндаңыздар.

15-18 ғғ. Ұлы Жібек жолының ыдырауына байланысты қала
өмірі деградацияға ұшырады. Бұл кезең Алматы мен жалпы Қазақ-
станның тарихына əсер еткен саяси үрдістерге толы болды. Мұнда 
маңызды этносаяси процестер, Жетісу мəдениетінің қалыптасуы 
жүрді. Алматы аумағына қатысы бар аудандарда қазақ мемлекетінің 
құрылуы басталды. Бұл жер жоңғар шапқыншылығы мен өз тəуел-
сіздігі үшін күрескен қазақ батырларының оқиғасына бай.

4 ақпан 1854 жыл. Қаланың жаңа тарихы Іле Алатауының бау-
райында Ресей империясының əскери қамалы Верный қаланған 
кезеңінен басталады. 

Сөздік:
ыдырау – распад; разложение; распадаться; рассеяться
шапқыншылық – нашествие
қамал – замок; крепость; укрепление 

10-тапсырма. Берілген сөз жəне сөз тіркестерімен сөйлемдер 
құрастырыңыздар.

Кен  машиналары,  тау  жұмыстары,  бұрғылау  қондырғылары, 
тығыздық, жер асты жұмыстары, жабдықтар, жүк көтергіш машина-
лары, машинажасау, түсті ауыр металдар, мыс өндірісі.

11-тапсырма. Төмендегі сұрақ-жауапты рөлге бөліп оқып, 
мағынасын меңгеріңіздер.
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Энергетика

Сұрақ-жауап

– Осы заман өндірісінің ең негізгісі не?
– Осы заман өндірісінің ең негізгісі – энергетика. Ол – отын 

өнеркəсібі мен электроэнергетиканы қамтиды. Отын өнеркəсібі – ол 
көмірді, мұнайды, газды шығару.

– Көмір қай жерлерден алынады? 
– Көмір – Қарағанды жəне Екібастұз бассейндерінен қазылып 

алынады. Қазіргі  кезде  Майқұбық  жəне  Торғай  қоңыр көмір кен 
орны мен бассейнін игеру басталды. Көмір қазып алудың жылдық 
мөлшері 100 млн. тонна.

– Мұнайды қай жерлерден алады?
– Мұнай – Атырау  облысының  Маңғыстау  жəне  Бұзаушы 

түбегінен алынады. Оған  келесі  кен орындары  жатады:  Доссор,  
Мақат, Өзен, Жетібай, Қаламқас, Қаражанбас, Тенгіз, Құмкөл.

– Қазақстанда мұнай өңдеу өндірісі дамыған ба?
– Қазақстанда  мұнай  алудың  өсуімен  қатар,  мұнай  өңдеу 

өндірісі де өркендеуде.  Қазіргі  кезде  3 мұнай  өңдеу  зауыты  жұмыс  
істейді: Атырауда, Павлодарда, Шымкентте.  Жаңа Өзен қаласында 
газ өңдеуші зауыт  тұрғызылды.  Мұнайдың  жылдық алынуы 200 млн.
тоннадан асады. 

– Ең ірі жылу электростанциялары қайда орналасқан?
– Ең  ірі  жылу  электростанциялары  Екібастұзда,  Ақсуда,  Жам-

былда, Қарағандыда, Алматыда орналасқан.

12-тапсырма. Даналардың айтқан ұлағатты сөздерінің мағы-
насын түсініп, өздеріңізге үлгі-өнеге тұтыңыздар.

Ақылдың кені

Ғылым майданының қатардағы жауынгері тек оқу, іздену, тал-
пыну, тану, өмір мектебінен өту арқылы ғана оның ірі қайраткері 
дəрежесіне дейін көтеріледі.

                                                (Қаныш Сəтбаев)
* * *

Адамға тіл, құлақ қандай керек болса... білім де сондай керек.
                                                (А. Байтұрсынов)

* * *
Адамшылықты тек жүргізу үшін көп ой керек, ойлау үшін оқу 

керек.
                                                    (М. Əуезов)
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* * *
Адамның шын мəнісіндегі нағыз артықшылығы ғылымда.

                                                      (И. Гете)
* * *

Кітап – асып-таспайтын асыл досымыз.
                                                      (В. Гюго)

* * *

Жер үстінде адам өмір өткізер,
Бар нəрсеге білім қолды жеткізер.

                                              (Жүсіп Баласағұн)

13-тапсырма. Сөйлемнің тұрлаусыз мүшелеріне (анықтауыш, 
толықтауыш, пысықтауыш) берілген тапсырмаларды орында-
ңыздар.

Сөйлемнің тұрлаусыз мүшелері
(анықтауыш, толықтауыш, пысықтауыш)

1. Сөйлемдерден пысықтауыштарды тауып, оларға сұрақтар 
қойыңыздар.

Кеше біз жиналыс өткіздік. Студенттер көп жиналды. Аудито-
рияның ішінде мұғалімдер де, студенттер  де отырды, жиналыс өте 
қызықты өтті. Келесі айда тағы жиналыс болады.

2. Берілген сөйлемдерден анықтауыштарды тауып, анық-
тауыштарға сұрақтар қойыңыздар.

Желсіз түнде жарық ай. Біздің топта он екі студент бар. Кішкене 
үйдің қасында биік жаңа үй тұр. Бөлменің дəл ортасында дөңгелек 
үстел тұр. Ол үстіне таза киім киіп алды.

3. Сөйлемдерден толықтауыштарды табыңыздар.
Сен айтқан кітапты оқыдым. Адам көзбен көреді, құлақпен 

естиді, аяқпен үреді. Асан кеше ауылдан келді. Студенттер театрда 
отыр. Балалар ата-аналарына гүл сыйлады. Мен оған сəлем айттым. 
Екі қарт кісімен амандастым. Əсем жұмысқа қоғамдық көлікпен 
келеді.

4. Төмендегі сөз жəне сөз тіркестерімен сөйлемдер құрас-
тырыңыздар.

а) Сатып: əкелді, сүт пен май, əжем, дүкеннен; ə) Бардыңыз: 
Мəскеуге, өткен айда, Алматыдан, поезбен;  

б) Жатыр: өзен, адамдар, бара, жағасына; в) Əн салып: билеуді, 
біз, би, ұнатамыз.
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5. Сөйлемдерден тұрлаусыз мүшелерді тауып, оларды қазақ 
тіліне аударыңыздар.

Алматы – многонациональный город. В Алматы люди разной на-
циональности живут дружно, работают и отдыхают. Имеются усло-
вия для развития национальной культуры народов.

6. Берілген үстеулермен сөйлемдер құрастырып, олардан пы-
сықтауыштарды табыңыздар.

Ілгері, төмен, бүгін, кеше, артқа, қазақша, жылдам, əрең, амал-
сыздан. 

14-тапсырма. Мəтінді мұқият оқып, мағынасын түсініп, оны екі 
мағыналық бөлікке бөліп, əрқайсысына тақырып қойып, сұрақ-
жауап құрастырыңыздар.

Қазақстандағы театр өнерінің дамуы

Қазақстан аумағында алғашқы театрлар XIX ғасырдың екінші 
жартысында құрыла бастады. Оралдағы көпестердің орыс труппа-
сы (1859), Тараздағы гарнизон əскерлері мен офицерлер труппа-
сы (1887), Семейдегі музыка мен драматургиялық өнер сүюшілер 
қоғамы (1890) қазақ əуесқой театрының дамуына бастама болды. 
Бұған XX ғасырдың басында пайда болған татардың көшпелі труп-
палары өз үлесін қосты.

1910-1915 жылдары қазақ өмірінен алынған қысқа драмалық су-
реттеулер мен сценарийлер жазылды. 1917 жылы М. Əуезов «Еңлік-
Кебек» трагедиясының бірінші нұсқасын жазып, кейіннен осы 
шы ғарманы бірнеше рет өңдеді. Театрлық процестің жедел дамуы 
қазан революциясынан кейін ерекше күш алды. 1918-1924 жылдар 
аралығында Ақмола, Тараз, Көкшетау, Оренбург, Ташкент, Түркістан, 
Шымкент, Қостанай,  Петропавл  қалаларында   жаңа   труппалар   құ-
ры лып, Ж. Аймауытовтың,   М. Əуезовтың,  М. Дулатовтың,  Е. Ерде -
новтың, К. Кемеңгеровтың, Б. Майлиннің, С. Сейфулиннің пьесала-
рын сахнаға шығарды.

Қазақтың кəсіби театр өнері 1926 жылдың 13 қаңтарында 
Қызылорда қаласындағы Қазақ мемлекеттік драма театрында 
М.Əуезовтың «Еңлік-Кебек» қойылымы көрсетілуімен ресми түрде 
ашылды. Оның директоры жəне   көркемдік  жетекшісі  Ж. Шанин,  
əйгілі  əртістері мен əншілері Қ. Қуанышбаев,  С. Қожамқұлов,  Е. Өмір-
зақов,  Қ. Бадыров, И. Байзақов, Қ. Жандарбеков, Ə. Қашаубаев, 
Қ. Мұңайтпасов, Ғ. Абдуллин қазақ театры өнерінің қалаушылары 
болып тарихта қалды.
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1928 жылы бұл театр Қызылорда қаласынан жаңа астана 
Алматыға қоныс  аударып,  театрдың  шығармашылық  құрамында  
К.Байсейітова, Ж. Елебеков, М. Ержанов, Ш. Жиенқұлова,  У. Тұрды-
құлова, сияқты өнер  майталмандары  өнер  көрсетсе,  ал  30-шы 
жылдардың ортасында Қ. Қармысов, С. Телғараев, Ə. Үмбетбаев, Р. 
Қойшыбаевалар қосылды. 1937 жылы театрға «академиялық» атағы 
берілді.

Сөздік:
əуесқой – пристрастный; увлекающийся; любопытный; болельщик
көшпелі – кочевой; передвижной; выездной
нұсқа – образ; облик; вариант; образец
майталман – непревзойденный; неутолимый; выносливый
шығармашылық – творчество

15-тапсырма. Мəтіннен (13-тапсырмадағы) есімшенің (прича-
стие) жұрнағы бар сөздердің астын сызып, олардың неше жолмен 
жасалатынын түсіндіріңіздер.

     

16-тапсырма. Етістіктің қалау жəне бұйрық райларына берілген 
жаттығу жұмыстарын орындаңыздар.

Етістіктің рай категориясы (қалау, бұйрық)

1. Етістіктерді бұйрық рай категориясына салып, жікте-
ңіздер. Ойнау, оқу, келу, сөйлеу, күлу.

2. Бұрық райдағы сөздердің қай жақта тұрғанын анықтап, 
олардың ережелерін түсіндіріңіздер.

Ертең ерте тұр, киін, жуын, тамақ іш! Сонан соң саяжайға 
келіңдер. Барайық, дем алайық, əңгімелесейік. Үйге ертерек қай-
тарсың. Маған үйден біреу тамақ əкелсін. Кітап оқиын, жаттығу 
жұмысын орындайын. Ертеңгі сабаққа дайындалыңыздар.

3. Көп нүктенің орнына бұйрық райдың жұрнақтарын қосып 
жазыңыздар. 

Мен саған Көкшетауды аралат... . Сен мені мазаламай тұр... . 
Үрияның тəтесі кел... . Тимур қалаға өз бетінше бар... . Бұл жолғы 
премьерада Молдахметов ойна... . Олар жақсыдан үйрен..., жаман-
нан жирен... . Қиналғанда бір-біріңді ізде..., көмектес... .

4. Сөздердегі бұйрық райдың жұрнақтарының астын сызы-
ңыздар.

Отырыңдар, дəптерлеріңді үстелге қойыңдар. Сіздер мəтін 
бойынша сұрақтар қойыңыздар. Талғат сөйлемді тақтаға жазсын. 
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Келесі сабақта диктант жазайық. Қазір біз оқытушының айтқанын 
тыңдайық. Марат, есікті жап!

5. Көп нүктенің орнына қалау райдың жұрнақтарын тиісті 
орындарына қойыңыздар.

Нығметтің ауылға бар... келіп тұр. Біздің шетелге бар...мыз 
келеді. Менің жауап бер...м келіп тұр. Бұл фильмді көр...м келмейді. 
Асханаға бар...мыз келмейді. Жазда Қара теңізге бар...м келеді. 

6. Үлгіде көрсетілгендей, төмендегі сөздерден қалау райлы 
формада сөйлемдер құрастырыңыздар.

Ү л г і: Бару. Менің театрға барғым келеді. Менің театрға өте 
барғым келіп тұр. Менің бүгін театрға барғым келеді. Үйрену, сатып 
алу, киім тігу, қыдыру, дайындалу.      

7. Сұрақтарға жауап беріңіздер. Сөйлемдерден қалау райы бар 
сөздерді тауып, олардың астын сызыңыздар.

Айгүлдің қайда барғысы келеді? Рүстемнің не ішкісі келеді? Ем-
тиханды қашан тапсырғың келеді? Спортпен шұғылданасыздар ма?

17-тапсырма. Қазақ халқының музыкалық мұрасынан, оның 
шығу тарихынан хабардар болыңыздар. Музыкалық фольклорда 
халық тұрмысының əрбір көрінісі жырланған. Мəтінді мазмұндап, 
өлеңді жатқа айтып беріңіздер.

Қазақ халқының музыкалық мұралары

Қазақтың аса бай сипаттарымен ерекшеленетін музыкалық 
фольклоры халқымыздың рухани дүниесінде айрықша орын ала-
ды. Музыкалық фольклорда халық тұрмысының əрбір көрінісі 
жырланған.

Қазақтың халық музыкасында тарихи оқиғалардың бейнелеу 
дəрежесі біздің заманымызға дейін сақталған əн, күй үлгілерінің 
қолда бар екендігімен байланысты. Олардың біразы XV-XVIII 
ғасырларда болған жаугершіліктің өшпес іздері болса, одан кейін де 
халқымыздың мақтанышы ретінде ерлігімен елін, жерін қорғаған, 
оны азаттық жолында қанын төккен жаужүрек батырларымыз Ер 
Есеней, Мейір батыр, Наурызбай, Қабанбай, Ақжол, Ағыбай батыр, 
Өтеген, Исатай, Тəуке батыр жəне басқа да жауға қарсы тұрған 
сарбаз ұлдарымыздың ерлікке толы өнегелі істері музыкалық фоль-
клорымызда таңбаланып алды. 

Əр тақырыбының өзі қазақ халқының басынан өткен түрлі 
оқиғалардың көркемдік көрінісі, онда ертегі де, тарих та, аңыз да 
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бар. Бұл – ғасырлар бойғы қоғамда 
орын алған бейбіт заман мен жау-
гершілік кезеңдердің суреті, тұрмыс
пен сананың, саясат пен ел шаруа-
шылығының жиынтық бейнесі.

Ежелгі замандар тақырыбын жəне 
сол  дəуірдің  елеулі  оқиғаларына 
байланысты шығарылған  туынды-
лар «Ескендір» əні – А. Македонский 
туралы болса,  «Əмір Темір»  əнінде 
Ақсақ  Темірдің   жорықтарының қа -
зақ  халқына  жасаған  қанды соғыс-
тары  қилы  заманға душар етті.    

Атақты «Ақтабан  шұбырынды 
Алқакөл  сұлама»  тəрізді  тарихи  

оқиға, халықтың басына түскен қайғылы кезең болды.  Осындай  
қасіретті  көріністер белгісіз авторлардың үнінен көркем бейнесін 
тапты. Олардың қатарында – «Көкшолақ», «Қалмақ қызының əні», 
«Елім-ай», «Туған жер», т.б. əндерінің жазбаларын атауға болады.

ЕЛІМ-АЙ

Қаратаудың басынан көш келеді,
Көшкен сайын бір тайлақ бос келеді.
Ел-жұртынан айырылған жаман екен,
Ескі көзден мөлтілдеп жас келеді.

                        Мына заман қай заман, қысқан заман,
                        Басымыздан бақ-дəулет ұшқан заман.
                        Шұбырғанда ішіңнен шаң борайды,
                        Қаңтардағы қар жауған, қыстан жаман.

Мына заман қай заман, бағы заман,
Баяғыдай болар ма, тағы заман?
Қарындас пен қара орман қалғаннан соң,
Көздің жасын көп қылып ағызамын.

18-тапсырма. «Елім-ай» өлеңінің «Ақтабан шұбырынды» 
оқиғасына байланысты қалай шыққанын мазмұндап беріңіздер.

19-тапсырма. Сын-бейне, топтау, мекен үстеулеріне берілген 
жаттығу жұмыстарын орындаңыздар. Олардың əр түріне қандай 
үстеулер жататындарын айтып беріңіздер.
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Үстеу (сын – бейне, топтау, мекен)

1. Сөйлемдерден мекен үстеулерін тауып, оларға сұрақтар 
қойыңыздар.

Қазір жаңбыр жауып тұр. Кеше де жаңбыр жауды. Ауылдың орта-
сында мектеп бар. Біз Атырауға жақын тұрамыз. Ұшақ тез көтерілді. 
Вокзал метродан алыс. Өзінше танымасын деп, қара көзілдірік 
киіп алыпты. Концерт бізге өте  ұнады. Сара Астанада ешқашан 
болған емес. Алыста трактор моторы гүрілдейді. Димаш бұл баспаға 
жақында келді. Құстар бұлттан төмен ұшады.

2. Мекен жəне сын-бейне үстеулерін тауып, олардың астын 
сызыңыздар.

Мұнда мен оқу үшін келдім. Олар биыл бірінші курсты бітіреді. 
ҚазҰТУ біздің үйге жақын. Асан дереу телефон соқты. Тікелей 
жатақханаға қарай кеттік. Келген қонақтармен емін-еркін сөйлестік. 
Қысқы сессияны төменгі қабатта тапсырады. Қасымды саябаққа 
баруға зорға көндірдік. Əмбебап дүкеніне шапшаң барып келдік. 

3. Төмендегі берілген үстеулермен сөйлемдер құрастырыңыз-
дар.

Жұп-жұбымен, үшеулеп, зорға, ілгері, дереу, жылдам, тез, мұнда, 
топ-тобымен, ішке, төмен, аз-аздап, қазақша.

4. Мақал-мəтелдердегі үстеулерді табыңыздар.
 Еріншектің ертеңі бітпес. Бүгінгісін қамданған алысқа бармай-

ды. Ең берекелі, ең парасатты тəжірибе – халық  түйген тұжырымдар. 
Естімен ертеңгіні ескере, көре сөйлейді. Талантты бала – талпынған 
құстай.

5. Мекен үстеулерінің астын сызыңыздар.
Алға қадам басты. Əрең-əрең бара жатты. Амалсыздан үйіне 

қайтты. Қолма-қол тапсырды.

6. Мекен, сын-бейне, топтау үстеулерін тауып, оларды бөлек-
бөлек бағаналарға бөліп жазыңыздар. 

Алға, кейін, артқа, екеулеп, жылқы, зорға, əрең, дереу, топ-
тобымен, баға, жоғары, төмен, ілгері, қабат, қалың,  қабырға, əдемі, 
жұп-жұбымен, ертең, бүрсігүні, алды, арты, сонша, қазақша, жедел, 
қасақана, бас-басына, ұшу,  жазу, бекерге, көзбе-көз, қыстыгүні, 
аз-аздан, мүлік, орын, белгілі, белсенді, бастық, балға, көп-көптен, 
алыс, жақын, бір-бірден, оң жақ, сол жақ, орасан, əрі, шапшаң, тым, 
бірден, ұзақ, əзер.
13–1633
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20-тапсырма. «Металлургия» саласына қатысты жабдық-
тардың тоқтау себебіне берілген мəтінді оқып, мағынасын түсініп, 
мазмұндаңыздар. Мəтіннен көсемше (деепричастие) тұлғасында 
тұрған сөздердің астын сызып, олардың жасалу жолдарын 
түсіндіріңіздер.

Бөлшектердің ақауын анықтау əдістері

Жабдықтардың тоқтау себебі мен бөлшектердің ақауын уақытылы 
анықтау, жабдықтардың күйін бағалаудағы маңызды шарттың бірі 
болып саналады. Сонымен қатар, уақытылы анықталған ақау си-
патына қарай, техникалық күту мен жөндеу жүргізуге, сенімділігін 
жоғарылату шараларын анықтауға жəне апатты тоқтатуды бол-
дырмауға көмегін тигізеді.

Жабдықтардың тоқтауы əртүрлі əдістер арқылы анықталады. 
Олар ға жататындар: аспапсыз, қызмет атқарушылардың көру, тың-
дау, сыйпау əдістері.

Жабдықтардың бөлшектеріндегі көрінбейтін ішкі жарықшақ-
тарды анықтау үшін, магнит өрісіне негізделген магнитті ұнтақ 
əдісі қолданылады. Əдістің негізіне бөлшек бетіне себілген магнит 
ұнтағын магниттегендегі магнит өрісінің шашырауына қарай ақау 
мөлшері анықталады.

Магниттеу полюс-
ты, айналмалы жəне 
күр делі əдістермен жүр-
гізіледі.

Полюсты магниттеу
 көлденең жарықшақ тар-

ды анықтау үшін қол-
данылады. Бөлшектер-
ді тұрақты магнитпен, 
электромагнитпен неме-
се соленоидтармен маг-
ниттеген кезде магнит 
полюсі айқындалып кө -
рінеді (6 «ə»-сурет).

Айналмалы магнит-
теу бөлшектің ось бо-
йының бағытында орна-
ласқан жарықшақтарды 
анықтау үшін қолда-
нылады. Тұтас бөлшек -

6-сурет. Бөлшектерді магниттеу əдістері:
1-бөлшек; 2-ақау (жарықшақ); 3-маггнитті күш сызығы; 

4-электромагнит; 5-трансформатордың екінші орамы
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терді магниттеу үшін, оларды транс форматордың екінші орамының 
тізбегіне қосу арқылы анықтайды  (6 «б»-сурет), ал қуыс бөлшектер-
дің ақауын анықтау үшін, оның ішінен трансформатордың екінші 
орамының тізбегіне енгізілген өзекті өткізу арқылы анықтайды 
(6 «в»-сурет). Бұл жағдайда магнитті күш сызықтары бөлшектің ішкі 
жағында жарықшақты кесіп өтетін сақина тəріздес болады.

Сөздік:
жабдық – оборудование; средство снаряжения; устройство
ақау – брак; дефект; недостаток; изъян
апат – авария; бедствие; катастрофа; крушение
жарықшақ – трещина; щель
ұнтақ – порошок; присыпка; крошка; толокно
шашырау – брызгаться
айналмалы – вращающийся; круговой; оборотный
      

21-тапсырма. Есімдіктің түрлерін қайталап, өткен материал-
дарды еске түсіріңіздер. Өздік, сұрау, жалпылау есімдіктеріне бе-
рілген жаттығу жұмыстарын орындаңыздар.

Есімдік (өздік, сұрау, жалпылау)

1. Сөйлемдерден өздік есімдіктерін тауып, олардың астын 
сызыңыздар.

Мынау менің туған ауылым. Өзің білмесең, білгендерден үйрен. 
Біздің үйіміз Көкшетауда. Өзіңізбен сөйлескелі келдім. Сіздер қысқы 
сессияны қашан тапсырасыздар? Олар соңғы курстың студенттері. 
Өзі болған қыз, төркінін танымас. Бұл тапсырманы орындаған 
өзіммін.

2. Өздік, сұрау, жалпылау есімдіктерімен қысқаша мəтін 
құрастырыңыздар.

Барлық, түгел, өзім, өзіңіз, өзіммен, бəрі, барша, кім? қандай? 
қалай? қаншалықты? қашан? қайдан? өзімді, өзіңізге.

3. Өздік, сұрау, жалпылау есімдіктерін табыңыздар.
Бүкіл халық бейбіт өмір сүру үшін, бейбітшілікті қорғайды. Қай 

оқу орнында, нешінші курста оқисың? Анау менің кіші балам. Бар-
ша адам жиналды. Мынау кімнің кітабы? Өзіме киім сатып алдым. 
Өздерің қашан қайтасыңдар?

4. Көп нүктенің орнына өздік, сұрау, жалпылау есімдіктерін 
қойыңыздар.

Егіс даласында бидай, тары, сұлы – ... де жайқалып өсіп тұр. Мен 
... барлық білімім мен еңбегімді жəне тапқан табысымды тек ... Ота-
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ныма арнаймын. Сендер ... міндеттеме аласыңдар? ... ұнамайтынды, 
өзгеге үйретпе. Адам – ... нəрсенің өлшемі.

Керекті сөздер: барлық, өзіңе, өзімнің, өз, қашан, бəрі.

5. Берілген есімдіктерді жіктеңіздер. Өзім, кім, бəрі.

22-тапсырма. Төмендегі берілген сөздердің көмегімен сөй-
лемдерді толықтырып, кенді Алтайдың даму ерекшелігіне назар 
аударыңыздар.

Шығыс Қазақстан облысында ............... саласы .............. 
дамыған. 1977 жылдан бастап ............... ................ өндіріс орындары-
на жан бітіріп, біртіндеп іске қоса бастады. 2000 жылы ..................... 
................... шығару 3 есе өсті. Түсті металлургия саласында да 
алға басу байқалып жатты. Мысалы, тауарлы өнімдер ....................
10 есе өсіп, 260 млд. теңгеге жетті. Пайдалы қазбалар ................... 
.................... жойылып бара жатқан қорларының орнын толтыру, өнім 
түрін көбейту, жаңа кен орындарын ................ кезек күттірмейтін 
міндет болып тұрды. Осы заманғы ............. ............... мен технология-
ларды пайдалану негізінде кəсіпорындарды жаңғырту жəне қайта 
жабдықтау бойынша жұмысты ................. ................. де басты талап 
болып тұр.

Сөйлемдерді толықтыруға берілген сөз жəне сөз тіркестері: 
Барлау, тауарлы өнімдер, жүйелі жүргізу, шығару, кен орындарының, 
ерекше, өнеркəсіп, озық техника, тоқтап қалған.

23-тапсырма. Қойнауы қазба байлықтарына толы кенді Ал-
тай туралы берілген мəтінді мұқият оқып, меңгеріңіздер. Мəтінің 
негізіне сүйеніп, ыңғайлас жəне себеп-салдар салалас құрмалас 
сөйлемдер құрастырыңыздар.

Келешегі кемел – кенді Алтай

Кенді Алтайдың ту ұстаушы кəсіпорындары – Өскемен титан-
магний комбинаты. Үлбі металлургия зауыты акционерлік қо-
ғамдарында да, Елбасы атап көрсеткендей Қазақстанда эконо-
микалық жаңарту мен халықаралық рынокта бəсекеге қабілетті өнім 
өндіру мақсатында игі шаралар жүзеге асырылуда. Титан–магний 
комбинатында өз қажеттілігін толық қамтамасыз ету үшін тан-
тал шикізатының кен орнын игеру бойынша жұмыстарын аяқтап, 
жоғары сапалы титан пигменттерін, құйма металдар мен слябтарды 
өндіру игерілмек. Ал Үлбі металлургия зауытында тантал мен бе-
рилий өнімін өндіру кезіндегі технологиялық қажеттілікке балқыма 
қышқылын алу үшін флюративтік Қаражал кен орнында жылы-
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на қуаттылығы 100 мың тонна кен алатын байыту комбинаты іске 
қосылмақ. 

Қазіргі кезде кенді Алтайда ауыз толтырып айтарлықтай өркенді 
өзгерістер болып жатыр. Шығыс Қазақстанның кейбір аудандарын-
да да өнеркəсіп орындары ашылып жатыр. Мысалы, Көкпектіде 
титан-магний комбинатының Қаражал кеніші, Жарма ауданындағы 
цемент зауыты іске қосылды. Курчатов қаласында Үлбі металлур-
гия зауытын шикізатпен қамтамасыз ететін байыту фабрикасы, ағаш 
талшықтары плиталары зауытында түрлі-түсті ламинат шығаратын 
жүйе іске қосылып, жұмыс істей бастады.

Алтай алқабы жылдан-жылға өркендеп өсіп келе жатқан 
кəсіпорын.

Сөздік:
жаңарту – возобновить; обновление; реконструкция; обновить 
игеру – овладеть; освоить; усвоить; справиться ; одолевать.
қуат – энергия; мощь; сила. 
игі іс – благородное дело
құйма – титье; сплав; отливка 

24-тапсырма. Етіс категориясын қайталап, оның түрлерін, 
жасалу жолдарын еске түсіріңіздер. Етіс категориясына берілген 
грамматикалық жаттығуларды орындаңыздар. 

Етіс категориясы, оның жасалу жолдары

1. Өзгелік етістер жұрнақтарының астын сызып, өзгелік 
етістермен сөз тіркесін жасаңыздар.  -ыс, -іс, -с, -ын, -ін, -н, -ыл, 
-іл, -л, (-ын, -ін, -н), -қыз, -кіз, -ғыз, -гіз, -ыз, -із, -з, -дыр, -дір, -тыр, 
-тір, -ыр, -ір, -т.

2. Сөйлемдерден негізгі етістерді табыңыздар.
Талғат жақсы оқиды. Біз дəрісханада компьютермен жұмыс 

істедік. Ертең қысқы сессия басталады. Жаңа жыл жақындап келеді. 
Құрбан айтпен құттықтауға келіпті. Гүлсара наурыз көже пісірді. 

3. Көп нүктенің орнына өздік етістерінің жұрнақтарын қо-
сып жазыңыздар.

Ермек кітапты пайдала...ды. Айнур ойла...ып қалды. Көшедегі 
толған көліктен сакта... . Таңертең тұрып денешыныктыру жаса, 
жу..., ки..., тамақта... . Мұрат ки...ді. Əкем қыр...ды. Мə, орамалмен 
сүрт... . Балалар тез шеш...ді.

4. Етіс категорияларының (ортақ, өзгелік, ырықсыз) түрлерін 
ажыратып, оларды əр бөлек бағаналарға бөліп жазыңыздар.
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Хат жіберілді. Біз вокзалдан жүкті əкелістік. Шешем маған 
киім алғызды. Біз қарды ауладан сыртқа тасыстық. Нұрлан əскерге 
шақырылды. Салтанатқа өлең айтқыздық. Жұмыс бір апта бұрын 
аяқталды. Олар екеуі хат жазысты. Сара апасына тамақ пісірісті. 
Досымыздың жүгін жинастық. Саяжайда ағаштардың түбін 
қаздырды. Келініміз бізге кір жуысты.

5. Сөздерге өздік, өзгелік, ортақ, ырықсыз етіс кате го рия-
ларының жұрнақтарын қосып жазып, олардың жасалу жолда-
рын түсіндіріңіздер.

Ойнату, ішу, жабу, ашу, пісіру, бару, айту, үтіктеу, жуу, отыру, ем-
делу, тұру, оқу, келу, жіберу, ойлау, шақыру.

6. Ортақ етіс жасап тұрған жұрнағы бар сөздерді тауып, 
берілген сұрақтарға жауап беріңіздер. 

Сен кіммен сөйлестің? Олжас кіммен əңгімелесті? Сен үй ішін 
жинастың ба? Олар жоғалған заттарды табуға көмектесті ме?

25-тапсырма. Еліміз тəуелсіздік алғаннан кейінгі уақыттардағы 
еліміздегі техниканың жағдайына берілген мəтінді екі мағыналық 
бөлікке бөліп, əр бөлігіне сұрақ-жауап құрастырыңыздар.

Еліміз тəуелсіздік алғаннан кейінгі уақыттардағы
Қазақстандағы техниканың дамуы

Еліміз тəуелсіздік алған жылдардан бастап, 7-8 жыл көлемінде 
техниканың даму деңгейі біршама төмендеді. Əрине, бұған бірден-
бір себеп экономикамыздың тоқырауы болып табылады.

Кеңес үкіметі кезінде елімізде ауыр индустрия кең көлемде 
дамыған болатын. Атап айтқанда, өндірістік техникалардың, 
жабдықтарды жəне құрылғыларды жасайтын зауыттар көптеген бо-
латын. Бұларға: Алматының кен машиналарын шығаратын «Масса-
гет» зауытын, Кентау қаласының экскаваторлар шығаратын зауытын, 
Шығыс Қазақстанның «Өскемен гормаш» зауытын, Павлодардың 
«Қазақстан» тракторларын, Алматының ауыр машиналар зауытын, 
«АЗТМ» жəне т.б. көптеген зауыттарды жатқызуға болады. 

Əрине, бұл зауыттар ол уақытта кеңес үкіметінің барлық өн-
дірістеріндегі тапсырыстарды қабылдайтын жəне өздеріне керек-
тілерге де тапсырыстар беріп отыратын. Бұл жерде үлкен көлемде 
Кеңес Одағының барлық өндірістері бір-біріне тəуелді жүйеде 
жұмыс жасағандықтары тарихтан белгілі. 

Кеңес Одағының ыдырауы басталған сəтте, осы ірі өндіріс орын-
дары да қатты күйзеліске ұшырады. Бұл күйзеліс барлық жердегі 
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өндірістерге де бірдей ықпалын тигізді. Өндірістердің құлдырауы ел 
экономикасының құлдырауына өте үлкен əсер етті.

Осы орайда өзімізде өнім шығаратын кеніштердің, мұнай көз-
дерінің жəне көптеген өндірістердің, техникалар мен машиналардың 
жəне жабдықтардың болмауынан, бұл керектілерді шетелдерден 
сатып алуға тура келді. Демек, одан кейін еліміздің экономикасы 
жоғарылай, дами бастады деген сөз.     

Соңғы жылдары ел экономикасының жоғарылауына байланыс ты 
бұрынғы сөну алдын да тұрған өндірістер қайтадан жандана бастады.  

Сөздік:
тоқырау – застой
жабдық – оборудование; средство; снаряжения; устройство 
тапсырыс – заказ; задание; поручение
ыдырау – распад; разложение; распадаться; рассеяться 
күйзеліс – кризис; депрессия; переживание
құлдырау – опускаться до какой-то степени; упадок; деградация
жандану – возродиться; возрождение; оживление;

26-тапсырма. Өлең жаттайық! Елімізге, Отанымызға деген 
патриоттық сезімімізді оятайық!

ОТАН
(Студент дəптерінен)

Уа, қорғаным, сүйенішім, Отаным,
Сен қарағай, мен бір кіші бұтағың.
Сенің жомарт мейіріңе елжіреп,
Жыр арнады тұғырдағы ұланың.

Отан – Ана маңдайымнан сипаған,
Ортамызға шат-шадыман сыйлаған,
Сенің осы қасиетіңді бұрыннан,
Жұдырықтай жүрегіме жинағам.

Отан деген елімнің ақ ордасы,
Отан деген ұлы халық тұлғасы.
Ойлаңдаршы, егер Отан болмаса,
Бүгінгі күн қалай ғана тұрмақшы?!

Отан деген отбасының тірегі,
Отан деген адамзаттың тілегі.
Сол үшін де жігері бар, қаны бар,
«Отан» десін азаматтың жүрегі.

                                                  (С. Бақыттөре)
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27-тапсырма. Үндестік заңына (буын үндестігі, дыбыс үндестігі) 
берілген жаттығу жұмыстарын орындаңыздар.

Үндестік заңы
(Буын үндестігі, дыбыс үндестігі)

1. Сөздерге көптік жалғауларын қосып жазып, ережелерін 
түсіндіріп, оларды орыс тіліне аударыңыздар.

Əуежай, мамандық, оқытушы, кітап, дəрісхана, дəріс, ғимарат, 
аялдама, күнтізбе, жолсерік, даңғыл, қызмет, өсімдік, киім, көше, 
ұлт.

2. Сөздерді буынға бөліп оқып, үндестік заңын түсін ді-
ріңізде 

а) Ə-ке, ə-же-лер, дəп-тер-лер, кі-лем-дер, а-на, а-ға-лар-ға, қа-
быр-ға-да, қа-ғаз-дар-дың, са-бын, кі-сі. 

ə) Қарлығаш, Қарағанды, Талдықорған, ғалымдар, дөңгелек, 
домалақ, достық, əдемі, қалашық, қасқыр.

3. Төмендегі сөздерге барыс септігінің жалғауларын жалғап, 
оларды орыс тіліне аударыңыздар.

Бас, аяқ, көз, көлік, тері, саусақ, еңбек, бастық, бала, өзен, көл, 
дүкен, қала, гүл, үстел, қыз.

4. Берілген сөздерден үндестік заңына бағынбайтын жұрнағы 
бар сөздерді теріп жазыңыздар.

Байла, бұлтсыз, ерлік, өнерпаз, достық, қаланікі, кəсіпқой, 
əуесқой, емхана, баста, ауылдікі, допты, кітапхана, саудагер, 
Қайраттікі. 

5. Төмендегі айтылуы бойынша жазылған сөздерді жазылу 
ережесіне сүйеніп, оларды қайта жазыңыздар.

Ағжүн, жаңған, қара ғарға, құрылышшы, өзөн, Қарагөз, алып-
пер, жамбады, ашша.

6. Сөздерге -ы, -і жалғауларын қосып жазып, олардың соңғы 
қатаң дауыссыздарының өзгеру себептерін түсіндіріңіздер.

Көзілдірік, мектеп, кітап, себеп, жіп, академик, қазақ, сөздік, 
бастық, еңбек, оқулық, есеп, жинақ.

28-тапсырма. Қазақстандағы жалғыз мемлекеттік киностудия-
сы туралы мəлімет алыңыздар. Мəтіннен буынның түрлерін ажы-
ратып, ауызша түсіндіріңіздер.
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Ш.Айманов атындағы «Қазақфильм»
акционерлік қоғамы туралы

Бүгінгі таңда акционерлік қоғам болып табылатын «Қазақфильм» 
киностудиясының өндірістік базасы Алматы қаласының Іле 
Алатауының оңтүстік жағындағы қыраттарда орналасқан. Барлық 
өндірістік кешен көлемі 17 га құрайтын жер участігін алып жа-
тыр. «Қазақфильм» киностудиясын жобалау барысында оны 
толық автономиялық қылу, өндірістік технологиялық циклінің 
барлығын басынан аяғына дейін жеке цехтарда жəне студиялардың 
бөлімшелерінде əзірлеу жүзеге асырылған. Қазақстан Рес пуб-
ликасындағы жалғыз Мемлекеттік кино студиясының құрылысы 
Алматы қаласында салынды. Қазақфильмнің аумақтық тұрған жері 
кəсіби кинематографтарды өзіне тартып тұратын табиғаттың əдемі 
жерлерінде орналасқан. Қазақфильмнің аумағында кино түсіруші 
топтарға қызмет көрсетуге арналған кино өндірісіне қажетті цехтар 
жəне технологиялық учаскілер бар. 

Қазақфильмнің құрылу тарихынан (қысқаша)

Алғашқы Қазақстандағы кино өнерінің жəне кино көрсету 
мəселесін шешудің жүйелі қадамын айғақтайтын үкіметтік құжат 
1927 жылдың 23 наурызында  
жасалды. 

1934 жылы – Алматы ки -
нохроникалық студиясы ұйым-
дас ты рылады. 1936 жылы –
Алматы кинохроникалық сту-
диясында  деректі фильмдер 
түсіріле бастады.

1939 жылы «Ленфильм» 
киностудиясында бірінші қазақ 
көркем фильмі «Амангелді» 
түсірілді.

1941 жылы 12 қыркүйекте Қазақ ССР Халық Комиссарлар 
Кеңесінің №762 Қаулысының негізінде Алматы киностудиясы 
(көркем фильмі) құрылды.

1963 жылы 8-9 қаңтарда Қазақстанның киноматографтар 
Кеңесінің 1-ші құрылтайшы съезі өтті. Бірінші хатшы болып Шəкен 
Кенжетайұлы Айманов сайланды.

Алматы Қазақфильм киностудиясы
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29-тапсырма. Сын есімдерді қайталаңыздар. Төмендегі 
сапалық сын есімдерге берілген грамматикалық жаттығуларды 
орындап, олардың ережелерін түсіндіріңіздер. 

Сапалық сын есімдер

1. Төмендегі сапалық сын есімдердің түрлерін (түсін, дəмін, 
көлемі мен аумағын, сын-сипатын) анықтаңыздар.

Бақытты адам. Жуас бала. Тар бөлме. Терең көл. Суық су. Ащы 
тамақ. Тəтті қауын. Жақын ауыл. Қысқа көйлек.

2. Сын есімдерді зат есімдермен мағыналық жағынан байла-
ныстырып, сөз тіркестерін құрастырыңыздар.

Ақ, ұзақ, алыс, жалпақ, қызыл, сары, жасыл, жақсы, үлкен, тар, 
ұзын, өткір.

3. Сөз тіркестерін қазақ тіліне аударып, сапалық сын 
есімдердің түрлерін ажыратыңыздар.

Кислый лимон, круглый стол, сладкий виноград, вкусная еда, 
короткий день, зеленый сад, молодой  человек, хороший мальчик, 
жаркий день, длинное платье.

4. Сөз тіркестерімен сөйлемдер құрастырыңыздар.
Ескі киім, жасыл ағаш, жақсы оқушы, ұзын жіп, ақ көйлек, жас 

дəрігер, үлкен қала, өткір пышақ, семіз мал, дөңгелек үстел.
5. Төмендегі зат есімдерді сын есімдермен мағыналық жағынан 

байланыстырып, сөз тіркестерін құрастырыңыздар.
Ойыншық, бұйым, білім, ғылым, сағат, сүт, баға, бөлім, көйлек, 

көз, кітап, қала, киім.
6. Төмендегі сын есімдерді түрлеріне (түсі, көлемі мен аумағы, 

сын-сипаты, дəміне, формасына) қарай бөлек-бөлек бағаналарға 
бөліп жазыңыздар .

Қырлы, қысқа, жақын, ақ, қара, кең, сұлу, қышқыл, жалқау, дəмді, 
тар, жасыл, алыс, ұзын, сопақ,  дөңгелек, жалпақ, ащы, биік, жуас.

7. Көп нүктенің орнына тиісті сын есімдерді қосып 
жазыңыздар.

... дəрі, ... сорпа, ... шырын, ... айран, ... пияз, ... қант, ... түн 
(тəтті, дəмді, ащы, қышқыл, дəмсіз, тұщы, қараңғы). 

30-тапсырма. «Шəкен Айманов кім?» деген сұраққа қалай 
жауап берер едіңіздер? Қазақтың əйгілі актері, режиссері Шəкен 
Кенжетайұлының қысқаша өмір жолымен танысыңыздар.
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Шəкен Кенжетайұлы
АЙМАНОВ

Туып өскен жері Павлодар облысының 
Баянауыл ауданы. Топырақ бұйырған жері 
Алматы қаласы.

Орта мектепті бітірген соң (1928), 
Семейдегі педагогикалық техникумға 
оқуға түскен. Кейіннен театр өнерімен 
əуестеніп, 1933 ж. Қазақ драма театрының 
құрамына алынады. Осы театр сахнасын-
да жиырма жылдай еңбек етіп, актерлық 
шығармашылығын шыңдады. Театрдың 
бас режиссері болды (1951). Ол М. Əуезов 
атындағы Мемлекеттік драма театрының 
сахнасында көптеген бейнелерді сомдады. 
Ш. Айманов қойған «Абай» спектакліне 1952 ж. КСРО Мемлекеттік 
сыйлығы берілді.

Ш. Айманов актер ретінде алдымен кейіпкердің жан дүниесін 
ашуға жəне соған лайық ұтымды əрекет қимылдар жасау 
шеберлігімен ерекшеленсе, режиссер ретінде шығармаға көркемдік 
идеялық мазмұнын дарытуға, ұлттық ерекшеліктердің бояуын қанық 
етуге, заман мен қоғам туралы философиялық ой толғам жасауға 
айрықша мəн бере білетін дарынды суреткер.

Шəкен аса дарынды суреткер актер, ойшыл режиссер ретінде 
қазақтың сахна өнері мен кино өнерінің қалыптасып, шыңдалуына 
айрықша ықпал еткен, өшпес із қалдырған дара дарын иесі. 1953 
жылдан бастап, өмірінің соңына дейін қазақ кино өнері саласында 
өнімді еңбек етті. 

Шəкеннің марапаттары: Қазақстанның халық əртісі; Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік сыйлығының лауреаты; КСРО Халық 
əртісі; КСРО Мемлекеттік сыйлығының лауреаты (1952).

Шəкеннің əлемдік биікке көтерген рольдері, қойған спектакльдері, 
қазақ кино өнерінің өркендеуіне қосқан үлесі, атқарған қызметтері, 
өмір бойғы шығармашылық ізденістері, қазақ өнерін өзі болған 
орталарға таныстырудан талмаған еңбекқорлығы, марапаттары, 
т.б. толып жатқан жетістіктері бір төбе əңгіме. Оның соңғы еңбегі 
«Атаманның ақыры» (1970) фильмі режиссер Ш. Аймановтың 
талантының шарықтау шоқтығы. 

Ш.K. Айманов
(1914-1970)
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Сөздік:
айғақтау – доказывать; уличить
шыңдау – заострить
бейне – облик; образ; отображение; символ; тип
ұтымды – выигрышный
дарыту – привить
дарын – талант; дарование; способность
дарынды – гений; талант; способный; одаренный
ойшыл – мыслитель; мыслящий; разумный
өшпес – бессмертный; негаснущий

31-тапсырма. Мəтінді толық меңгеріп, Ш. Аймановтың өмір 
жолын сұрақ-жауап арқылы мазмұндаңыздар. Мəтіннен салт 
етістіктерді бір бағанаға, сабақты етістіктерді екінші бағанаға 
теріп жазып, олардың ережелерін түсіндіріңіздер. 

32-тапсырма. Сабақтас құрмалас сөйлемдерді қайталап, 
қимыл–сын бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлемдерге берілген 
жаттығу жұмыстарын орындаңыздар. 

Қимыл-сын бағыныңқы
сабақтас құрамалас сөйлемдер

1. Екі жай сөйлемнен -й, -ып, -іп, -п, -а, -е, -дай, -дей 
жұрнақтарын пайдалану арқылы, қимыл-сын бағыныңқы 
сабақтас құрмалас сөлемдер құрастырыңыздар.

1. Мына мақаланы тез жазды. Баспаға наурыздың аяғына дейін 
тапсырыңыз. 2. Мен көп ойланған жоқпын. Бірден келістім. 3. 
Қасым Қазақстанда болды. Қазақ тілінен білімін жетілдірді. 4. Ала 
сауысқан бұтаққа қонбады. Шықылықтап ұша берді. 5. Тойға халық 
көп жиналды. Өте көп дайындалды. 

2. Көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойыңыздар.  
Сонда екі сұйықтың арасындағы кедергі ... , ампулалар торпедаға 

(атылғыш құралға) айналды. Бұдан кейін (разряд біткеннен кейін) 
қуыстар лезде ... , екінші кавитациялық соққы берілді. Осы 
соққылардың арқасында тау  жыныстары ..., скважина тереңдей 
берді. Поршень қысылған ауаның күшімен жүріп ... , бұрғының ар-
тынан келіп соғады. Бұрынғы забойға итергіш күштің шамасы та-
блицада ... , өте зор. Керекті сөздер: бұзылып, көрсетілгендей, оты-
рып, жабылып, бұзылып.

3. Берілген сөздермен қимыл-сын бағыныңқы сабақтас құр-
малас сөйлемдер құрастырыңыздар.
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Жазған + дай, еститін + дей, баратын + дай, сөйлейтін + дей, бітір 
+ іп, орында + п, келме + й, тапсыр + ып, күл + е, изе + й.   

4. Сөйлемдерден қимыл-сын бағыныңқы сабақтас құрмалас 
сөйлемдерді тауып, олардың жасалу жолдарын түсіндіріңіздер.

Ербол біліп қоймасын деп, Əзімбай əдейі үндемеді. Ол ойына 
əлдене түскендей, аяғын жедел басып келеді. Біз жиналып барғанша, 
олар кетіп қалыпты. Орынның нөмірін ескере қоймай, əркім кез 
келген орынға отырып жатты. Күн ашылысымен, қар ери бастады. 
Күлтай көмегін тигізбек болып, біраз затты солардың қасына берді.

5. Төмендегі сөйлемдерді қимыл-сын бағыныңқы құрмалас 
сөйлемдер болатындай етіп, қазақ тіліне аударыңыздар.

 Галя читала письмо так, что ясно слышалось каждое слово. 
Я хочу трудится так, чтобы родители гордились мной. Стало так 
тихо, что с балкона я слышала голоса детей. 

33-тапсырма. Ана тілімізді ардақтайық! Тілдің ұрпақ тəр бие -
сіндегі мəнін түсініп, мəтінді өз ана тіліңізге деген сүйіс пен-
шілігіңізбен байланыстырып, мазмұндаңыздар.

Тілдің ұрпақ тəрбиесіндегі мəні

Тіл – халқымыздың мұрасы. Əр халықтың өз тілі бар, сол ана 
тілі арқылы өзге халықтардан ерекшеленеді. Адам ана тілі арқылы 
өз дінін, халқын, тарихын, салт-дəстүрін, ата-бабасының өмірін 
біледі. Тіл – ата-ананың балаға беретін тəрбиесінің қарым-қатынас 
құралы. Жаңа туған нəресте анасының сөзі арқылы дүниені танып, 
сөйлей бастайды. Ата-ана балаға сөзбен əсер ете отырып, өмірдің 
мəнін түсіндіреді, жақсы-жаманды айыруды да осы тіл арқылы 
жеткізеді. Тіл – құдіретті күш. Өткен ата-бабаларымыздың өмірлік 
тəжірибелері, тарихымыз бізге тек тіл арқылы жетті. Егер тіл 
болмаған жағдайда біздің өміріміз жануарлар дүниесінен кем бол-
майтын еді. Адамзаттың жануарлардан ерекшелігі – бір-бірімен са-
налы қарым-қатынасы, сөйлесуі.

Тілдің ұрпақ тəрбиесіндегі рөлі қандай? деген сұраққа, жауап 
белгілі, əрине, өте маңызды. Себебі тарихтың бойына жинап келе 
жатқан өткен ұрпақтың барлық өмір тəжірибелері тек тілдесу арқылы 
жеткізіледі. Адам тіл арқылы халқын түсінеді, рухани байиды,  де-
мек, тəрбиеленеді. Рухани бай адам тəрбие алған болып саналады.

«Қанша рет тіл білесің, сонша рет адам боласың», – дегендей, 
басқа ұлттың тілін білсең, онда сен сол тілдің халқының тыныс-
тіршілігінен хабардар боласың.
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Тəрбие – өткен ұрпақтың өмірін білу, оны игеру. Тəрбиені иге-
румен қатар адам барлық жаңалықты да тіл арқылы алып отырады. 
Тіл – қатынас құралы. Қатынастан біз ақпарат аламыз. Ақпарат – ол 
жаңа білім. Жаңа білім – тəрбиеленудің үлгісі. 

Əр адам баласын өз ана тілінде тəрбиелеуге міндетті. Сонда ғана 
бала нағыз тəрбиелі азамат болып шығуға тиіс.

Қазіргі кезде тілді неғұрлым көп білсең, солғұрлым еңбек 
қатынасында қажетті боласың, себебі жаһандану заманы тіл білуді 
талап етеді. Қазіргі заман – тығыз қарым- қатынас жасау заманы. 
Қарым-қатынас арқылы адамның дүниетанымы кеңейіп отырады.

Өз ана тіліңді білу арқылы патриоттық сезімің оянады, ал 
патриоттық сезім адамның жоғары тəрбиелілігінің белгісі. Ұрпаққа 
тəрбие беру – тек тіл арқылы ғана жүзеге асырылады. Тілдің қызметін 
ешқандай басқа іс-əрекет атқара алмайды.

34-тапсырма. «Ана тілім – ардағым» тақырыбына шығарма 
жазыңыздар. Өз ана тіліңізге деген сүйіспеншілігіңіз қандай 
дəрежеде, ана тілдеріңізді қандай деңгейде білесіздер? Осы сұрақтар 
тұрғысында əңгімелеп беріңіздер.

35-тапсырма. Етістіктің шақ категориясын еске түсіріңіздер. 
Өткен шақ категориясына берілген жаттығу жұмыстарын орын-
дап, олардың жасалу жолдарын түсіндіріңіздер. 

Етістіктің шақ категориясы. Өткен шақ

1. Етістіктерді өткен шақ формасына салып жіктеңіздер. 
Жазу, сөйлесу, кету, оқу.

2. Сөйлемдерден (жедел, бұрынғы, ауыспалы) өткен шақтағы 
етістіктерді тауып, олардың түрлерін ажыратыңыздар.

М. Əуезов жиырма жасында “Еңлік – Кебек” трагедиясын жаз-
ды. А.С. Пушкин жиырма жасында “Руслан мен Людмила” поэма-
сын жазған. Михаил Шолохов жиырма үш жасында “Тынық Дон” 
романының бірінші кітабын жазып бітіріпті. Виктор Талалихин
авиация тарихында бірінші рет Кеңес Одағының Батыры атағын 
алған. Күлəш Байсейітова əнді өте жақсы салатын. Бибігүл Жам-
былға демалысқа шыққан сайын келетін.

3. Көп нүктенің орнына бұрынғы өткен шақтың (-ған, -п, -ып, 
-қан, -ген) жұрнақтарын қойыңыздар.                                  

Мен музыка тыңда...мын. Володя үйге қазақша хат жаз... . Олар 
қазақ тілі сабағында сөйлесуді жақсы  үйрен... . Сен ерте тұр...сың 
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ғой. Əйгерім мектепте жақсы оқы... . Михаил Қарсақбайда ту...ты. 
Студенттер ғылыми конференцияға қатыс... . Біз көп ұйықта...пыз.

4. Өткен шақта тұрған сөздерді табыңыздар. 
Бұрынғы советтер одағында бірен-саран оқу орындарында ғана 

шамалы ғылыми жұмыстары атқарылып тұрған. Донецк басейні 
көмірлерінің ең бай жерлері ғана қазылатын. Түсті кен металлур-
гия кен байлықтары шетел инвесторларының қолында болыпты. 
Мұндай табысты олар өз елдерінен таба алмаған. Ағылшын көмірін 
өте қымбат бағамен алып келген. Олар кенді шетелге тасыйтын.

5. Өткен шақ (жедел, бұрынғы, ауыспалы) жасап тұрған 
жұрнақтары бар сөздерді тауып, оларды əр бөлек бағаналарға 
бөліп жазыңыздар . 

Ол емтихан тапсырып бітті. Айша ауылға келді. Əділ бұл 
қалада бұрын болған. Студенттер лекция тыңдапты. Студенттер 
сессия кезінде кітапханаға жиі баратын. “Көшпенділер” рома-
нын оқығанмын. Сендер Алматы қаласында тұрыпсыңдар. Əлібек 
мектепті жақсы бітіріпті. Айнагүл Қарағандыға келген сайын, біздің 
үйге келетін

6. Көп нүктенің орнына өткен шақтың (-кен , -ген, -қан, -атын, 
-ды, -ді, -етін, -ті) жұрнақтарын қойып, олардың түрлерін (же-
дел, бұрынғы, ауыспалы) ажыратыңыздар. 

Баланы оқытуды жек көрме...м (Абай). Сен мектепті жақсы 
бітір...сің. Олар кешегі мəжіліске қатыс... . Мен Ержанмен кездес... 
мін. Менің ата-анам келді. Бізсəлемдес...біз. Сен досыңмен қазақша 
сөйлес...сің. Əбдірахман əн сал... .

36-тапсырма. Төмендегі мамандықтарға негізделген термин-
дермен сөз тіркестерін, сөйлемдер, қысқаша мəтін құрастырып, 
əр терминге берілген түсініктеменің мағынасын түсініп, есте 
сақтаңыздар.

Манипулятор – манипулятор. Басқару ісін тəртіптеп отыратын 
бақылаушы аспан; манипуляция жасау – манипулировать; бұрғы 
қондырғысының манипуляторы – манипулятор буровой утановки.

Металлургия – металлургия. Металдың өнеркəсіптік өндірісі 
туралы ғылым, сондай-ақ металл өндіретін өнеркəсіп. Қара метал-
лургия – черная металлургия; түсті металлургия – цветная метал-
лургия; металлургия зауыты – металлургический завод.

Бұлғауыш – мешалка. Бір нəрсені араластырғанда қолданатын 
аспап.
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Маневрлер – маневры. Пойызды құрастыру үшін паровоздың, не 
вагондардың станция жолдарындағы əрлі-берлі жүрісі. Маневр жа-
сау – маневрирование; маневр паровозы – маневровый паровоз.

Құбыр – трубопровод. Сұйықты немесе басқа материалдарды та-
сымалдайтын жабдық. Толтырмалау құбыры – трубопровод закла-
дочный; құбырсымды арқау – трубопроводная арматура.  

Детонометр – детонометр. Қозғалтқыштың детонациясындағы 
құбылысты хабарлайтын аспап.

Грейдер – грейдер. 1. Жол құрылысында пайдаланатын машина; 
2. Биіктетілген жол. Грейдерші – грейдерист.

 Жүкайналым – грузооборот. Бір мерзім ішінде тасылған жүктің 
сан мөлшері.

Гудрон – гудрон. Əр түрлі техникалық іске қолданатын мұнай 
қалдықтарынан жасалатын қара май. Қышқыл гудрон – гудрон кис-
лый.

Диаграмма – диаграмма. Кейбір сандардың қарым-қатынас 
мөлшерін көрнекі түрде көрсететін графикалық сурет, я белгі.

37-тапсырма. Табиғатпен етене өмір сүреміз. Жыл мезгілдерінің 
бірі – қыс айларындағы қар атауларына берілген түсініктемелерге 
назар аударыңыздар. Мағынасын біліп алыңыздар.а

*** Білгенге маржан
*** Табиғат құбылыстары
*** Қар атаулары

Қар – қыста жауатын ақ түсті тоңазыған атмосфералық тосап.
Ақша қар – жаңа жауған таза қар.
Ала қанат қар – бір аумаққа жауып, бір аумаққа жаумай түсетін 

ала қар.
Жапалақ қар – ірі түйіршікті, жапырақтап жауған қар.
Көбік қар – жерге түскенде астыңғы қабаты ери беріп, беті 

көпіршіген жұмсақ қар.   
Күртік қар – беті қатқан, жаяу жүргенде ақсақ ойылатын қалың 

қар.
Қасат қар – ұзақ жатқан қалың қар.
Қиыршық қар – жентектелген түйіршік қар.
Қырбық қар – жұқа жауған қар.
Мұздақ қар – үстін мұз торлаған, көкшіл түсті, беті жылтыр, 

сырғанақ қар. 
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Омбы қар – ат бауырлайтын қалың қар.
Сүрі қар – ерте түсіп ерімей, қыс бойы қалыңдаған, тозаң-

топырақ сіңіп, беті күлгін тартқан нығыз қар.
Сіреу қар – ұзақ мезгіл мызғымай жатқан, аяқ бастырмас, көлік 

жүрісіне  бөгеу, қатты қалың қар.
Ұлпа қар – түйіршіктері үлбіреген жеңіл үлпек қар.
Үйме қар – боранды жел сырғытып, бір жерге тау-төбе үйілген 

қар.
Үрме қар – жер үрлеп, жиынтықтаған тығыз қар. 

                                    («Қазақ күнтізбесі, 2005»)

38-тапсырма. Мақсат, себеп-салдар үстеулері мен тəуелдік 
жалғауларына берілген жаттығу жұмыстарын орындаңыздар.

Үстеу (мақсат, себеп-салдар).
Тəуелдік жалғаулары

1. Көп нүктенің орнына мақсат үстеулерін қойыңыздар.
Қалаға институтқа түсу үшін келдім. Жазғытұрым қар ериді. 

Гүлзира Қарағандыға ... кетіп қалды. Жаңыл артқа қарады. Əсет ... 
келді. Ертең жұмысқа кешікпей кел. Салтанат Мараттың келетінін 
..., есікті ашпады.

2. Мақсат үстеулерімен сөйлемдер құрастырыңыздар. Əдейі, 
жорта, қасақана, көре тұра, біле тұра, əдейілеп.

3. Себеп-салдар үстеулерімен сөйлемдер құрастырыңыздар. 
Амалсыздан, босқа, бекерге, құр босқа, текке, əншейін. 

4 . Себеп-салдар үстеулерін тауып, қазақ тіліне аударыңыздар.
Студенты зря поднялись наверх. Мама вынужденно встала рано 

утром. Азамат ничего не делает просто так. Сначала они пошли в 
магазин. Попусту не трать время. Иди назад.

5. Сөздерге тəуелдік жалғауларын қосып жазыңыздар.
Менің Дүйсен деген көрші... бар. Астана – Қазақстанның астана... 

. Республика алаң... . Қаланың орталығында орналасқан. Сендердің 
оқу орындар...ның аты қандай? Сіздің үй... бар ма? Абай даңғыл...
нда дүкендер көп. Сараның көйлек... əдемі.

6. Тəуелдік жалғаларуын тауып, қазақ тіліне аударыңыздар.
Город Караганда. Комнаты врачей чистые. Студенты институтов. 

Братья отца в ауле. Дома Алматы красивые. Книга Асана. Это обще-
житие института. 
14–1633
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7. Зат есімдерге тəуелдік жалғауларын қосып жазып, 
жіктеңіздер. Аудан, терезе, дос, гүл, оқулық.

8. Үлгіде көрсетілгендей, жай сөйлемдерді бірте-бірте 
күрделендіріңіздер.

Ү л г і: Досым келді. Менің досым келді. Менің жақын досым 
келді. Менің жақын досым үйге келді. Менің жақын досым біздің 
үйге келді.

Ағаң барады. Анасы əкелген. Ата-бабаларымыз айтқан. 

39-тапсырма. Жақшаның ішіндегі сөздер мен сөз тіркестерін 
тиісті формаға қойыңыздар. Өз еліміздің тарихи қалаларынан ха-
бардар болайық. Мəтінмен танысып, есте сақтаңыздар.

Қазақстанның ежелгі қалалары

Түркістан қаласы

Түркістан қаласы (Иасы) – Оңтүстік Қазақстан облысындағы 
қазіргі Түркістан қаласының шығыс жақ шетінде жатқан 
ортағасырлық кент орны. Оныншы ғасырда Түркістан аудандарында 
өзі аттас округ орталығы ретінде Шавгар шаһары атырапқа (танылу). 
Орта ғасырда Иасының өз ақша сарайы (болу). Мұнда Əмір Темірдің 
еркімен еңсе көтерген күллі мұсылмандар əлемінің əулиесі – Қожа 
Ахмет Иассауидың кесене-мешіті бар. Қазақ хандарының қабірлері 
де осында. Қала орны топографиясында бұрыштарға қарай дөңгелек 
мұнаралы жартылай қираған қабырғаларымен қоршалған қисық 
бесбұрыш нысанды шаһарстан дараланып (көзге түсу). Оңтүстік, 
оңтүстік-батыс жəне батыс жақтарынан шаһарстанға қорғаныс 
қабырғаларымен қоршалған ұланғайыр бекініс (жалғасу). Оңтүстік-
шығыс жағында Күлтөбе тауы көкке (бойлап тұру). 1980-1981 жж. 
Күлтөбеде Оңтүстік Қазақстан археологиялық экспедициясының 
зерттеуі алғашқы Иасы қаласының орны осында екендігін (анықтау).

Сөздік:
кент – город; селение; поселок
атырап – вокруг; карай; окраина; окрестнось
қабыр – могила; пантеон; усыпальница
мұнара – минарет; башня; вышка
қорғаныс – оборона; защита
бекініс – бастион; крепость; укрепление
байлау – распологаться вдоль; идти вдоль; мерить глубину, длину
көкке көтеру – восхвалять
көкке шығара мақтау – превозносить



211

40-тапсырма. Мəтіннің мазмұны бойынша берілген сұрақтарға 
жауап беріңіздер.

1. Түркістан қайда орналасқан, қазіргі тұрған орны қай ғасырға 
жатады? 2. Орта ғасырдағы Иасының тарихынан не білесіздер? 3. 
Қожа Ахмет Иассауидың кесене-мешіті кімнің араласуымен еңсе 
көтерген? 4. Қазақ хандарының қабірлері қайда орналасқан? 5. 
Қала орнының топографиясымен танысу арқылы, не нəрселерді 
көруге болады? 6. Қала немен қоршалған? 7. Оңтүстік-шығысынан 
нені көруге болады? 8. Алғашқы Иасы қаласының орнын кімдер 
анықтады?

41-тапсырма. Тарихи Сарайшық қаласының тарихынан 
мəлімет алыңыздар. Өздеріңіз білетін деректермен байланысты-
рып, мəтінді мазмұндаңыздар.

Сарайшық қаласы

Сарайшық – Жайық өзені бойына салынған ортағасырлық ескі 
қала. Орал бойындағы Сарайшық қаласын Кіші Сарайшық деп 
атаған, ал Үлкен Сарай қаласы Шыңғысхан елінде болыпты. ХІІІ 
ғасырда Сарайшық Ноғай ордасының орталығы болған, ХІV ғ. ІІ жар-
тысында Сығанақ пен Сарайшықта күміс, мыс тиындар соғылған. 
1340 ж. Қазақстан территориясында сауда орталықтары: Сарайшық, 
Отырар, Іле жазығындағы Екіөгіз, Қаялық, Алмалық қалалары 
болғаны тарихтан белгілі. 1518 ж. Бұрындық хан қыстап шығады. 
Ал, 1523 ж. 70 жасында өлген Қасым хан осында жерленеді. Қазақ 
хандары Жəнібек пен Қасым ханның табыты қойылған сағаналар 
осы Сарайшықта.

Сөздік:
қыстап шығу – перезимовать
табыт – гроб; прах
сағана – усыпальница; гробница; мавзолей 

42-тапсырма. Сын есімнің шырайларын қайталап еске 
түсіріңіздер. Жай, салыстырмалы шырайларға берілген жаттығу 
жұмыстарын орындап, олардың жасалу жолдарын түсіндіріңіздер.

Сын есімнің шырайлары (жай, салыстырмалы)

1. Көп нүктенің орнына тиісті сын есімдерді қойыңыздар.
Қараған көзге ... сияқты, ал көтерсең ... екен. Университеттің 

студенттері қысқы сессияны өткен жолғыдан гөрі ... тапсырды. Мына 
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екі ақ қайыңның біреуі екіншісінен ... . Інісі ағасынан ... көрінеді. 
Майра бүгін жұмысқа ... көйлек киіп келіпті.

Керекті сөздер: жасырақ, жеңілдеу, аласалау, қызғылтым, 
ауыр, үлкендеу.

2. Сын есімдерді қазақ тіліне аударып, -лау, -леу, -дау, -деу, 
-тау, -теу жұрнақтарын қосып жазып, олардың түрлерін ажы-
ратып, жасалу жолдарын түсіндіріңіздер.

 Холодный, открытый, грязный, ровный, красный, желтый, зеле-
ный, белый, теплый, горячий, длинный.

3. Төмендегі сын есімдермен сөз тіркестерін құрастырыңыздар.
Ақшылтым, жеңіл, сұлу, қызық, үлкен, жылы, кəрілеу, көңілдірек, 

көкшіл, қышқылтым, қаттылау, күштірек, сұрғылтым.
4. Сөз тіркестерімен сөйлемдер құрастырыңыздар.
Қызық кітап, қызыл қарындаш, ыстық су, кең  бөлме, білгір ма-

ман, жас адам, ақ халат, ұзын көйлек, сұрғылт бұлт, қаталдау адам.
5. Сөздерден берілген жұрнақтарды  ( а) -ырақ, -рек, -ірек; ə) 

-шілтім, -шылтым, -ғыш, -ғылт, -қылт; б) -дау, -деу, -лау, – леу, 
-тау, -теу ) пайдаланып, салыстармалы шырай жасаңыздар.

Терең, кіші, суық, көк, сары, ақ, боз, сұр, сары, қызыл, жақсы, 
күшті, үлкен, əдемі, жеңіл.

6. Сын есімнің шырай категориясының түрлерін (жай, салы-
стырмалы) ажыратып, оларды əр бағанға бөліп жазыңыздар.

Дəмдірек, ұзындау, сарғыш, жеңілдеу, алас, көкшіл, тез, сұрғылт, 
жас, көгілдір, ақшылтым, қалың, əдемі, ақ, қызылдау, ащы, тəтті, 
қызық, аласарақ, кең, биік, қиындау, қымбат, арзан.

7. Зат есімдерді мағыналық жағынан сын есімдермен байла-
ныстырып, сөз тіркестерін құрастырыңыздар. 

Кітапхана, бұйымдар, оқу орны, кітап, бала, баға, аяқ киім, бас 
киім, студент, адам, тағам, дəрігер, қағаз.

43-тапсырма. Студент тек өз мамандығымен ғана шектеліп 
қалмауға тиіс. ХХІ ғасырдың студенті жан-жақты білімді, əр сала-
дан хабары болғаны жөн. Тарихи Сауран қаласының қысқаша та-
рихымен танысып, мазмұндаңыздар.

Сауран қаласы

Сауран – ортағасырлық қала орны. Түркістан шаһарының 
теріскейіне таман 35 км. жерде орналасқан. Тіршілік еткен уақыты 
– IX-XVII ғғ. Түркістандық ең мықты қамалдардың бірі болған. 
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Берік қорғаныс ғимараттары, мал, азық-түлік қоры, қамал ішінде 
құдықтардың болуы себепті, Сауран көп айлар бойы қоршауға төтеп 
бере алатын болған. Сауранда жерасты суару жүйесі, қоғамдық қызмет 
ғимараты салынды, қалада  медресе  болды.  Сауранды  бірінші  рет  
1867 жылы зерттеген – П.И. Лерх  болды.  Қазақстан  археологиялық  
экспедициясы,  1967 ж. Қ.А. Ақышевтің жетекшілігімен Қазақ ССР 
Ғылым Академиясының Жетісу археологиялық экспедициясы отря-
ды қазба жұмыстарын жүргізді.

Сөздік:
теріскей – северная сторона
қамал – замок; крепость; укрепление; бастион
қорғаныс – оборона; защита
ғимарат – архитектурное соружение; дворец; здание
құдық – колодец
төтеу – протерпеть; устоять
 

44-тапсырма. Тағы бір тарихи қаланың тарихымен таны-
сыңыздар. Мəтінге сұрақ-жауап құрастырыңыздар.

Сайрам қаласы

Сайрам – Оңтүстік Қазақстан облысында орналасқан. Бұл 
қаланың тарихи бұрынғы аты – Испиджаб болған. Испиджаб – 
үлкен, ірі қала. Онда Рабаты жəне Мединасы, дүкендер, мата базары 
жəне мешіт бар. Мұнда өте құнды да өтімді тауарлардың өндіріл -
гені, оның қазақ жерінен тысқары, шетелдерге мəлім болғаны аян. 
Испиджаб қаласынан ақ маталар, қару, қылыш, найза, əсіресе мыс 
пен темір сыртқы шетел базарларына шығарылып отырған. ХІ ға-
сырдың екінші жартысында Испиджаб атауымен қатар басқа атау – 
Сайрам қолданыла бастайды. «Сайрам» атауын арабша Мадинат ул-
Боизо – «ақ ақала» жəне Урункент – «ақ қала» деп аударып аталғаны 
жайлы зерттеушілер еңбегінде айтылған. Б. Алтай мен С. Мұталипов 
«Сайрам – ақ қала деген атау» екенін жазған.

Сөздік:
қылыш – меч; сабля; шашка
найза – копье; пика; штык; рапира
қару – орудие; оружие; ружье; прижечь; прижигание
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45-тапсырма. Жоғарыда (3-тапсырмада) темір туралы əңгіме 
қозғалған. Онда темірдің қолданылуы туралы айтылса, енді 
темірді алу жолдарына назар аударыңыздар. Мəтінді меңгеріп, 
мазмұндаңыздар.

Темір өндіру

Темір дəуірінің алғашқы кезеңдерінде-ақ кеннен темір өндіру 
технологиясы жасалған. Бұл процесс өз дамуында бірнеше са-
тыдан өткен. Темір өндірудің алғашқы технологиясында толық 
балқытылмаған, балқуға жақын, жұмсақ, иленгіш қалпына дейін 
қыздырылған кеннен темір алынған. Бұл темірде қоқыс (шлак) бар 
еді, сондықтан оның сапасы да төмен болды. Мұндай темірді кри-
ца деп атайды. Бірте-бірте темір өндіру технологиясы тағы бір саты 
жоғарылап, темір кенін толық балқыту игерілген. Балқыған темір 
кені көміртекке қанық болып қалыптасқан. Себебі пайдаланылатын 
отын, ағаш, ағаш шоғы болғандықтан, пеш ауасында көміртек мол 
болған. 

Осылайша балқытылып қатайған темір əрі қатты, əрі морт, соғуға, 
созуға келмейтіндіктен одан қажетті бұйым жасау мүмкін болмаған. 
Темір өндіру технологиясының келесі сатысында балқытылған 
темір кенін қалыпқа құю игерілген. Осылайша шойыннан құйма 
бұйымдар алынған.

46-тапсырма. Етістіктің бөліну түрлерін қайталап, еске түсі-
ріңіздер. Оның ішінде тұлғасына қарай (негізгі, туынды) бөліну 
түрлеріне берілген грамматикалық жаттығуларды орындаңыздар.

Етістіктің тұлғасына қарай бөліну түрлері
(негізгі, туынды)

1. Етістіктердің жасалу жолдарына қарай түрлерін ( негізгі, 
туынды) ажыратып, оларды əр бағанаға бөліп жазыңыздар.

Емде, жырла, жүр, жап, тұр, жоспарла, таста, оқы, бер, ойла, 
тұзда, бас, бол, сызба, атқар, көр, кес, шыда, тіл, ескер, суғар, жаулас, 
қателес, ұна, түне, тіл, ойна, ал, кел, бар, жазала, басқар, айт, жаз.

 

2. Көп нүктенің орнына етістіктің сөз тудырушы жұр-
нақтарын қойып, туынды етістіктердің жасалу жолдарын 
түсіндіріңіздер.

Жастарды балалықты тас...п, білім алыңдар, дүниенің кілті 
білімде, оқу керек, надандықпен күресу керек, – деп сендіреді. Абай. 
Пайдалы қазбаларды із....у, бар...у, суретке түсіру т.б. салалардағы 
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инженер-геологтар. Кен қоры мен сапасы анық...лады. Оларды 
ашып, халық игілігіне жұм...у, негзігі міндеттердің бірі. Бұлар белгі..
ген соң ғана арнайы тəсілмен кен қазыла бас...йды.

Керекті жұрнақтар: -та, -ла, -де, -та, -са, -ле.

3. Берілген етістіктермен сөйлемдер құрастырып, етістік-
терді құрамына қарай талдап, олардың жасалу жолдарын тү-
сіндіріңіздер.

Сайла, қолда, жүгір, жаз, бер, тазала, кел, пайдалан, достас, 
көмектес, атқар, үйлен, жəрдемдес, көр, күл, шап, бөл, түне, сана.

4. Сөздерді қазақ тіліне аударып, олармен сөз тіркестерін 
құрастырыңыздар.

Вложить, слушать, читать, смотреть, вставать, бегать, писать, со-
бирать, говорить, просить, ходить, спать.

5. Көп нүктенің орнына тиісті етістіктерді қойып, тұрлаулы 
(бастауыш, баяндауыш) мүшелердің астын сызыңыздар.

Осындай жобаны басқа да зерттеушілер айтқан, бірақ олар оны... . 
Оны олар 1925  жылы рений деп ... .  СССРО-да рениийді 1948 жыл-
дан бастап .... . Жер бетіне шығып жатқан жəне тайыз құдықтарға 
жиналған мұнайды қазақтар ерте кезден ... . Қазақстанның мұнай-газ 
кендері үш  мұнайлы-газды аймақта ... . Қазақ шаңырағында кішісі 
үлкенін сыйлау рəсімі қатаң ... . 

Керекті сөздер: орналасқан, пайдаланған, сақталған, жарияла-
ған, дəлелдей алмаған, өндіре бастаған.

6. Сөйлемдерден етістік тудыратын жұрнақтарды тауып, 
олардың астын сызыңыздар.

Сен шаруауаларыңды емтиханға дайындалудан баста. Сұрақтарға 
жауап берместен бұрын, жақсылап ойлап ал. Мəди айлығын санап 
алды. Қасым тақтайларды шегеледі. Самат ағасының үйінде түнеп 
қалды. Ата-анаңмен ақылдас.

47-тапсырма. Берілген сөз жəне сөз тіркестерімен сөйлемдер 
құрастырыңыздар.

Географиялық нысандар, биіктік өлшемі, жазу технологиясы, 
геодезия жəне картография, аймақтық бақылау, жер бедері, ғылыми 
болжам, маркшейдерлік істің дамуы.

48-тапсырма. Сұрақ-жауапты рөлге бөліп оқып, мағынасын 
меңгеріңіздер.
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Қазақстан – түсті металдар қоймасы

Сұрақ-жауап

– Республикамыздағы негізгі кен орындарын атаңыздар.
– Республикамыздағы негізгі кен орындары – еліміздің шығыс 

өңіріндегі Алтай алабы, Оңтүстік Қаратау қойнауы, орталық Қазақ-
станның рудалар жотасы, батыста Маңғыстау түбегі жəне т.б. 
Осылардың бəрі металлургияның сарқылмас көзі.

– Жезқазған маңында салынған кəсіпорындар бұрын кімдердің 
қолында болған?

– Бұрын кəсіпорындардың көбі шетел капиталистерінің қолында 
болған. Олар ірі өндіріс кəсіпорындарына айналдырудың орнына 
Жезқазған жерінің байлығымен сауда жасаған.

– Кəсіпорындардың құрылысы қай жылдан бастап қолға 
алынды?

– Қарсақбай мыс қорыту комбинатының құрылысы 1925 жылдан 
қолға алынып, ол 1928 ж. елімізге тұңғыш рет мыс бере бастады.

– Қай жер мыс рудаларының нағыз орталығы болып саналады?
– Мыс рудаларының нағыз орталығы болып Жезқазған саналады.
– Жезқазғанда мыспен қатар тағы да қандай рудалар шығарылады?
– Жезқазғанда күміс, қорғасын, молибден, мышьяк, сурьма, мы-

рыш шығарылады.

47-тапсырма. Мəтіннен етістіктің шақ категориясының түр-
лерін ажыратып, олардың жасалу жолдарын түсіндіріңіздер. 
Христофор Колумбтың өмірінен берілген деректермен танысып, 
мағынасын есте сақтаңыздар.

Христофор Колумбтың өмірінен мəлімет

Христофор  Колумб 1436 жылы Генуя Қаласына   жақын   жер-
дегі  тоқыма өнеркəсібінде істейтін  Доминико  Колумб семьясында  
туған.  Колумб  жас  кезінде қайда оқығаны  белгісіз,  əйтеуір,  ита-
льян, испан, португал тілдерін жақсы білгені анық. 

Он төрт жасында  Колумб  теңіз қызметіне кетеді. Жасында 
Жерорта теңізінде, Еуропа жағалауларын  кезген  сауда  кемелерінде 
болып,  теңіз жағдайын жақсы біліп алады, карта сызумен шұ-
ғылданады. Кейін Батыс жолымен Үндістанды ашу мəселесіне кі-
ріседі. 

1492 жылы 3 тамызда Колумб үш кемеге отырған 90 адаммен 
бірге Батыс жолымен тұңғыш рет Атлант мұхиты арқылы белгісіз 
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Үндістанды, Қытай жерлерін, Жапония арал-
дарын, Азияның шығысын ашуға аттанады.

Ашық теңіз айдынына түскен соң,
Колумб флоты оңтүстік батысқа қарай жүзіп, 
Канар аралдарына жетіп, одан тіке батысқа 
қарай ұдайы 19 күн жүзіп, Гомера аралы-
на келеді. Мұнан олар азық-түлік, отын-су 
алып, 9 қыркүйекте Канар аралдарының 
ақырғысы Ферро аралына шығып, белгісіз 
мұхит суымен жүзе береді.

Колумб 12 қазан күні көптен арман ет-
кен Жаңа жер жағасын көреді, қуанышында 
шек болмайды. Колумб он жолдасымен 
қайыққа отырып, аралға аттанады. Колумб 
ту ұстап далаға шығып, жаңадан ашқан осы аралды Сан-Сальвадор 
деп атайды. Сөйтіп, Колумб Атлант мұхитының Америка жағалауы 
аралдарының бірінен соң бірін ашып, сап алтын жер бетіне шығып 
жатқан аралды табады.

1493 жылы Колумб Испаньоладағы отандық бекінісінде 39 адам-
ды қалдырып, өзі екі кемемен, жинаған алтындарымен Испанияға 
қайтады. 1498 жылы Америка жағалауларын ашады.

Христофор Колумб

Колумбтың көздеген мақсаты орындалады, ол адам баласына 
жаңа материк ашып берді. Бірақ Колумб өмірінің ақырына дейін ма-
терик Американы ашқанын білген жоқ. Ашқан жерін Индия деп, ал 
оның халқын үндістер деп кетті. Колумб есімі дүние жүзіне əйгілі 
болды. Жер шарында көптеген жер, су, арал, түбектер, асқар тау-
лар, қала, селолар оның атымен аталды. Бұлар оған арналған мəңгі 
өшпейтін ескерткіш болды.
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Колумбтың география зерттеуіне қосқан жаңалығы өте мол жəне 
əр жақты, сондықтан оны атақты географ, теңізші, саяхатшы, əрі 
ғалым ретінде бүкіл дүние жүзі зор құрметпен жоғары бағалайды.

Сөздік:
арал – остров
айдын – поверхность; ширь; поверхность водоема
ұдайы – подряд; беспрерывный; постоянно
түбек – полуостров

50-тапсырма. Есімдікті қайталап, өткен материалдарды еске 
түсіріңіздер. Жіктеу, сілтеу, болымсыздық есімдіктеріне берілген 
жаттығу жұмыстарын орындаңыздар.

Есімдіктің түрлері
(жіктеу, сілтеу, болымсыздық)

1. Есімдіктердің түрлерін (жіктеу, сілтеу, болымсыздық) 
ажыратып, оларды əр бағанаға бөліп жазыңыздар.  

Ешкім (никто), мен, біз, бұл (это, эта, этот), ештеңе (ничто), сол 
(тот) сендер, олар, ешнəрсе, (ничего), сен, сіз, осы (это, эта, этот), 
ешқандай (никакой), ол, біздер, сіздер, анау (тот, вон), мынау (это, 
эта, этот), сіздер, олар.

2. Төмендегі есімдіктерге барыс, көмектес септіктерінің 
жалғауларын қосып жазып, оларды, септеңіздер.  Мен, сен, ол, 
бұл, ана, осы.

3. Төмендегі етістіктермен сөйлемдер құрастырыңыздар. 
Ешқандай, бұл, сол, осы, ешкім, сендер, ол, мен, сіздер.

4. Сөйлемдерді қазақ тіліне аударып, есімдіктерді түрлеріне 
қарай (сілтеу, жіктік) екі бағанаға бөліп жазыңыздар.

Это мой дом, а тот его дом. Мы сделали это сами. У меня ничего 
нет. Все люди гуляют на улице. Кто это? Никто их не видел. Как они 
проводят свое свободное время? Ты знаешь сам. Возьми это платье, 
оно идет тебе. У меня ничего нет. Это твое место. 

5. Көп нүктенің орнына жіктеу есімдіктерін қойыңыздар. 
 ... ана-анаңызбен тұрасыз ба? ... ұшақпен ұшасың ба? ... əңгіме 

айтты. ... көйлек сатып алды. ... шет тілдері институтында оқимын, 
а ... ? Тамақты дүкеннен ... сатып алған жоқпын. Үйге ... келген жоқ. 
... пойызбен жүруді ұнатпайды. Мына кітапты ... сатып алдың ба? ... 
кітапханаға қашан барасың?
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6. Көп нүктенің орнына болымсыздық есімдіктерін қойы-
ңыздар.  

Маркшейдерлік жұмыстарды атқару кезінде ... ешқайда 
алаңдамауы керек. Дүниеде ... міні жоқ ... таппассың. Жер астын-
да атқарылатын жұмыстың маңынан ... көре алмадық. Кен қорының  
пайдалы бөлігін айырып алуға ... қаржы бөлінбеген. Каретканың 
жүріс құрылысының үстіне ... орнатылмапты.

Керекті сөздер: ешқандай, ештеңе, ешкім, ешбір, ешкімді.
     

7. Сілтеу есімдіктерімен сөйлемдер құрастырыңыздар. Бұл, 
сол, осы, ана (анау), мына (мынау).

51-тапсырма. Мəтіннен болымды етістіктерді теріп жазып,
оларды етістіктің болымсыз формасына айналдырып, сөйлем-
дер құрастырыңыздар. Христофор Колумб саяхатын өз тарап-
тарыңыздан толықтырып, мазмұндаңыздар.

Христофор Колумбтың саяхаты

Жер шарында ұлы географиялық зерттеулер XV ғасырдан бас-
талады. Бұл жерде Еуропа саяхатшыларының мақсаты аңызға 
айналған. Үндістан жерін ашып, онымен сауда, қарым-қатынас 
жасаған. Бірақ саяхатшылар Үндістанның қай жерде екенін білмейді, 
оған европалықтар Африканы айналып жүзіп бармақ болады. Бұл 
ғасырда теңізде жүзу əр елде етек ала бастайды.

Кеме шаруашылығын өркендетуге Португалия мен Испания 
бəсекелесіп, Атлант мұхиты арқылы жүзіп, бірқатар жерлерді, 
белгісіз аралдар мен түбектерді ашып, оларды өздерінің отары-
на айналдырады. Міне, осы кезде Үндістанды, Шығыс Азияны 
батыс теңіз жолы арқылы ашу керек деген жаңа жоспарды Хри-
стофор Колумб ұсынады. Жер шар тəрізді болғандықтан, біз ба-
тысқа қарай жүзе берсек, Азияның шығысына шығамыз дейді. 
Бірақ оның бұл ұсынысын батыс елдері бірден қабылдамайды.
Сонда да атақты теңізші-географ алған бетінен қайтпай, көптеген 
кедергі мен қиыншылықтарға төзіп, ақыры өз дегенін орындап 
шығады.

Колумб Еуропада бірінші болып шығыстан батысқа қарай Ат-
лант мұхитын жүзіп өтіп, белгісіз жерлерді, көптеген аралдарды 
ашады. Ол ашқан жерлерін Шығыс Азия, Үндістан жері, Жапония 
аралдары деп атайды. Американы ашқанын өзі білмей кетті.
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52-тапсырма. Есімшені қайталап, олардың жасалу жолдарын 
түсіндіріңіздер. Есімшеге берілген грамматикалық жаттығуларды 
орындаңыздар.

                               

Есімше, оның жасалу жолдары

1. Есімшенің жұрнақтарын тауып, олардың жасалу жолда-
рын түсіндіріңіздер.  

Ат айналып қазығын табар, ер айналып елін табар. Келген дəулет 
– кеткен бейнет. Еңбек – ерлікке жеткізер, ерлік – елдікке жеткізер. 
Қолы қимылдағанның аузы қимылдар.

2. Төмендегі сөз тіркестерімен сөйлемдер құрастырыңыздар.
Оқыған адам, тыңдайтын студент, қалаға бармақ, ертегілер 

айтпақ, ризашылығын білдіретін, сызу сызбақ, жарысқа қатысқан. 
3. Үлгіде көрсетілгендей, сөйлемдерді есімше формасында 

қай та құрастырып, есімшенің жұрнақтарын ажыратыңыздар.
Ү л г і: Журналист жаңа бір лепті сезді. Жаңа бір лепті сезген 

журналист. Жастардың санасында өзгерістер жүріп жатыр. Олар өсе 
келе, ел үмітін ақтайды. Қазір Марат шетелде оқып жатыр. Шетелдік 
инвестиция Қазақстан үшін шешуші күшке айналды. 

4. Жақшаның ішіндегі етістіктерден есімшенің түрлерін 
(өткен шақ, ауыспалы шақ, болжалды келер шақ, мақсатты ке-
лер шақ) жасаңыздар.

Тосканелли картасы
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Ү л г і: Мен оны (көру). Мен оны көр+ген+мін. Мен оны 
көр+ер+мін. Мен оны көр+етін+мін. Мен оны көр+мек+пін. Сания 
бұл кітапты (оқу). Жаңбыр (жауу). Марат жұмысты тез (істеу). Мен 
саған бір кітап (көрсету). Концерт  сағат онда (аяқталу). Мен онымен 
(танысу). Пойыз сағат үште (келу).

5. Есімшелерден болымсыз есімше жасаңыздар. 
Ү л г і: Бар+ма+ған+мын (өткен шақ), бар+ма+с+пын (келер 

шақ), бар+атын емес+пін (ауыспалы шақ).
Келген, айтқан, сұрау, тыңдаған, сөйлескен, отыр.
6. Мақал-мəтелдерді жаттап, олардың мағынасын түсін-

діріңіздер. Есімшенің жұрнақтарын ажыратыңыздар.
Көрмес түйені де көрмес. Толған ел – тарихын таспен жазады. 

Тозған ел – тарихын жаспен жазады. Бас кеспек  болса да, тіл кес-
пек жоқ. Атасынан ақыл алса, тентек ұл да жөнделер. Денсаулықты 
сақтап, байытатын – қимыл-қозғалыс. Нəрсенің сыртына қызықпа, 
асылы ішінде болар.

7. Төмендегі  сөздерге  берілген  жұрнақтарды  қосып  жазып, 
есімше жасаңыздар. а) -қан, -кен, -ған, -ген. Отыру, теру, жинау, 
жеу, тігу. ə) -атын, -етін, -йтын, -йтін. Айдау, сүйреу, тасу, кесу, 
қалу.  б) -ар, -ер, -р. Сезу, оқу, жинау, қазу, жүгіру. в) -мақ, -мек, 
-бақ, -бек, -пақ, -пек. Бару, келу, айту, шешу, тойлау, сезу, сызу.

53-тапсырма. Берілген тірек сөздердің көмегімен сөйлемдерді 
толықтырыңыздар.

Металлургия

Металлургия – ауыр __________ ең маңызды саласы. Ол маши-
на жасау өндірісінің             болып табылады. 

Қазақстанда өте дамыған: мыс, қорғасын, мырыш, алюминий 
жəне титан, магний ___________ . Олардың əрқайсысы кеніштер мен 
карьерлер, байыту фабрикалары мен зауыттары арқылы __________ .
Орталық жəне шығыс Қазақстанда шоғырланған ________ 
__________ Балқаш пен Жезқазғанда мысты алады жəне балқытады. 
Орташа мыс қорыту зауыттары – Ертіс жəне Қарсақбай. Кен орын-
дары – Каунрад, Саяқ, Жезқазған.

Қорғасын, мырыш өнеркəсібі Қазақстанның шығысы мен 
оңтүстігінде _______ . Қорғасын, мырыш өнеркəсібінің _________ 
Лениногорск, Өскемен, Шымкент, Текелі, Жайремде орналасқан, 
ал кен орындары кенді Алтайда, Қаратауда, Жоңғар Алатауы мен 
________ ___________ Жайремде орналасқан.
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Сөйлемдерді толықтыруға керекті тірек сөздер: өнеркəсіптің, 
негізі, түсті металлургия, өндіріледі, алынады, ірі зауыттар, өркен-
деген, кəсіпорындары, орталық Қазақстандағы.

 

54-тапсырма. Көсемшеге берілген жаттығу жұмыстарын орын-
даңыздар. Олардың неше жолмен жасалатынын түсіндіріңіздер.

Көсемше, оның жасалу жолдары

1.  Жақшаның  ішіндегі  берілген  етістіктерді  көсемшеге 
айналдырыңыздар.

Мен саған (бару) жатырмын. Самат маған əңгіме (айту) отыр. 
Лəззат хат (жазу) отыр. Сені (көрмеу) көп болды. Мен мына кітапты 
(оқу) отырмын. Студенттер емтихан (тапсыру) жатыр. Оқытушы 
бізбен (сөйлесу) кеді. Студент сынаққа (дайындалу) отыр. Жиналыс 
(басталу) бір сағат болды. Ол (асығу) сөйледі.

2. Төмендегі етістіктерді көсемшеге айналдырып, олармен 
сөйлемдер құрастырыңыздар. Оқу, сөйлеу, көру, айту, тыңдау, келу, 
кету.

3. Сөйлемдерді оқып шығып, көсемшенің жұрнақтарын табы-
ңыздар.

Мен сені көргелі келдім. Бұл коледж ашылғалы екі жыл болды. 
Жиналыс басталып кетті. Ол келгелі біраз уақыт болды. Біз киініп 
сабаққа кеттік. Ол асыға сөйледі. Қарағандыға бармағалы көп бол-
ды. Солардың ішінде тау-кен өндірісі өнімдері шикізат қоры болып 
саналады. Жер қойнауынан қазылып алынып жатқан кен байлық 
көлемі, олардың түрі өте көп. Ат жүрісін жеделдете түсті. Мирас су 
ішіп отыр.

4. Сөйлемдерді қазақ тіліне аударып, көсемшенің жұр-
нақтарын ажыратыңыздар.

Я приехал сюда, чтобы изучать казахский язык. Я пишу упраж-
нение. Я выучил много слов наизусть. Студенты собираются писать 
изложение. Открыв книгу, Берик начал читать текст. Он собирался 
переводить предложение слово в слово.

5. Берілген жұрнақтардың ішінен көсемшенің жұрнақтарын 
табыңыздар.   

а) -ар, -ер, -р; ə) -а, -е, -й; б) -атын, -етін, -йтын, -йтін; в) -ып, -іп, 
-п; г) -қалы, -келі, – ғалы, -гелі; ғ) -мақ, -мек, – бақ, -бек, -пақ, -пек.

6. Көп нүктенің орнына (-іп, -қалы, -е) көсемшенің жұр-
нақтарын қойып жазыңыздар.
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Дене тəрбиесімен айналыс..., өзімді сергек сезінемін. Спорт – са-
лауатты тұрмысымыздың басты кепілі. Ол үздіксіз еңбектенуді, зор 
қажыр-қайратты қажет ет..., өмірге құштарлықты арттырады. Яғни, 
өмірді сүй..., уақытты қадірлей білуге, тек жақсылыққа ұмтылуға 
тəрбиелейді. Спортпен айналыс..., денсаулығым түзел... бастады.

7. Қалып етістіктерін пайдаланып, төмендегі етістіктермен 
сөз тіркестерін құрастырыңыздар.  

Ү л г і: Қарау. Қара+п келді, қара+й келді, қара+ғалы келді. Жа-
сау, сөйлеу, сұрау, айту.

55-тапсырма. Қазақстандағы жанатын пайдалы қазбалардың 
кен орындарын есте сақтап, біліп алыңыздар.

Қазақстандағы жанатын пайдалы қазбалар

Қазақстанда мұнай мен газ – Атыру, Маңғыстау, Қызылорда, 
Ақтөбе жəне Батыс Қазақстан облыстарында шоғырланған:

1899 ж. Қарашүңгілде Эмбі кен орнында бірінші рет мұнай 
атқылады.

1911 ж. Доссор, 1915 ж. Мақат кен орны пайдалануға берілді. 
1960 ж. Өзен мен Жетібай қосылды. Кейіннен Қаражамбас пен 

Қаламқас, Теңіз (Атырау облысы), Кеңқияқ жəне Жаңажол (Ақтөбе 
облысы), Қарашығанақ (Батыс Қазақстан облысы ) пен Құмкөл 
(Қызылорда облысы ) кен орындары ашылды.

Қазақстанда мұнай мен газ шоғырланған 14 алап жəне 207 кен 
орны бар.

Бүгінде республикада жылына шамамен 55 млн. тонна мұнай, 
7,5 млд. М3

 газ өндіреді. Шетелге 17 млн. тоннадай өңделмеген мұнай 
шығарылады. 10 көмір алыбы, 300 кен орны бар, жалпы 162 млд. 
тонна қоры бар. Қарағанды алыбы – 3600 шқ3 жерді алып жатыр. Ол 
– негізгі көмір базасы.

Тас көмірдің 80 қабаты анықталған. Қалыңдығы 120 м, жалпы 
қоры – 45 млрд. тонна. Екібастұз көмір алабындағы (Павлодар об-
лысы) ауданы 160 шқ3

 көмір қабатының қалыңдығы 150 м, ашық 
əдіспен өндіріледі, ал ең арзан «Алып» кенішінде жылына 36 млрд. 
тонна көмір өндіріледі.

56-тапсырма. Сын есімнің шырай категориясының неше түрі 
бар, олар қалай жасалынады деген сұраққа жауап беріңіздер. 
Күшейтпелі, асырмалы шырайларға берілген жаттығуларды 
орындаңыздар. 
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Сын есімнің шырайлары (күшейтпелі, асырмалы)

1.  Сөйлемдерден күшейтпелі шырайларды табыңыздар.
Көздері мөп-мөлдір, қайнар суындай тұп-тұнық. Қаланың 

шетінде үлкен саябақ бар. Үлкейіп, алақандай болып кеткен қап-
қара көздерінен кесек-кесек жастар тамшылайды. Білім адам үшін 
ең бағалы іс. Сəулеті өзгеше, айналасын биік асқар таулар қоршаған 
көркем Алматы қонақтарға өте ұнады.

2. Сын есімдермен сөйлемдер құрастырып, олардың түрлерін 
ажыратыңыздар. Жап-жақсы, өте жұмсақ, ұп-ұзын, ең биік, сұп-
суық, аса қадірлі.

3. Көп нүктенің орнына (күшейтпелі, асырмалы) сын есімнің 
тиісті шырайларын қойып жазыңыздар.  

Тау-кен инженері болу – менің ... бір асыл арманым. Қ.Сəтбаев – 
... дарынды, талантты ғұлама ғалым. Инженер мамандығын меңгеру 
... қиын. Құрбымның қасында шашы ... , көзі ... , ерні ... бойжеткен 
болды. ҚазҰТУ-дың студенттері ... дəрісханаларда сабақ оқиды. 
Оның құрбысы аузы оймақтай, бойы ... биік емес қыз екен.

Керекті сөздер: қып-қызыл, өте, жап-жарық, ең, үп-үлкен, аса, 
қап-қара.

4. Сын есімнің шырай категориясының түрлерін ажыра-
тыңыздар.

Қып-қысқа, ең қымбат, аса құрметті, тəп-тəтті, өте жақсы, нағыз 
дос, тым ұзақ, қып-қызыл, шымқай қызыл, орасан.

5. Төмендегі сын есімдерден күшейтпелі шырай жасап, олар-
мен сөйлемдер құрастырыңыздар. Тұнық, сұлу, дөңгелек, үшкір, 
жалпақ, жылтыр, биік, аласа, толық, нəзік, əдемі, ауыр, қисық.

6. Сөйлемдерді оқып шығып, көп нүктенің орнына тиісті сын 
есімдерді қосып жазыңдар.

Күнге шағылысқан...қар көзіңді аштырмайды. Еліміздің 
мемлекеттік туы ... түсті. Хакім оның қуқыл бетіне жүгірген ... шы-
райды көзі шалып, қыздың əлденеден қысылғанын сезді. Жусан иісі 
бұрқырап жататын көк қыраттар, жасыл белестер ... болып күйіп 
кетіпті. Көкек ... құс. Бүлдіршіндей жинақы, ... қыз көз алдымнан 
кетер емес. С.Сейфуллин қаладағы ... көшенің бірі. Бүгінгі семинар 
əрі ..., əрі ... өтті. 

Керекті сөздер: көгілдір, сап-сары, қызықты, қызыл, ұзын, ақ, 
əдемі, жақсы, сұлу.
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57-тапсырма. Адам өмірінде қашан да той болсын! Отбасылық 
өмірдің əр жылындағы тойлардан мəлімет алып, біліп алыңыздар.

***Білгенге маржан!
***Есте сақтаңыздар!

Отбасылық өмірдің əр жылындағы тойлар

Ерлі-зайыптылардың некеге тұрғанына, шаңырақ көтергеніне 
белгілі бір уақыт толғанда атап өтетін тойлар болады. Еуропа-
лықтардың бұл дəстүрінің кейбірі қазақ отбасыларына да тəн. Мы-
салы, отбасының күміс, алтын тойларын өткізуі. Сол отбасылық 
тойларға тоқталатын болсақ:

Шыт той – отбасын құрғаннан кейін бір жыл өткен соң атап 
өтіледі. Бұл күні ерлі-зайыптылар бір-біріне шыт орамал сыйлайды. 

Ағаш той – отбасылық өмірдің бесжылдығына орай аталып 
өтіледі. Бұл күні ерлі-зайыптылар бір-біріне ағаштан жасалған 
бұйымдар сыйлайды. 

Раушан той – онжылдық бас қосу мерекесі. Бұл күні достар 
қонаққа шақырылады, барлығы қолдарына раушан гүлдерін ұстап 
билейді. 

Əйнек той – онбесжылдық той. Бұл күні сыйлық шыныдан 
істелген бұйымдар болуы шарт. Əйнек ерлі-зайыптылар қарым-
қатынасының мөлдірлігінің куəсі болмақ. 

Фарфор той – отбасылық өмірдегі жиырма жылдан кейін атап 
өтіледі. Шақырылған меймандарға тағамдар фарфордан жасалған 
ыдыстарға салынып тартылады. 

Күміс той – жиырма бес жылдан кейін аталып өтіледі. Бұл күні 
некелік алтын сақинаның қасына күміс сақина қосылуы керек.

     
58-тапсырма. Себеп бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлемдерге 

берілген грамматикалық жаттығуларды орындап, олардың жасалу 
жолдарын түсіндіріңіздер.   

     
Себеп бағыныңқы сабақтас құрмалас сөйлемдер

1. Екі жай сөйлемнен жұрнақтарды( -дықтан, -діктен) жəне 
шылауларды (соң, кейін) пайдалану арқылы, сабақтас құрмалас 
сөйлемдер құрастырыңыздар.

1. Гүлді суарған жоқ. Ол солып қалды. 2. Басы қатты ауырды. 
Жұмысқа барған жоқ. 3. Биыл жауын-шашын көп болды. Егін жақсы 
15–1633



226

шықты. 4. Емтиханның сұрақтары жеңіл болды. Мен жақсы баға 
алдым. 5. Көзілдірігімді үйде қалдырып кетіппін. Ештеңе оқи ал-
мадым.

2. Сұрақтарға себеп бағыныңқы құрмалас сөйлемдер бола-
тындай етіп жауап беріңіздер.  

Не себепті көңіл-күйің болмай жүр? Сұрақтың жауабын неге тез 
бермейсің? Қалай тез жеттің? Неліктен үнемі шаршап жүресің? Неге 
білмегендеріңді сұрап алмайсыңдар?

3. Көп нүктенің  орнына  көмекші  сөзді  (деп),  жұрнақтар 
(-дықтан) жəне шылауларды (соң, үшін) тиісті орындарына 
қойыңыздар.  

Түнімен теледидар көремін ... , ұйқым қанбай қалды. Үйге бірге 
қайтайық деген ... , оны күтіп отырмын. Келешекте ел экономика-
сын көтеру ... , осы салаға білгір мамандар керек. Ол бүгін қатты 
шаршаған ... , ерте жатып қалды. Өзінің сөздігі болмаған ..., бірнеше 
сөздің аудармасын менен сұрады. Ата-анама материалдық жағынан 
қиын болмас ... , мен сабақтан кейін жұмыс істеп жүрмін. Досым 
дұрыс жауабын берген ... , мен үндеген жоқпын.

4. Сөйлемдерден себеп бағыныңқы сабақтас құрмалас сөй-
лемдерді тауып, олардың жасалу жолдарын түсіндіріңіздер.  

Қатерлі заттар концентрациясын қалыпты мөлшерде ұстап 
отыру қажет болғандықтан, қазбаларды үздіксіз желдетіп отырады. 
Тау жыныстарының белгілі бір мерзімде беті ашылуы себепті, ол 
өзгеріссіз қалпын сақтайды.Түрлі жабдықтардыы қабылдағаннан 
кейін, жұмыс орындарына жөнелтіп тұратын бас жерасты бекеті 
болып саналады. Күрделі қазбалар пайдалануға берілген соң, олар 
негізгі қор құрамына енеді. 

5. Көп нүктенің орнына екінші сыңарларын қойып, сөйлемдерді 
аяқтаңыздар.  

Өткен жолы асықпай шығамын деп, ... . Аялдама үйден қашық 
болғандықтан, ... Əкесі қалаға аман-есен жеткен соң, ... . Жұмысқа 
кешікпей жету үшін, ... . Уақытым болмаған себепті, ... . Құрбысы 
сабақтан келгеннен кейін, ... .   

Сөйлемдердің екінші сыңарлары: ... Ғайшаны күтпей кетіп 
қалдым. ... жолға үнемі біраз уақытыңды жоғалтасың. ... əуежайға 
ұшақ қонып қойғаннан кейін бардым. ... олардың көңлі тыныштал-
ды. ... олар екеуі түскі тамақтарын ішуге отырды. ... бір сағаттай ерте 
шығу керек. 
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59-тапсырма. Төменде отбасылық тойлары түрлерінің жалғасы 
беріледі, олардың атауларын есте сақтаңыздар. Əр отбасында 
осындай тойлар тойлана берсін!

Отбасылық өмірдің əр жылындағы
тойлар

(Жалғасы)

Інжу той – отыз жылдан кейінгі той. Бұл күні күйеуі əйеліне 
алқа сыйлауы керек, бұл өткен күндердің бəрінің де інжудей тартым-
ды болғанының куəсі болмақ. 

Кенеп той – отыз бес жылдан кейін тойланады. Бұл күні кенеп-
тен тігілген заттар сыйланып, кенеп дастархан жайылады. 

Лағыл той – қырық жыл өткеннен кейінгі мереке. Бұл күні 
сыйланған алтын сақинаға махаббат пен жалынның белгісі – лағыл 
орнатылған болуы шарт.

Алтын той – отбасылық өмірдің елу жылдық торқалы тойы. 
Мерекелік алтын сақиналар жаңа сақиналармен ауыстырылады.

Гауһар той – отасқанына алпыс жыл өткенде тойланады. Мұны 
атап өту – ендігі жерде бұл некені ешкім бұза алмайды деген ұғымға 
саяды. 

Темір той – ерлі-зайыптылық өмірдің алпыс бес жылдығында 
өтеді.

Тас той – мұның бір ерекшелігі, неке қиылғанына алпыс жеті 
жарым жыл өткенде атап өтіледі. 

Игілікті той – жетпіс жыл өткенде тойланады. 
Тəждік той – бұл ең соңғы той болып есептелмек, отбасылық 

өмірдің жетпіс бес жылы өткенде атап өтіледі. 
Той тойға ұлассын, ағайын! 

Сөздік:
шыт – ситец
раушан – роза; светлый, ясный; яркий
інжу – бисер, перламутр, жемчуг
алқа – ожерелье; кулон; коллегия, подвеска
кенеп – кенаф;             тəж – корона; венец
кенеп тоқитын фабрика – полотняная фабрика
лағыл (қызғыш түсті лағыл зат) – рубин; рубиновый
лағыл сырға – рубиновые серьги
игілікті – благотворно; благотворный; благородный
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60-тапсырма. Сан есімдерді қайталаңыздар. Реттік, топ-
тау, жинақтық сан есімдеріне берілген жаттығу жұмыстарын 
орындаңыздар.

Сан есімдер (реттік, топтау, жинақтық)

1. Көп нүктенің орнына тиісті жұрнақтарды қойып, сан 
есімнің түрлерін ажыратыңыздар.  

Үш... мың жылдық. Атадан – алт..., анадан – төрт..., жалғыздық 
көрер жерім жоқ. Театрда “Бес... дің хаты” деген қойылым болады. 
Төрт... түгел болса, төбедегі келер, алт... ала болса, ауыздағы кетер. 
Біз алт..., жет... қабаттарға көтерілеміз. Бір... байлық – денсаулық. 
Қатарға ек... ден тұрдық. Біз топта алт...мыз.

2. Жақшаның ішіндегі цифларды сөзбен жазыңыздар. Сан 
есімнің түрлерін ажыратып, олардың жасалу жолдарын 
түсіндіріңіздер.

Бідің тобымыз сабақ үлгерімі бойынша (2-орын) алды. Он 
факультеті (9-қабатта) орналасқан. Қазақстан (1991 жылы) өзінің 
тəуелсіздігін жариялады. Еліміз (ХХІ ғасырда) ең қуатты мемлекет-
ке айналды. Кеше (4-курс) студенттерімен қазақ тілінде “Жастар” 
тақырыбына сұхбат өткіздік.

3. Жақшаның ішіндегі сан есімдерді пайдалана отырып, 
сұрақтарға жауап беріңіздер. (22, 30, 16, 1845, 3, 25, 1991).

Нешінші курста оқисың?  Республика күні нешесінде жариялан-
ды? Абай қай жылы дүниеге келді? Конституция қашан қабылданды?  
Наурыздың нешесі жыл басы болып саналады?  Тəуелсіздігімізді 
қашан алдық?

4. Сөйлемдерді қазақ тіліне аударып, сан есімдердің түрлерін 
ажыратыңыздар. Нас было семеро. Не нашли только троих. Мы 
двоих лишь не видели.  На скамейке сидели шестеро.

5. Сан есімдерді сөзбен жазып, олардың түрлерін ажыра-
тыңыздар. ... 2008 жылы, 19 жыл, он-оннан отыр, бесеуі кешікті, 
үш-үштен бөл, 17-бөлме, 16 желтоқсан, 41-жыл, тоғыз рет, біреуі 
жоқ, мыңдай адам, елу – жүздің жартысы. Бұл кітап 1072-1074 жыл-
дары жазылған.

6. Көп нүктенің орнына тиісті жалғауларды (-нан, -нен, 
-дан, -ден, -тан, -тен) қосып жазыңыздар. Екі-екі..., бес-бес..., 
Елу-елу..., үш-үш..., төрт-төрт...,  сегіз-сегіз...,  жиырма-жиырма...,  
алпыс-алпыс...,  сексен-сексен...,  он-он... .
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61-тапсырма. Есептік, болжалдық бөлшектік сан есімдерге 
берілген грамматикалық жаттығуларды орындап, олардың жасалу 
жолдарын түсіндіріңіздер.

Сан есімдер
(есептік, болжалдық, бөлшектік) 

1. Төмендегі сан есімдерді сөзбен жазып, олардың түрлерін 
ажыратыңыздар.  

10, 15, 20, 97, 108, 188, 242, 356, 719, 1038, 2998, 3249, 549517, 
117329, 978.

2. Сан есімдерді оқып, оларды цифрлармен жазыңыздар.
Он төрт, елу алты, жеті жүз үш, сексен алты, үш жүз сегіз, тоқсан 

екі, бір мың төрт жүз жетпіс төрт, бір жүз тоқсан сегіз, бір мың сек-
сен алты, алпыс тоғыз, он тоғыз, жетпіс жеті.

3. Сөйлемдердегі бөлшектік сан есімдерді сөзбен жазып, оқып 
шығыңыздар.   

Жер шарының 3,2 бөлігін су алып жатыр. Жапон аралдарының 
бүкіл ауданның 6,5 бөлігіне жуығын қалың ормандар, таулар алып 
жатыр. «Мыңжылқы» бөгенінің (бөген – водохранилище; дам-
ба; плотина) ең енді жері – 1,56 км., ұзындығы – 5,8 км-ге жетеді. 
Орташа тереңдігі – 5,2 метр, ең терең жері – 9 метр. Қазақстанның 
мемлекеттік орман қорының көлемі 26,4 га.

4. Сан есімдерді сөзбен жазып, олардың түрлерін атаңыздар.   
 
   0,7; 15 65

100
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; 33 19

79
.

5. Көп нүктенің орнына тиісті сан есімдерді қойып, сан есімнің 
түрлерін атап, олардың жасалу жолдарын түсіндіріңіздер.

Қаланың халқы ... . Оның ... – қазақтар. Жиналысқа ... адам 
қатысты. Оның əкесі ... болатын. Біз үйге дейін ... сағат жүреміз. Ол 
менен ... жас үлкен. Университетте ... студент оқиды. Студенттердің 
үлгерімі ... пайыздай. Біздің курста ... студент оқиды. Керекті сөздер: 
90-95, он шақты, екі жүздей, қырықтарда, жиырма мыңдай, үш-төрт, 
елу мыңдай, үштен екісі, жүз шамалы.

6. Сан есімдерге жұрнақтарды (-дай, -дей, -тай, -тей) 
қосып жазып, олардың түрлерін атап, жасалу жолдарын 
түсіндіріңіздер. 

5, 8, 10, 20, 50, 60, 70, 40, 100, 42.
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7.  Берілген сан есімдермен сөйлемдер құрастырыңыздар.
Елулерде, мыңдаған, жүздей, үштен екі бөлігі, төрт жарым, он-

дарда, он-он бес, алпыстай, бестерде.
8. Сан есімнің түрлерін анықтап, олардың жасалу жолдарын 

түсіндіріңіздер.
Арал теңізі тартылды. Су деңгейі он метрдей төмендеді. Кей 

жерлерінде у жағалаудан жүздеген шақырым қашықтады. Ашылған 
теңіз түбінен миллиондаған тоннаға жуық тұз ұшады. Теңіз суының 
тұздылығы қазір жиырма төрт пайыздай болды. Бұл апатты жағдай. 
Америка ғалымдары Арал тұзының Солтүстік Мұзды мұхитқа 
жеткенін жазып жүр.

62-тапсырма. Қатыстық сын есімдерге берілген жаттығу 
жұмыстарын орындаңыздар.

Қатыстық сын есімдер, оның жасалу жолдары

1. Зат есімдерді мағыналық жағынан сын есімдермен байла-
ныстырып, сөз тіркестерін құрастырыңыздар.   

Кітап, киім, бала, тіл, сағат, жыл, ойыншық, компьютер, инже-
нер, өндіріс, қала, дос, ауыл.

2. Сын есімдерді мағыналық жағынан зат есімдермен байла-
ныстырып, сөз тіркестерін құрастырыңыздар.

Бақытты, қоғамдық, ұлттық, сабырлы, ақ, қызыл, жылы, сары, 
алғыр, білгіш, еңбекқор.

3. Сөз тіркестерін оқып, қатыстық сын есімдерді бір бағанаға, 
сапалық сын есімдерді екінші бағанаға бөліп жазып, олардың жа-
салу жолдарын түсіндіріңіздер.

Жылы күн, дəмді ас, жас инженер, көңілді жастар, жақсы кітап, 
күшті адам, білімді студент, таза су, қуанышты жағдай, қызық 
əңгіме, саналы азамат, əдемі қыз, өнерлі жігіт, қысқы киім, бұлтты 
күн, əдепті бала.

4. Сөйлемдерді оқып, сын есімнің жасалу жолдарын анық-
таңыздар. 

Бай – бір жұттық, батыр – бір оқтық (Богатому достаточно одно-
го джута, чтобы он разорился, а богатырю одной пули,  чтобы он по-
гиб). Ойлы, арлы адамға бір сөз де жетеді, ойсыз, арсыз адамға мың 
сөз де жетпейді (Умному, совестливому человеку достаточно одного 
слова, а безрассудному, бессовестному недостаточно и тысячи слов).
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5. Сөйлемдерді көшіріп жазып, туынды сын есімдердің астын 
сызып, олардың жасалу жолдарын түсіндіріңіздер.   

Біз саналы азаматпыз. Оқушылар тəртіпті адамдар. Біздің 
өндірісімізде тəжірибелі жұмысшыларымыз көп. Жастар – өте 
өнерлі қауым. Конференцияға қатысып отырғандардың бəрі – білгір 
студенттер. Кілең еңбекқор адамдар жиналыпты.

6. Мал-мəтелдерді тиісті сөздермен толықтырыңыздар.
Сөйлемдерден қатыстық сын есімдерді табыңыздар.

... сөз жан сүйсіндіреді. ... өрге жүзер. Өнерлінің өрісі ... . Туған 
үйдің түтіні де ... . Анаңа ... сөз айтпа! ... жолдас жолда қалдырар. 
Дəулетті ел – ... . 

Керекті сөздер: Ауыр, ұзақ, жақсы, əдепті, жаман, жылы, өнерлі.
7. Сөз тіркестерімен сөйлемдер құрастырып, сын есімнің 

(қатыстық, сапалық) түрлерін ажыратыңыздар.
Ашық аспан, суық жел, желсіз түн, қысқы кеш, түскі ас, адал дос, 

мəдениетті адам, балалы ана, сұлу қыз, аязды қыс, қиын есеп.

63-тапсырма. Белгісіздік есімдігі мен септік жалғауларына 
берілген грамматикалық жаттығуларды орындаңыздар.

Белгісіздік есімдігі.  Септік жалғаулары 

1. Төмендегі есімдіктерді оқып шығып, белгісіздік есімдіктерін 
теріп жазыңыздар.  

Мен, бұл, біз, мына, сен, анау, олар, кім, қалай, біреу, қайда, 
кейбір, өзім, ешкім, бірдеңе, ешбір, бəрі, кейбіреу, бүкіл, əркім, 
бірнеше, əрбір, əлдеқайда, ешқашан, ешқандай, əлдеқашан.

2. Сөйлемдерді көшіріп жазып, ішінен белгісіздік есімдіктерін 
табыңыздар.

Біреу есік қақты. Банкке келіп ештеңе біле алмадым. Кімдердің 
дауысы екенін ажырату мүмкін болмады. Кейбір сатушылар көп 
тыңдайды да, бірнеше түрлі сауалдар қояды. Бұл тауарлар біраз
арзандау екен. Бұл істі бəріміз бірігіп аяқтайық. Əркім өзі біледі 
ғой.

3. Белгісіздік есімдіктерін (əркім, кейбір) жекеше жəне көпше 
түрде септеңіздер. Бірнеше, біреу, кейбіреу, əркім, бірдеңе.

4. Берілген белгісіздік есімдіктерімен сөйлемдер құрасты-
рыңыздар. Бірнеше, біреу, кейбіреу, əркім, бірдеңе.
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5.  Сөйлемдерді қазақ тіліне аударып, белгісіздік есімдіктерін 
табыңыздар.     

  Некоторые сейчас работают. Давайте все вместе выполним эту 
работу. Кто-то подойдите сюда. Пусть кто-нибудь поднимет этот 
груз.

6. Сөздерді септіктің барлық түрлеріне салып, септеңіздер. 
Қала, мектеп, жұмысшы, ауыл, көше.

7. Көп нүктенің орнына ілік септігінің жалғауларын қосып 
жазыңыздар.

Сəкен шағын кəсіпорын... ашты. Дүкен... азық-түлік сатып ал-
дым. Қазақстан... сырттан қонақтар көптеп келуде.  Оқушы... сабағын 
тексердім.

8. Сөздерге шығыс септігінің жалғауларын қосып жазыңыздар.
Сабақ..., Жанат..., оқулық..., жолдас..., үй... , дала ....
9.  Көп нүктенің орнына ілік септігінің жалғауларын қосып 

жазыңыздар.  
Самат... қаламы. Нұржан... бөлмесі. Өлең... авторы. Бала... анасы. 

Бөлме... терезесі. Университет... студенті. 
10. Сөйлемдерді қазақ тіліне  аударып, септік жалғауларының 

түрлерін ажыратыңыздар. 
Асин подарок понравился всем. Мы с большим вниманием слу-

шали песни Розы. Эту историю рассказал нам твой близкий друг. 
Отцовское желание исполнилось. Я стал отличником учебы. 
Выставка картины принесла большой успех художнику. Доклад
студента был интересным.

     
64-тапсырма. Етістіктің ашық жəне шартты рай категориясы-

на берілген жаттығу жұмыстарын орындаңыздар. 

Етістіктің рай категориясы (ашық, шартты)

1. Сөйлемдерді қазақ тіліне аударып, етістіктің рай кате-
гориясының түрлерін ажыратыңыздар.  

Я родилась в Караганде в 1987 году. На новый год мы пригласили 
гостей. Город Алматы – бывший город Верный. На  базаре продают 
овощи и фрукты. У меня есть родители. Я живу в частном доме.

     

 2. Төмендегі сөйлемдерден шартты рай категориясын 
та уып, олардың жасалу жолдарын түсіндіріңіздер.

Үсен келе жатса, алдына бір қарға келіп қона қалады. Əйгерім 
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үйге келсе, Асқар оны əлі күтіп отыр. Қызың жақсы болса, өрісің 
кеңейеді. Ұлың жақсы болса, қонысың кеңейеді. Ұяда не көрсең, 
ұшқанда соны істерсің. Сіз айтсаңыз, ол келеді. Жаманмен жолдас 
болсаң, жолда қаларсың.

3. Етістіктің рай категориясын анықтаңыздар.
Былтыр мен Мəскеуге саяхат жасадым. Біз жаңа жыл мерекесін 

асыға күттік. Саят үйге хат жазып отыр. Ертең көрмеге барамыз. 
Əлия үй ішін жинап, кір үтіктеді. Əсет бокспен шұғылданады. 
Жаңбыр жауып тұр.

4. Көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қосып жазыңыздар.
Оспан келсе, ... . Сен айтсаң, ... . Майра есікті ашса, ... . Дұрыс 

оқытсаң, ... . Сіз келсеңіз, ... . Мұхтар звондаса, ... .Ертең қар жауса, 
... . Мен жазсам, ... . Оқытушы сұраса, ... .

Керекті сөз тіркестері: жақсы болар еді, риза болар едім, мен 
үйге қайтамын, күн аяз болады, ол жауап қайтарады, біз жауап 
береміз, үйге кіремін, маған айтшы, мен заттарымды аламын.

5. Көп нүктенің орнына етістіктің рай категориясының 
жұрнақтарын тиісті орындарына қойып, олардың түрлерін 
ажыратыңыздар.

Пайдалы қазбалардың жатқан жерін іздеу арқылы тап..., онда 
ол жүргізілген жұмысты кен іздестіру деп атайды. Алғашқы бар-
лау арқылы белгілі бір нəтижелерге жет..., онда кенді пайдаланудың 
экономикалық тиімділігі анықталады. Кен қорының көлемі анық-
тал..., онда олардың қай учаскеде екені мəлім болады. Концентрат 
неғұрлым сапалы бол..., онда солғұрлым металл таза болады.



234

ГЛОССАРИЙ

Адсорбция (латын. «сору; «сіңіріп алу») – адсорбция. Өзара атасқан 
екі дененің біріншісінің газ немесе сұйық түрдегі екінші дене бөлшектерін 
өз бойына сіңіріп алу (тұту) қабілеті.

Айдын – акватория. Ірі-ірі су қоймаларының немесе олардың ауқымды 
бөліктерінің беткі жазықтығы. 

Аккумуляция (латын. «себемін»; «жинақтаймын») – аккумуля-
ция. Құрлық бетінде немесе су алаптары түбінде минералдық заттар 
мен органикалық қалдықтар есебінен түзілген тау жыныстар қабатының 
жинақталу прцесі.

Активтер пайдасы – Салықтарды өтегеннен кейінгі таза пайда. 
Кəсіпорын активтерінен пайыз шығару арқылы есептеледі. Прибыль на 
активы – Чистая прибыль после уплаты налогов, выражается в процентах 
от активов  предприятия.

Алмастырылған валюта – Компанияның бас офисі орналасқан елдегі 
валютадан өзге валюта. Обменная валюта – Валюта, отличная от той, ко-
торая принята в стране, где находится главный офис компании.

Алу, шығару – Сұйықтықтың шағын порцияларын құбырдан немесе 
мұнай резервуарының төменгі ысырмасы арқылы жайлап шығару. Отбор, 
выпуск – Медленный выпуск небольших порций жидкости из трубы или 
через нижнюю задвижку нефтяного резервуара.

Альтитуда – альтитуда. Жер бетінің белгілі бір нүктесінің, мəселен, 
шахта, тік қазба, ұңғыма ернеуінің теңіз деңгейінен есептегендегі биіктігі 
метр өлшемімен өлшенеді.

Аралық химиялық қосылыстар – Негізгі химиялық – мұнай 
элементтерінен өндірілетін химиялық қосылыстар. Басқа химиялық заттар 
мен өнімдерді жасау үшін қолданылады. Промежуточные химические 
соединения – Химические соединения, производные от основных нефте-
химических элементов, используемые для образования других химических 
веществ или продуктов.

Аулағыш – Газ ағынынан сұйық тамшыларды немесе қатты бөлшектерді 
кетіру үшін құбырға қондырылатын ыдыс. Улавливатель – Сосуд, встав-
ляемый в трубу для устранения жидких капель или твердых частиц из га-
зового потока.

Ауытқыш, бұрғыш ілмек, сына – Ұңғыма түбіне қойылатын сына 
тəріздес құрал. Бұрғылауды қайтадан бастағанда ол қашау мен бұрғылау 
құбырын алғашқы бағытынан өзгертеді. Отклонитель, отводной крюк, 
клин – Клинообразный инструмент, укладываемый на дно скважины, 
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заставляющий долото и буровую трубу отклоняться от первоначального 
направления при возобновлении бурения.

Аялдамалық (сталийлік) уақыт – Кемеге жүкті тиеудің немесе жүкті 
түсірудің чартерде көрсетілген уақыты. Стояночное (сталииное) время – 
Период времени, обусловленный в чартере для погрузки и разгрузки судна.

Бақалтас – ракушняк (ракушечник) – Тұтас сақталған бақалшалардың 
жəне олардың сынықтарының бір-бірімен дəнекерлесуі нəтижесінде 
қалыптасқан əктас.

Батырып өлшеу – Контейнердегі сұйықтықтың тереңдігін градустарға 
бөлінген болат метр немесе, арнаулы өлшеуіш рейка көмегімен өлшеу. По-
гружение – Измерение глубины жидкости в контейнере с помощью градуи-
рованного стального метра или измерительной рейки.

Бейтараптау – Сілтіге қышқыл қосу немесе, керісінше, химиялық 
бейтарап күйге жеткізу. Нейтрализовать – Добавлять кислоту в щелочь 
или наоборот, до достижения химически нейтрального состояния.

Бентонит – бентонит. Əдетте иілмелі болып келетін, су молекулала-
ры əсерінен көмпиіп ісінетін саз түрі.

Блок нөмірі – Континенттік қайраңның ұлттық секторындағы əрбір 
лицензиялық блокқа немесе оның бір бөлігіне берілетін нөмір. Номер бло-
ка – Номер, присваиваемый каждому лицензионному блоку или его части в 
данном национальном секторе континентального шельфа.

Бораттар – бораты. Бос қышқылы тұздарынан тұратын минералдар 
класы. Бор элементінің бірден-бір кені.

Бұрғылаудың механикалық жылдамдығы – Белгілі уақыт бірлігі 
ішінде бұрғыланған тесіктің тереңдігі. Əдетте сағатына метрлеп есептеледі. 
Механическая скорость бурения – Глубина отверстия, пробуренная в еди-
ницу времени, обычно метры в час.

Бұрғы жағалары – Бұрғылау қашауы үстіндегі ауыр салмақты бұрғылау 
құбырының бөлігі. Ол қашау мен бұрғылау тізбегіне түсетін қысымды ұстап 
тұру қызметін атқарады. Воротники бура – Часть утяжеленной бурильной 
трубы непосредственно над бурильным долотом, выполняющая функцию 
поддержания давления на долото и бурильную колонну.

Бүліну, бұзылу – Қажет емес химиялық немесе физикалық өзгеріс. Раз-
рушение, порча – Нежелательное химическое или физическое изменение.

Бурдонның манометрі – Бу жəне де басқа газдардың қысымын өлшеу 
үшін қолданылатын аспап. Манометр бурдона – Прибор для измерения 
давления пара и других газов.

Бірге иелену – Мұнай немесе газ қорларының иелері өз үлестерін 
біріктіріп, топ атынан əрекет ететін бір ортақ компания-оператор 



236

ұйымдастырады, сөйтіп, өнім өндіру тиімділігін арттырады. Совместное 
владение – Владельцы нефтяных или газовых запасов объединяют свои 
доли и организуют одну компанию-оператор, действующую от имени груп-
пы, увеличивая таким образом эффективность добычи.

Газды қысымдау – Консервациялау немесе қойнауқат қысымын қолдау 
мақсатында ілеспе газды қойнауқатқа кейін қарай айдау процесі. Нагнета-
ние газа – Процесс, при котором выделенный попутный газ нагнетается 
обратно в пласт с целью консервации или поддержания пластового давле-
ния.

Газ факторы – Мұнайдан бөлінген газ көлемінің атмосфералық 
қысымдағы мұнай көлеміне қатынасы. Газовый фактор – Отношение объ-
ема выделенного из нефти газа к объему нефти при атмосферном давлении.

Геомагниттік белсенділік – геомагнитная активность. Жердің 
магниттік белсенділігі, яғни оның магнит өрісін тудыру қабілеті.

Гидратты газ – газ гидратный. Табиғи газды гидраттардың 
қойнауқаттық жағдайдан атмосфералық жағдайға ауысуы барысында сол 
гидраттар есебінен қалыптасатын газ.

Гидрлеу, гидрогендеу – Қос көміртек – көміртек байланысының оған 
сутегі атомын қосу арқылы жай байланысқа айналуы. Гидрирование, ги-
дрогенизация – Процесс, при котором двойная углерод – углеродная связь 
превращается в одинарную присоединением атома водорода.

Гравий – гравий. Бір-бірімен жымдасып дəнекерленбеген жұмыр-
жұмыр кесектерінен тұратын шөгінді тау жыныстар түрі. Əрбір кесек 
мөлшері 1-10 мм аралығында болып келеді.

Гуминді заттар – вещества гуминовые. Өлген организмдердің, 
əсіресе өсімдік қалдықтарының биохимиялық ыдырауы нəтижесінде 
түзілетін қоңыр түсті аморфты заттар; топырақ, шымтезек, гумиттік көмір 
жəне кейбір тау жыныстар құрамында ұшырасады.

Ерімейтін – Белгілі бір температуралық интервалда сұйықтықта 
ерімейтін қатты химиялық зат. Нерастворимый – Твердое химическое ве-
щество, которое не поддается растворению в данной жидкости в опреде-
ленном температурном интервале.

Жалбырлы əктастар – известняки желваковые. Органикалық 
жалбырлардың шоғырлануы нəтижесінде түзілетін əктас.

Жанама өнім – Басқа бір затты өндіру процесі нəтижесінде алынатын 
зат. Побочный продукт – Вещество, получаемое в процессе производства 
или добычи другого вещества.

Жарықтар жүйесі – система трещин. Белгілі бір бағытта ғана 
туындаған тектоникалық кернеулер нəтижесінде тау жыныстарда көрініс 
беретін, бір-біріне параллель орналасқан жарықтар жиынтығы.
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Жоғары қысымға арналған жабдық – Жоғары қысым жағдайында 
жұмыс істеуге лайықталып құрастырылған ыдыстар, құбырлар жəне де 
басқа құрал-жабдықтар. Артық қысым тыныс алу клапандары немесе ажы-
рату мембраналары көмегімен түсіріледі. Оборудование для высокого дав-
ления – Сосуды, трубы и другое оборудование, специально сконструиро-
ванные для работы под высоким давлением. Избыточное давление снима-
ется с помощью дыхательных клапанов или разрывных мембран.

Жылжымалы блок – Бұрғылау тізбегін, шеген құбырларын жəне т.б. 
көтеріп-түсіру үшін (қатты бекітілген) кронблокпен бірге пайдаланылатын 
шкивтердің жылжымалы жүйесі. Передвижной блок – Передвижная си-
стема шкивов, используемая вместе с (жестко установленным) кронблоком 
для поднятия и опускания буровой колонны, обсадных труб и т.д.

Игеру сатысы – Дəл анықталған мұнай немесе газ қорлары бар кен 
орнының пайдалануға берілу кезеңі. Стадия освоения – Стадия, на кото-
рой месторождение с достоверными нефтяными или газовыми запасами 
вводится в эксплуатацию.

Игерім бұрғылауы – бурение эксплуатационное. Кенорынды игерудің 
технологиялық жоспарына, сол сияқты тəжірибелік жəне тəжірибелік-
өндірістік игеру жоспарына сəйкес өндіру, тоғыту, бақылау ұңғымаларын 
бұрғылау.

Изотоптық талдама (талдау) – анализ изотопный. Тау жыныс 
үлгісі құрамындағы изотоптар мөлшерін, яғни олардың сынама құрамында 
таралу мүмкіндіктерін анықтау.

Изосызықтар – изолинии. Белгілі бір шаманың теңдес мөлшерлерін 
белгілейтін нүктелерді бір-бірімен жалғау нəтижесінде карта немесе сұлба 
бетінде пайда болатын сызықтар жиынтығы.

Инвестицияланған капитал пайдасы – Салықтарды өтегеннен кейінгі 
таза пайда. Жобаға жұмсалған инвестицияларының пайызын шығару 
арқылы есептеледі. Прибыль на инвестицированный капитал – Чистая 
прибыль после оплаты налогов, выражается в процентах от инвестиций, 
вложенных в предприятие.

Иілмелі (майыспалы) белдем – зона пластичности. Жер қыртысының 
қатты қысымдары əсерінен тау жыныстардағы бүкіл қуыстар жабылып 
қалатын терең белдемі.

Карст – карст. Кейбір тау жыныстардың жерүсті жəне жерасты су-
лары əсерінен еруі нəтижесінде жер қыртысында пайда болған əртүрлі 
пішіндегі қуыстар мен үңгірлер.

Карст суы – вода карстовая. Карстану процесіне бейім тау жыныс-
тар (карбонаттар, галогендік тау жыныстар, т.с.с.) өңірінде пайда болатын 
əртүрлі қуыстарға шоғырланған жерасты суы.
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Кемуді бақылау – Мұнай мен газ қорларының таусылу қарқынына 
қойылатын шектеулер. Контроль за изтощением – Ограничения, вклады-
ваемые на темп истощения запасов нефти и газа.

Клапандар – Құбырлардағы сұйықтықтар немесе газ ағынын бақылау 
мен басқару құрылғылары. Негізгі типтері – мембранды, тиекті, шарлы, 
дроссельді, тоқтатқыш жəне сақтандырғыш. Клапаны – Устройство для 
контроля и управления потоком жидкостей или газов по трубам. Основные 
типы клапанов – мембранные, запорные, шаровые, дроссельные, стопор-
ные и предохранительные.

Конденсатор – Затты бу тəріздес күйден сұйықтыққа айналдыруға 
арналған құрылғы. Конденсатор – Устройство для перевода вещества из 
парообразного состояния в жидкое.

Конденсаттау құмырасы – Құбырларда, жылу алмастырғыштарда 
жəне т.б. буды сұйыққа айналдыру кезінде пайда болатын суды бу 
шығынынсыз жинап алуға лайықталған қондырғы. Конденсационный 
горшок – Устройство, позволяющее выводить воду, образующуюся при
конденсации пара, из трубопровода, теплообменников и т.д. без потери 
пара.

Консорциум – Белгілі бір жобаны жүзеге асыру мақсатында бірлесіп 
жұмыс істейтін тəуелсіз компаниялар тобы. Консорциум – Группа незави-
симых компаний, действующих совместно в определенном проекте.

Кронблок – Бұрғылау тізбегін, шеген құбырларын, т.б. жоғары көтеру, 
төмен түсіру үшін бұрғылау мұнарасы үстінде бекітілген шкивтер жүйесі. 
Кронблок – Закрепленная система шкивов наверху буровой вышки для под-
нятия и опускания буровой колонны, обсадных труб и .т.д.

Қалыпсыздық – аномалия. Қалыпты жағдайдан ауытқу деген ұғымды 
білдіретін термин.

Қармау жұмыстары – Ұңғымада кездейсоқ жоғалған заттар немесе 
құралдарды жоғарыға көтеру əрекеті. Ловильные работы – Попытка под-
нять предметы или инструменты, случайно потерянные в скважине.

Қойнауқат – Қойнауқат қысымын қалыпты ұстау үшін өңделген суды 
қойнауқатқа айдау процесі. Нагнетание воды в пласт – Процесс, при ко-
тором обработанная вода нагнетается в плас для поддержания пластового 
давления.

Қуыс – Резервуардың немесе реактордың қабырғасы немесе күм-
безіндегі өткел. Ол осы ыдысты тексеру немесе оларға шикізат немесе 
қоспалар құю үшін жасалады. Лаз – Проход в стенке или своде резервуара 
или реактора, сделанный для проверки или загрузки этих емкостей сырьем 
или добавками.
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Қыздырғыш, қайнатқыш – Ректификация тізбегі түбіндегі сұйықтықты 
буландыру үшін жылу ортасымен жабдықталған құрал. Нагреватель, ки-
пятильник – Оборудование, снабженное тепловой средой для выпарива-
ния жидкости на дне ректификационной колонны.

Қысыммен құю – Пластмассаларды өндіру процесі. Балқытылған 
пластмассалар қысым мен қалыпқа салу процесінен өтеді де, кейін суы-
тылады. Литье под давлением – Процесс производства пластмасс, при 
котором расплавленные пластмассы подвергаются процессу формовки под 
давлением с последующим застыванием.

Қышқылмен өңдеу – Көтермелеу тəсілі. Өтімділігі шамалы қойнауқатқа 
қышқыл айдалады, нəтижесінде кеуектердің мөлшері ұлғайып, мұнай 
ағыны артады. Кислотная обработка – Метод стимулирования, при кото-
ром килота нагнетается в малопроницаемый пласт, расширяя размеры пор 
и увеличивая поток нефти.

Лақтырындыға қарсы құрылғы, превентор – Бақылаусыз, шұғыл 
лақтырындының алдын алуға арналған гидравликалық қозғалтқышты 
құрылғы. Противовыбросовое устройство, превентор – Устройство с
гидравлическим приводом для предотвращения неконтролируемого вы-
броса.

Лидиттер – лидиты. Сазды минералдардың, шашыранды көмірлі 
заттардың жəне таушайырлардың аз мөлшері қоспаларын кіріктіретін қара 
түсті өте шымыр кремнийлі тау жыныс.

Лумпсум – фрахт – Борттағы жүк саны есепке алынбай белгіленген 
нақты фрахт төлемі. Лумпсум – фрахт – Фиксированная ставка фрахта, не 
зависящая от количества груза на борту.

Лықсыма – сброс. Жыртылу жігі біршама тік бағытталған, сол жік бо-
йымен аспалы қапталы, жатаған қапталымен салыстырғанда, төмен қарай 
жылжып кетуімен сипатталатын жыртылу құрылымы.

Магма – Жер қыртысы тереңінен шығатын балқыған зат; пирогенді 
жыныстарды құрайтын зат. Магма – Расплавленное вещество, исходящее 
из глубины земной коры, вещество составляющее пирогенные породы.

Магнитометриялық түсіру – Геологиялық барлау тəсілі. Түзілімдерді 
(аумағын да) олардың астындағы пирогенді жыныстардың магниттік 
қасиеттерін өлшеу жолымен анықтау.  Магнитометрическая съемка – 
Метод геологической разведки, при котором выявляются отложения и 
определяются их размер путем измерения магнитных свойств пирогенных 
пород под ними.

Медиана, орталық линия (сызық) – Теңіздегі немесе мұхиттағы екі 
мемлекеттің аумақтарын бөліп тұратын линия; мемлекеттік шекаралары-
нан бірдей алыстатылған қашықтықтағы нүктелер орны. Медиана, средняя 
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линия – Разделительная линия между двумя государственными террито-
риями на море или в океане, место точек, равно удаленных от территори-
альных границ этих государств.

Металл ыдыс – Химиялық заттарды сақтауға жəне тасуға арналған 
контейнер. Металлическая тара – Контейнер для хранения и перевозки 
химических веществ.

Метаморфты жыныс – Қыздырған кезде жəне қысым əсерінен 
бастапқы құрылымы мен құрамы күрт өзгеретін жыныс. Метаморфная 
порода – Порода, чья первоначальная структура и состав резко изменяется 
при нагревании и под давлением.

Молекула – Белгілі бір заттың біртұтас зат есебінде өзінің жеке 
қасиеттерін сақтаған ең ұсақ бөлшегі. Молекула – Мельчайшая частица 
вещества, существующая как целое и сохраняющая свои индивидуальные 
свойства.

Монометр – Полимерлер түзей алатын қарапайым молекулалық 
қосылыс, мысалы, этилен немесе стирол. Монометр – Простое молекуляр-
ное соединение (напр., этилен или стирол), который может образовывать 
полимеры.

Мұнайдың пластик шайырлары – Мұнай негізіндегі материал-
дар класы. Қалыпқа түсуге икемді, пластикалық өнімдер жасауда немесе 
желімдегіш заттардың негізі ретінде де қолданылады. Нефтяные пласти-
ковые смолы – Класс материалов на нефтяной основе, поддающиеся фор-
мовке при изготовлении пластиковых изделий или использующийся как 
основа клеящих веществ.

Негіз – Қышқылдармен реакцияға түскенде тек тұз немесе су түзетін 
зат. Основание – Вещество, в реакции с кислотами образующее только соль 
или воду.

Негізгі химиялық мұнай өнімі – Шикі мұнайдан бу крекингі немесе 
риформинг жолымен алынатын бірінші реттік шикізат түрі. Мысалы, эти-
лен, бензол. Основной нефтехимический продкут – Один из видов пер-
вичного сырья, получаемого из сырой нефти путем парового крекинга или 
риформинга, напр. этилен, бензол.

Овершот, сыртқы қармағыш – Бұрғылау немесе шеген құбырына 
түскен заттарды ұстап алуға лайықталған құрал-сайман. Овершот, наруж-
ный ловитель – Инструмент для вылавливания предметов, попавших в бу-
ровую или обсадную трубу.

Одорант, иісті зат – Отын ретінде пайдаланылатын табиғи газға 
жəне иісі жоқ газ конденсатына оларды тез анықтау үшін қосылатын, газға 
тəн иіс беретін меркаптан типтес зат. Одорант, пахучее вещество – Ве-
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щество типа меркаптана, которое добавляется в природный газ и газовый 
конденсат (обычно не имеющее запаха), когда они используется в качестве 
топлива, для придания ему характерного запаха, по которому его легко об-
наружить.

Оқты перфоратор – Ұңғыманы перфорациялау үшін сым троспен 
ұңғымаға түсірілетін вертикальды зарядтар сериясымен жабдықталған 
құрылғы; ұңғымалық перфоратор деп те аталады. Пулевой перфоратор – 
Устройство, снабженное серией вертикальных зарядов, опускаемых в сква-
жину на проволочном тросе для перфорации скважины, также называемый, 
скважинный перфоратор.

Оптимум – Ең үздік, ең қолайлы. Оптимум – Самый лучший, наи-
более благоприятный.

Опцион – Құқықтық термин. Белгілі бір кезеңде басқа да құқықтарға 
ие болу құқығы. Мысалы, белгілі бір учаскеде барлау жүргізу құқығы бар 
компанияның осы учаскеде опционы бар деп те айтылады. Опцион – Право 
получения других прав в течение определенного периода, напр. если ком-
пания имеет право получить право на разведку на определенном участке, 
говорят, что у этой компании имеется опцион на этот участок.

Отқа төзімді материалдар – Жоғары температураларға, коррозияға 
төзімді тозбайтын материалдар. Мысалы, оттық камераларының ішін өруге 
қолданылады. Огнеупорные материалы – Материалы, устойчивые к высо-
ким температурам, коррозии и стиранию. В частности, используются для 
внутренней прокладки топочных камер.

Өлшенді – навеска. Зат сынамасының талдауға яки саралауға жеткілікті 
ең азғандай мөлшері.

Өлшеу шынысы – Резервуар қабырғасына вертикальды түрде жалғанған 
шыны түтік. Сұйықтық деңгейін өлшеу үшін қолданылады. Мерное стек-
ло – стеклянная трубка, подсоединенная вертикально к стенке резервуара 
для измерения уровня жидкости.

Өлі мұнай – нефть «мертвая». Құрамына еріген газдарды кірік-
тірмейтін, орынды жерасты сулары əсерінен аулақ орналасқан жинауыш 
қойнауқат бойына жинақталған мұнай массалары; жер бетіне өте жақын 
деңгейлерде ұшырасуы ықтимал.

Өндіріс лицензиясы – Компанияға белгілі бір учаскеде мұнай немесе 
газ өндіруге мемлекет беретін лицензия. Лицензия на производство – Ли-
цензия на производство нефти или газа на определенном участке, выдавае-
мая государством компании. 

Параксиол – Полиэфир талшықтары өндірісінде қолданылатын хош 
иісті қосылыс. Параксиол – Ароматическое соединение, приминяемое в 
производстве полиэфирных волокон. 

16–1633
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Пермь кезеңі – Бұдан шамамен 280 млн. жыл бұрын басталып, шама-
мен 230 млн. жыл бұрын аяқталған геологиялық кезең. Солтүстік теңіздің 
оңтүстік бөлігінде қызыл табандық құмдағында газ түзілімдерінің пайда 
болу кезеңі. Пермский период – Геологический период, начавшийся около 
280 миллионов лет назад, и закончившийся приблизительно 230 миллионов 
лет назад, период формирования газоносных отложений песчаника красно-
го лежня в южной части Северного моря.

Пластмасса – түрлі бұйымдар шығаруда қолданылатын жоғары 
молекулалық салмағы бар полимерлер қатарының жалпы атауы. Пластмас-
са – Общее наименование ряда полимеров с высоким молекулярным весом, 
используемых в производстве изделий.

Пневматикалық басқару – Автоматты немесе дистанциялық жолмен 
басқарылатын технологиялық қондырғыны қысымдалған ауа көмегімен 
басқару жəне бақылау. Пневматическое управление – Управление и кон-
троль за автоматической или дистанционно управляемой технологической 
установкой с помощью сжатого воздуха.

Полиакриламидтер – Су қосқанда иіс шығара бастайтын шайырлар 
класы. Полиакриламиды – Класс сиол, которые начинают издавать запах 
при добавлении к ним воды.

Полимерлеу – Процесс. Бір немесе бірнеше молекулалары бар 
қарапайым элементтердің қосылып, күрделі молекулалар жасауы. 

Полимеризация – Процесс, при котором простые элементы, содержа-
щие одну или несколько молекул, соединяются и образуют сложные моле-
кулы.

Полипропилен – Пропилен молекулалары қосылуынан пайда болатын 
полимер, пласт-массалардың ең маңызды түрлерінің бірі. 

Полипропилен – Полимер, образуемый соединением молекул пропиле-
на, важный вид пластмасс.

Пульсация, импульс – Құбыр желісіндегі немесе резервуардағы 
сұйықтықтардың, температурасының немесе қысымның күрт өзгеруі. 
Пульсация, импульс – Резкое изменение уровня жидкости, температуры 
или давления в трубопроводе или резервуаре.

Реакция – Химиялық өзгерістер процесі. Нəтижесінде химиялық 
өнімдер шығады. Реакция – любой процесс, включающий химические из-
менения, при котором образуются химические продукты.

Резервтегі кеме – Теңіздегі өндіріске сын сағатта көмекке келетін 
(көбіне қайта жабдықталған балықшылар қайығы). Резервное судно. Суд-
но (часто преоборудованная рыбачья лодка) которое постоянно находится 
рядом с местом морской добычи, готовое оказать помощь в случае крити-
ческой ситуации.
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Резервуар – Бұрғылау ерітіндісі типтес сұйықтықтарды сақтауға 
арналған төбесі ашық амбар немесе цистерна. Резервуар – непокрытый  ам-
бар или цистерна для хранения жидкостей типа бурового раствора.

Ротаметр, шығын өлшеуіш – құбырдағы сұйықтық немесе газ 
ағынының жылдамдығын өлшеу үшін қолданылатын аспап. Ротаметр, 
расходомер – Прибор, используемый для измерения скорости потока жид-
кости или газа в трубе.

Сазтаз – аргиллит. Саздардың диагенез жəне эпигенез жағдайларында 
барынша шымырланып қатаюы нəтижесінде қалыптасатын шөгінді тау 
жыныс.

Сейсмограф – Сейсмикалық барлауда жердің үстіңгі қабаттарынан 
түсетін дыбыс толқындарын ұстау үшін қолданылатын детекторлар. Сейс-
мограф – Детекторы, используемые в сейсмической разведке для улавлива-
ния звуковых волн, отраженных от поверхностных слоев. 

Синклиналь – ойыс немесе шара құрайтын (яғни шыңы ойысқан) 
қатпарланған тектоникалық құрылым. Синклиналь – Тектоническая стур-
ктура с наложенными складками, образующими углубление или чашу (т.е. 
вогнутая на вершине).

Синтетикалық резина – Химиялық мұнай өнімдерінен алынған рези-
на (табиғи жолмен каучук ағашынан емес). 

Синтетическая резина – Резина, полученная из нефтехимических 
продуктов, а не естественным путем из каучукового дерева.

Сонар, дыбысты локация – Теңіздегі заттарды шағылысқан дыбыс 
сигналдарын ұстау арқылы тауып алу техникасы, тəсілі; бұл тəсіл құбыр 
қалыңдығын өлшеу үшін де қолданылады. Сонар, звуковая локация – Тех-
ника, при которой морские предметы обнаруживаются при помощи улавли-
вания отраженных звуковых сигналов, эта техника также используется для 
измерения толщины труб.

Стирол – Химиялық мұнай процестерінде, мысалы, полистирол мен 
синтетикалық резина өндірісінде кеңінен қолданылатын, этилен негізіндегі 
маңызды мономер. Стирол – Важный мономер на основе этилена, широко 
используемый в нефтехимических процессах, напр. для производства по-
листирола и синтетической резины.

Сублимат – Будың конденсациялануы нəтижесінде сұйық күйден ат-
тап алынатын қатты зат. Сублимат – Твердое вещество, получаемое кон-
денсацией пара, минуя жидкое состояние.

Сульфолан – Құрамында күкірті бар циклді алифатты қосылыс. Хош 
йісті жəне алифатты қосылыстарды бөлу үшін селективті еріткіш ретінде 
пайдаланылады. Сульфолан – Циклическое алифатическое соединение, со-
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держащее серу, которое используется как селективный растворитель для 
выделения ароматических соединений.

Сутірек – водоупор. Өз бойынан су молекулаларын өткізбейтін тау 
жыныс қабатының атауы.

Суыту аппараты – Жылуды су ағыншасына немесе атмосфераға 
жіберу жолымен ағынды суыту үшін қолданылатын жабдық. Охлаждаю-
щий аппарат – Оборудование, используемое для охлаждения потока пу-
тем отдачи тепла в водную струю или атмосферу.

Сүзінді фильтрат – Химиялық əдіспен өңдеу процесінде сұйықтықтың, 
газдың немесе судың ағып шығуы. Фильтрат – Сток жидкости, газа или 
пара в процессе переработки химичеким путем.

Сынамаларды өңдеу – обработка проб. Сынаманы зерттеуге дайын-
дау барысында жүзеге асырылатын əрекеттер жиынтығы; сынаманы уату, 
бөлшектеу, араластыру жəне қысқарту шараларын біріктіреді.

Сындарлы температура – Газ сұйылуының максимал температура-
сы. Басқаша айтқанда, температура бұдан жоғары көтерілгенде сұйықтық 
жоғалады. Критичекая температура – Максимальная температура сни-
жения газа, т.е. температура, высше которой жидкость не может существо-
вать.

 Танкер – Мұнайды, мұнай өнімдерін немесе сұйытылған газды тасы-
малдау үшін пайдаланылатын кеме немесе көлік құралы. Танкер – судно 
или транспортное средство для перевозки нефти, нефтепродуктов или сжи-
женного газа. 

Техникалық поцесс – Тау жыныстарының немесе қойнауқаттар-
дың жер қыртысындағы табиғи процестердің əсерінен деформацияға 
ұшырауы. Технический процесс – Процесс, при котором горные породы 
или пласты деформируются под действием естественных процессов в зем-
ной коре.

Теңіздегі бақылау қызметі – Зиянды қоқыстарды табу жəне кейін жинап 
алу үшін мұнай компаниясының теңіз түбін тұрақты түрде инспекциялық 
бақылауы. Морская контрольная служба – Процедура, при которой
нефтяная компания производит регулярные инспекции морского дна 
для обнаружения (и последующего извлечения) потенциально вреднего 
мусора.

Термокрекинг – Процесс. Температура көтерілуі нетижесінде көмір-
сутектің тығыз молекулалары ұсақ молекулаларға бөлінеді. Термокрекинг 
– Процесс, при котором тяжелые молекулы углеводорода расщепляются 
(раскалываются) на более мелкие молекулы в результате повышения тем-
пературы.
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Триметил бутил эфирі – Октан санын арттыру үшін мұнайға 
қосылатын корғасынсыз қосылыс. Тримитил бутиловый эфир – Без свин-
цовое соединение, добавляемое в нефть для повышения октанового числа.

Турбина – Жабдық бөлігі. Соплодан (қуыс каналдан) қалақшаларға 
немесе доңғалаққа берілетін бу, ауа, су немесе басқа сұйықтық ағыны 
əсерінен ондағы белдік бір қалыпты айналып тұрады. Турбина – Часть обо-
рудования, в котором вал вращается равномерно под действием струи пара, 
воздуха, воды или другой жидкости, подаваемой из сопла на лопасти  или 
колесо.

Тұзды көпшіктегі тұтқыш – Тұз көпшігі əсерінен жоғарыда жақын 
жыныстарда күмбез пайда болуы, антиклинальды тұтқыш түрі. Ловушка 
в соляней подушке – Вид антиклинальной ловушки, получающейся, когда 
солевая подушка вызывает образование купола вышележащих пород.

Тұз күмбезі тұтқышы – Өтімділігі жоқ тұз күмбезі құраған тұтқыш. 
Ловушка, образованная соляным куполом – Ловушка образованная не-
проницаемым соляным куполом. 
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