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АЛҒЫ СӚЗ 

 

 Бҧл оқу қҧралы гуманитарлық, экономикалық және техникалық мамандық бағытында 

оқитын студенттерге мемлекеттік тілді интерактивті модульдік технология бойынша 

ҥйретуге арналған. 

  Оқу қҧралы екі бӛлімнен тҧрады: негізгі бӛлім және мамандыққа арналған бӛлім. 

Негізгі бӛлім  14 модульден, мамандыққа  арналған әрбір бӛлім 6 модульден тҧрады.  

 Негізгі бӛлімде лексикалық тақырыптар Отан, отбасы, Тәуелсіз Қазақстан,  

Қазақстанның географиялық орны,  мемлекеттік тіл мәртебесі,  елтану,  Қазақстанның 

мәдениеті,  мезгіл, уақыт, Қазақстан экологиясы, табиғатты қорғау,  Қазақстанның білім беру 

жҥйесі туралы мәліметтерді қамтиды. 

Негізгі бӛлімнің грамматикалық тақырыптары  сӛз қҧрамы,  зат есімнің тәуелдік 

формасы, жалғаудың тҥрлері, жҧрнақтың тҥрлері,  лексика,  зат есім, кӛмекші есімдер, сын 

есім, оның тҥрлері, шырайлары, сан есім, мағыналық топтары, есімдік, мағыналық топтары, 

тҧйық етістік, етістік, оның тҥрлері, шақтары, етістіктің рай формалары, етістіктің жіктелуі, 

есімше, кӛсемше, ҥстеу, оның тҥрлерін қамтиды. 

 Гуманитарлық мамандыққа арналған бӛлім  Қазақстанның астанасы, қазақ халқының 

тарихы,  ӛнері, әдет-ғҧрыптары мен дәстҥрлері, бҧқаралық ақпарат қҧралдары, адам сияқты 

лексикалық тақырыптардан тҧрады. 

  Экономикалық мамандыққа арналған бӛлім  ҧлттық байлық, экономикалық 

тәуелсіздік, нарық, салық, ақша қызметі, банк жҥйесі сияқты лексикалық тақырыптардан 

тҧрады. 

Техникалық мамандыққа арналған бӛлім  компьютердің қҧрылысы,  радионың шығу 

тарихы,  электр энергиясын ӛндіру және пайдалану,  мҧнай ӛңдеу ӛндірісі,  жер әсері,  

бҧрғылау – кен қазбасын жасау процесі сияқты лексикалық тақырыптардан тҧрады. 

         Мамандыққа арналған бӛлімнің  грамматикалық тақырыптары шылау, одағай, еліктеу 

сӛздер,  жай сӛйлем, оның тҥрлері, тҧрлаулы, тҧрлаусыз мҥшелер,  қҧрмалас сӛйлем, оның 

тҥрлері, салалас қҧрмалас сӛйлем, сабақтас қҧрмалас сӛйлем,  тӛл және тӛлеу сӛзді қамтиды. 

Оқу қҧралы қазақстандық ғалым М.М.Жанпейісованың интерактивті модульдік оқыту 

технологиясы негізінде дайындалған. Технологияның біз әзірлеген нҧсқасы модульдік 

сипатта қҧрылған. «Модуль дегеніміз – қандай да бір жүйенің ... біршама дербес бӛлігі» 

(С.И. Ожегов). 

Оқу модульі білімді қайта репродуктивті оқу циклі ретінде ҥш  қҧрамдас бӛлімнен: 

кіріспеден, сӛйлесу бӛлімінен және қорытынды бӛлімінен тҧрады. 

Бҧл оқу қҧралы тақырыпқа, тақырыптар тобының ерекшелігіне қарай әр модульіне 

бӛлінетін сағат саны әр тҥрлі болады. Біздің зерттеулеріміз 7-12 сағаттан тҧратын оқу 

модульінің неғҧрлым тиімді екенін кӛрсетті. 

Оқу модульінің ерекшелігі – мҧнда жалпы сағат санына қарамастан, кіріспе және 

қорытынды бӛлімдерге 1-2 сағаттан беріледі. Қалған барлық сағат сӛйлесу бӛліміне бӛлінеді. 

Кіріспе бӛлімде оқытушы студенттерді оқу модульінің жалпы қҧрылымымен, оның  

мақсат–міндеттерімен таныстырады. Сонан соң оқытушы осы оқу модульінің барлық 

уақытына есептелген оқу материалын қысқаша (10-20 минут ішінде) сызба, кесте және т.б. 

белгілік ҥлгілерге сҥйене отырып тҥсіндіреді. 

Студенттер  бҧл кезеңде оқу қҧралының аталған тарауын неге және не үшін оқып 

ҥйренулері керектігін, ӛздері нақты нені меңгеріп, ҥйренулері тиіс, алдағы  жҧмыстың негізгі 

оқу міндеті қандай екенін тҥсінуі қажет. 

Сӛйтіп, оқу модульінің кіріспе бӛлімінде оқытушы: 

1) студенттерді оқу модульінің жалпы қҧрылымымен  және мазмҧнымен 

таныстырады; 

2) студенттердің осы оқу модульіндегі танымдық қызметінің мақсаттары мен 

міндеттерін анықтайды, әсіресе бҧл мақсаттар мен міндеттер әрбір студенттің 

«қабылдауына», тҥсінуіне ерекше кӛңіл бӛледі; 
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3) тірек сызбаларға сҥйене отырып, оқу материалын модульдің тҧтас тақырыбы 

бойынша қысқаша (15-20 минут ішінде) тҥсіндіреді. 

Сӛйлесу бӛлімінде студенттердің оқу материалын қайта жаңғырту деңгейі, қарапайым 

білік пен дағдыларын және білімін іс жҥзінде бірнеше рет қайта қолдануы жҥзеге 

асырылады. 

Тақырып мазмҧнына (тҧтас тақырып немесе тарау бойынша) «ӛсу» бағытымен – 

қарапайымнан кҥрделіге, репродуктивтік тапсырмалардан шығармашылық сипаттағы 

тапсырмалар мен зерттеушілік қызмет элементтеріне қарай бірнеше мәрте қайта оралып 

отыру әр студентке оқу материалымен жҧмыс істей отырып, ӛз қабілеттерін, жадын, 

ынтасын, ойлауын, ауызша және жазбаша тілін дамытуға мҥмкіндік береді. 

Сӛйлесу бӛлімінің танымдық процесі оқу тобын негізінен 2-6 студенттен шағын 

топтарға бӛлу арқылы олардың ӛзара белсенді әрекет етуіне лайықталып қҧрылған. 

Студенттердің танымдық қызметі әрбір студенттің әрбір берілген оқу материалын 

сабақта ҥш кҥрделілік деңгейінде тыңдау, жазу, кӛру және айтуға мҥмкіндігі болатындай 

етіп қҧрылған (Адамның екі сигналдық жҥйесін қолдану жеке тҧлғаның танымдық 

қабілеттерін де, танымдық процестерін де дамытуға мҥмкіндік береді). 

Оқытуды ойын тҥрінде ҧйымдастыру және әр тҥрлі белсенді жҧмыс формаларын 

(топтық, топтық–жеке және жҧппен жҥргізілетін жҧмыстар, диспуттар, пікірталастар) 

қолдану оқытудың міндетті шарты болып табылады. Сӛйлесу бӛлімінде алғашында оқу 

материалын қайта жаңғырту және қарапайым білік пен дағдыны қалыптастыру, кейіннен 

алынған білімді талдау, жинақтау және бағалау мақсатындағы оқытудың белсенді 

формалары қолданылады. 

3, 4 – сабақтардан бастап студенттерге стандарт талаптарына сай сараланған 

тапсырмалар беріледі (III және II деңгейлер). 

I деңгей тапсырмаларды дарындылықтың екі тҥріне, яғни интеллектуалдық және 

креативтік дарынды студенттерге арналған. ІІІ деңгейге – білім стандартының талаптарына 

сай қарапайым білім мен тҥсінік деңгейіндегі тапсырмалар (бҧдан әрі айтуға оңай болуы 

ҥшін біз «жеңілдетілген стандарт» тіркесін қолданамыз) жатады. ІІ деңгей – стандарт 

талаптарына сай алған білімін қолдану және талдау деңгейіндегі тапсырмалар (бҧдан әрі 

«стандартты тапсырмалар» делінеді). І деңгей – шығармашылық және ізденушілік сипаттағы 

тапсырмалар (бҧдан әрі «стандарттан жоғары тапсырмалар» делінеді). 

Студенттер қандай да бір деңгейдегі тапсырмаларды ӛздері таңдайды. 

Тапсырмаларды қарапайымнан кҥрделіге қарай кезең–кезеңімен орындау міндетті емес. 

Студент тапсырманы ӛзінің орындау мүмкіндігіне қарай таңдауға ерікті. 

Оқу модульінің сӛйлесу (даярлық) бӛлімінің тағы бір ерекшелігі бар. Зерттеу 

кӛрсеткеніндей, оқытудың белсенді  және ӛз ойын кеңінен қолдану студенттердің оқу 

материалын бірнеше мәрте (13 – тен 24 ретке дейін) қайта оралып жҧмыс істеуіне мҥмкіндік 

береді (Психологтар оқу  материалын толық меңгеру оған 7 мәрте қайта оралып, 

пысықтағанда ғана жҥзеге асатынын дәлелдеп отыр). 

Технология ауқымындағы оқу процесі бастапқыда мынадай жағдайда қҧрылады: 

студенттердің кӛптеген тҧлғалық психикалық қасиеттері оның жеке ӛзіндік, ӛзін 

қанағаттандыратын қызметі барысында айқындалып, қалыптасады. Технологияда бҧған 

ерекше мән беріледі. Танымдық қызметіне рақаттану, қанағаттану – соңында әр 

студенттің жоғары  нәтижеге қол жеткізуінің маңызды факторларының бірі. Сондықтан да 

сӛйлесу бӛліміндегі бағалар мен бағалау ынталандырушы сипатта болады. Оқу модульінің  

бҧл бӛлімінде оқу  еңбегінің нәтижесін бағалаушы «тәтті лимон» (студент атқарған әрекеттің 

қҧндылығын асыра кӛрсету) және «шикі жҥзім» (оның теріс нәтижесін қҧнсыздандыру) 

қағидалары кеңінен қолданылады ( Р.М. Грановская, Ю.С. Крижанская). 

Бҧл технологияның маңызды шарты – студенттердің кез келген ғылыми еңбекті, 

оқулықтарды, оқу қҧралдарын пайдалануына болатындығында, сондай – ақ ҧйымдастырушы, 

кӛмекші, кеңесші ретінде оқытушыдан тез арада кеңес ала алатындығында. 
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Сӛйлесу бӛлімі сабақтарының ҧйымдастырылу формасы бойынша әр студент ӛзінің 

қалай және немен шҧғылдануы тиіс, сабақ барысында не істеуі керек екенін жақсы біледі. 

Ӛйткені оқытушы студенттерді сабақ ережелерімен (егер ол оқыта отырып ҥйрету ойыны 

болса), оның құрылысымен және жүру барысымен алдын ала таныстырады. 

Сӛйлесу  бӛлімінің жҧмысы тӛмендегідей негізгі қағидаларды есепке ала отырып 

қҧрылады: 

•   оқу материалын біртҧтас беру қағидасы; 

• «ӛсу» бағытымен оқып ҥйрену қағидасы (басында шағын тҥрде, соңынан – 

мазмҧнын біртіндеп аша отырып, кӛлемін арттырып, қосымша толықтырулар мен факті- 

деректер енгізу арқылы). Бҧл студенттің оқу материалдарын бӛлек–бӛлек емес, кешенді 

тҥрде, тҧтас тарау (тақырып) бойынша пысықтауын білдіреді; 

•   сӛйлесу бӛлімінің әр сабағында оқу модульінің тақырыбына «қайта оралып 

отыру» қағидасы (қайталаумен шатастыруға болмайды), бҧл іс жҥзінде оқу материалының 

кӛлемі жағынан да, тапсырмалардың кҥрделілік деңгейі тҧрғысынан да меңгерілген білімді 

бекіту ҥшін ӛте қажет. Зерттеулер кӛрсеткендей, жадылық ақпаратты ҧзақ уақыт есте ҧстап, 

белгілі білім деңгейіне қол жеткізу ҥшін оған саналы түрде бірнеше мәрте (7 ретке дейін) 

қайта оралып отыру қажет. Мҧндағы басты мәселе материалды қайталау емес, тақырыпқа 

қайта орала отырып, оны студенттің ӛз алдына қойған проблемасын шешудегі қажетті қҧрал 

ретінде пайдалану. 

Оқу модульінің сӛйлесу бӛлімінің назар аударарлық бірнеше ерекшеліктері бар: 

1. Бҧл бӛлімдегі оқыту мен оқу ісі. Оқыту мен оқу: 

1) дамытушылық қызмет атқарады, соған байланысты оқытушы студенттер мҥддесіне 

қарай бейімделуі қажет. Бҧдан шығатын қорытынды: оқу процесінде  әрбір студенттің 

қисынды ойлау қабілеті мен ауызша және жазбаша тілін дамытуға, басқа да қабілеттерін, 

танымдық қызметке қызығушылығын жетілдіруге бағыттау керек. Жағдай туғызу дегеніміз 

студенттердің психологиялық қауіпсіздігін, психологиялық сыйымдылықты, жағымды 

психологиялық ортаны (жылы ниет, ашық қабақ т.б.) қамтамасыз ету; 

2) дайындаушы қызмет атқарады, яғни модульдің қорытынды (бақылау) бӛліміне 

жетуге дайындайды. Сондықтан да әр сабақта әрбір студентке қойылатын барлық бағалар 

мен берілетін бағалаулар бақылаушы емес, ынталандырушы сипатта болады. Бағалар мен 

бағалауларды (ӛзіне, бір–біріне, командаға, топқа) негізінен студенттердің ӛздері береді. 

Оқу модульінің бҧл бӛлімінде кӛбірек қолданылған әдіс – бірін–бірі тексеру әдісі. Бҧл 

жерде кейбір студент ӛзін тексеру ҥшін қиын, кҥрделі деңгейдегі жҧмысты алып қалуы 

мҥмкін. Әрине, мҧндай жағдайда ол жҧмыстың орындалуының  дҧрыс немесе бҧрыстығын 

(дҧрыс еместігін) жете бағалай алмайды. Міне, сондықтан оқытушыға дҧрыс жауабын 

немесе тапсырманы орындау барысы жазылған парақтар дайындап қоюы қажет болады. 

Оларды студенттер бір–бірінің еңбек нәтижелерін тексергенде және бағалағанда 

пайдаланады (Егер І деңгей тапсырмаларының жауабы қалыптан тыс қиын жауап болса, онда 

оқытушының ӛзі тексереді).  

2. Репродуктивті (қайта жаңғырту) сипаттағы оқыту проблемалық, ізденушілік, 

зерттеушілік сипаттағы оқытумен ҧштастырылады. 

3. Негізінен студенттердің бір–бірімен қатынасына, ӛзара сӛйлесуіне қҧрылған 

оқытудың белсенді тҥрлері қолданылады. 

       Сонымен, ҧсынылып отырған оқу қҧралы орыс тілді ҥйренушілер ҥшін қазақ тілін оқып 

меңгерудің тиімді әдістемесін қамтамасыз етеді. Білім беруде технологиялық жолдың 

тиімділігін Қазақстан Республикасының әр тҥпкірінде ӛткізілген зерттеу  жҧмыстарының 

қорытындылары дәлелдейді.   
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Негізгі бӛлім 

 
І-модуль 

 

Лексикалық тақырып: Отбасы. Отан.  

Грамматикалық тақырып: Сӛз қҧрамы. Зат есімнің тәуелдік формасы. 

 

1-сабақ 

 

1-тапсырма. Есте сақтаңдар. Әр қайсысына мысал келтіріңдер. 

 

ДАРА СӚЗДЕР МЕН КҤРДЕЛІ СӚЗДЕР 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-тапсырма. «Менің Отбасым» тақырыбына 10 сҧрақ қҧрып, қасыңдағы отырған адаммен 

ӛзара сӛйлесіңдер. 

 

3-тапсырма. Мақал-мәтелдерді мәнерлеп оқып, ҥш деңгейлі тапсырмаларды орындаңдар. 

 

Қазақ тілінде Орыс тілінде 

1. Сыйласуға жат жақсы, 

жыласуға ӛз жақсы. 

2. Ағайын бірде араз, бірде тату 

3. Бір ауылда мың туысқан болғанша, 

Әр ауылда бір туысың болсын. 

4. Жаман туыстан жат артық. 

5. Жаман да болса ағамыз, жақсысын 

қайдан табамыз. 

6. Мал қонысын іздейді, ер туысын іздейді. 

7. Әпкенің ҥйі - кең жайлау. 

1. Веселиться хорошо с чужими, 

горевать со своими. 

2. Родичи и ссорятся, и мирятся, но никогда 

не расходятся. 

3. Чем тысячи родственников живут в 

одном ауле, лучше по одному родственнику 

в каждом ауле. 

4. Добрый знакомый, лучше плохой родни. 

5. Хоть и дурной, да брат родной. Где же 

взять хорошего? 

6. Скотина ищет свой хлеб, джигит - свою 

родню. 

7. Дом сестры - раздолье джайлау. 

 

 

Сӛздердің қҧрамы жағына қарай тҥрлері 

Дара 

(тҥбір) 
Кҥрделі 

(тҥбір + тҥбір) 

ҚР, ТМД, 

 ГФР, 

 ҚазПИ, 

ҚазГАУ,т.б. 

 

 

 

апа, аға, 

қала, 

мектеп,т.б. 

 

 

 

 

кӛке-тай, 

кӛрік-ті, 

қастас,т.б. 

 

 

 

 

орта бойлы, ат 

жақты, 

 ана тілі, 

 екі жүз бес,т.б. 

 

аққу (ақ+қу), білезік 

(білекке тағатын 

жүзік), биыл 

(бұл+жыл), т.б. 

 

 

ата-ана,  

бірте-бірте,  

шай-пай,т.б. 

 

 

қысқар- 

ған 

сӛздер 

негізгі 

тҥбір 
тіркесті 

сӛздер 

біріккен 

сӛздер 

туынды 

тҥбір 
қос 

сӛздер тіркесті 

сӛздер 
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 ІІІ-деңгей 

1. Мақал-мәтелдердің аудармасымен танысып, мағынасын тҥсініңдер. 

2. Мақал-мәтелдерден тҥбір сӛздерді теріп жазыңдар. 

 

 

 

 ІІ-деңгей 

1. Мақал-мәтелдерді жаттап алыңдар. 

2. Бір мақалға талдау жазыңдар. 

 

І-деңгей 

1. Бір мақал-мәтелдің негізінде шығарма жазыңдар. 

 

 

4-тапсырма. Мәтінді тҥсініп, мазмҧнын айтып беріңдер. Атамекен мен туған жердін 

айырмашылығын анықтаңдар. Мәтіннен кҥрделі сӛздерді теріп жазып, жасалу жолдарын 

анықтаңдар.   

Атамекен. Туған жер 

 

 Жеті жасқа толғанымда,  әкем мені ауылдың тӛменгі жағындағы ескі ҥйдің  жҧртына 

апарып, жерге аунатты.  

 - Кіндік  қаның тамған жер осы ара, - деді әкем.  

 - Ҧмытпа! 

 - Атамекен бе? – дедім білмегенсіп. 

 Әкем басын шайқады. 

 - Атамекен деп ата-бабаның ежелгі қонысын айтады.  

Ол алыста. 

 - Сонда қалай, атамекен мен туған жер екі бӛлек нәрсе ме? 

 - Әрине. Сен осы ауылда дҥниеге келдің. Демек, бҧл туған жерің. Ал атамекенің сонау 

Кӛкшалғынның бойы. Ӛйткені туған-туыстарың сол жақта тҧрады.  

 Мен сенер-сенбесімді білмей аңырып қалдым. 

 - Балам-ау,  оның  тҥсінбейтін несі бар? – деді әкем. Мысалы, Болат інің Башқҧртстанда 

туған жоқ па? Егер одан біреу атамекенің қай жер деп сҧрай қалса, Қазақстанды айта ма, 

әлде Башқҧртстанды айта ма? 

 Ойлануға тура келеді.  

(Ғ. Қҧлахметов) 

 

5-тапсырма. «Ҧрпақ» мәтіні негізінде диалог қҧрып, сӛйлесіңдер. «Ҧрпақ»  деген ҧғымды 

қалай тҥсінесіңдер? Мәтін бойынша ҧрпақ  деген сӛзге анықтама беріңдер.   

 

Ҧрпақ 

 

 «Ой, тҧқымың ӛскір», «Бала-шағаңның қызығын кӛр»  деген алғыстан адамның мерейі 

ӛсіп, марқайып қалады.  Ӛткені ҧрпақ – ғҧмыр жалғасы, тіршілік кӛзі.  Тіпті қаза ҥстінде 

айтылатын «марқҧмның жасамаған жасын сендерге берсін»,  «орнында бар  оңалар» деген 

тілектерде де ӛмірлік  байлам бар.  Қай халық  болмасын,  ҥмітін ең  алдымен  ҧрпағымен  

байланыстырады.  Қазақтың  батырлық жырларындағы Алпамыс, Қобыланды сияқты ел 

қорғаған ерлердің  кӛбінің  ата-анасының зарығып  кӛрген перзенттері  болып  келуі  тегін 

бе? 



 8 

 «Атаңның  ҧлы болғанша, халықтың  қҧлы бол»  мақалда қаншалықты сыр, тілек,  

ӛсиет  жатыр.  

 Бірде Әз  Жәнібек  қасындағы  нӛкерлеріне  «тӛресі жоқ  ҥйге  тҥсейік»  дегенде,  

ханның  тҧспалын  тҥсінбеген  серіктері  бір  кедей  адамның  ҥйіне  әкеліпті.  Сӛйтсе, ҥй иесі  

бала-шағасы кӛп  адам  болып шығады.  Келген  қонаққа  бай-кедей  деп  қарамайтын  

сәбилер  желсоқты  боп  шаршап келген ханға маза бермепті. Ертеңінде ханның  нӛкерлері 

«апыр-ай, енді қайттік»  деп қысылып,  Әз Жәнібектің жанарына тіктеп қарай алмай,  

кҥмілжіп, тӛменшектей беріпті. Сонда Әз Жәнібек: 

- «Балалы ҥй – базар, баласыз ҥй - мазар» деген. Базардан қашып, мазарға тҥнесем, хан атыма 

сын болғандай екен-ау, - деп езу тартыпты-мыс... 

(Ғ.Қҧлахметов) 

 

6-тапсырма. Г.Майлинаның әке туралы естелігін тҥсініп оқыңдар. Әке сӛзіне тҥсінік 

беріндер. Ӛзіңіздің ӛмірдегі әкеңіздің  рӛлі қандай? Мәтінен кҥрделі сӛздерді теріп жазып, 

жасалу жолдарын анықтаңдар. 

 

Әке туралы сӛз 

 

 «Әке – асқар тау» дейді халық. Менің әкем Бейімбет (Майлин) маған алып шың 

секілді сезіледі. Кҥн  ӛткен сайын,  ӛзім есейген, салиқа тартқан шағымда да  оның жылы 

шапағатын, ҥлкен  жҥрегін, мейірім-кӛңілін жаңа  бір қырынан аша тҥсетіндеймін. 

 Әкемнен мен жастай қалдым,  сондықтан еміс-еміс білемін. Әйтеуір  бір ҥлкен 

мейірімді, дарқан кӛңілді сезетінмін. Сегіз ҧлдан кейін дҥниеге келген кенже қызы  

болғандықтан, әкем мені ерекше жақсы кӛріпті. Тіпті, анам марқҧм Қҧлжамалдың айтуынша, 

жазуға отырғанда мені қолынан тастамайды екен. Қаламдас қҧрбы-қҧрдастары келгенде 

қызына, яғни, маған назар аудармаса, ренжіп те қалады екен. 

 Әкем туралы, оның бҥкіл жан-дҥниесі, мінезі, ӛмірі туралы бізге әңгімелеу -  анам 

ӛмірінің мәні осы болыпты, бҥгінде ойласам. Ол кісі әрбір қҧбылыс, оқиға-жайтқа 

байланысты немесе ӛз ӛмір әңгімелерін «Бейімбет осылай дейтін» деп  тҥйіндеп отыратын. 

Қиындау тағдырына қарамастан, ол кісі қайратты, мейірімді, әзілге бай еді. Небір 

оқиғаларды ішек-сілеңді қатыра әңгімелейтін. 

 Әкемізге деген арда сезімді, сый-қастерді, оның атына лайық жауапкершілік сезімін 

тәрбиелеген де анамыз. Айтқан шексіз кӛп әңгімелерінен тҥйгенім: әкем - ӛз идеясына адал, 

шыншыл, екіжҥзділікке, ӛтірікке бҥкіл жан-тәнімен қас, адамгершілігі мол, ӛз уақытының 

ҧлы, әділдіктің, шындықтың салтанат қҧрарына сенімді, дарқан жанды шапағатты, мейірімді, 

кішіпейіл, қарапайым, ӛте еңбекқор жан. 

(Ғ.Қҧлахметов) 

 

2-сабақ 

 

1-тапсырма.  Қос сӛздердің тҥрлеріне ӛз мысалдарыңды келтіріңдер. Содан соң сӛйлем 

қҧрастырыңдар. 

Қос сӛздердің тҥрлері:  

1. Бір сӛздің қайталануы: алуан-алуан 

2. Екі тҥрлі сӛз: ата-ана 

3. Мағыналы-мағынасыз сӛз: киім-кешек 

4. Кҥшейткіш туынды сӛз: үп-үлкен 

5. Еліктеуіш сӛз: тарс-тұрс 

 

2-тапсырма. Сҧрақтарға жазбаша жауап беріңдер. 

      1. Сенің аты-жӛнің кім? 

      2. Ҧлтың қандай? 
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3.Отбасың бар ма? 

4.Отбасыңда қанша адам бар? 

5.Әкеңнің аты кім? Ол қайда жҧмыс істейді? 

6.Анаңның аты кім? Ол қайда жҧмыс істейді? 

7.Атаң мен әжең бар ма? 

8.Отбасыңдағы қалған мҥшелер кімдер? 

9.Олар туралы не айтып бересің? 

10.Ӛзің туралы бізге не айтасың? Қайда оқисың? Бос уақытыңда не істейсің? 

 

3-тапсырма. Келесі мақалдар арқылы жасалған жоспар бойынша шығарма жазыңдар. 

Тақырыптың атын ӛздерің  қойыңдар. 

                             Жоспар 

 І. Ананың кӛңілі балада,  

   Баланың кӛңілі  далада. 

ІІ. Інісі бардың тынысы бар, 

    Ағасы бардың жағасы бар. 

ІІІ.  Әкенің қадірін, балалы болғанда білерсің. 

 

                            Аудармасы 

І. Мать живет заботами детей, 

Дети - своими интересами. 

ІІ. У кого есть старший брат, и у того есть опора. 

У кого есть младший брат, у того есть подмога. 

ІІІ. Цену отцу узнаешь, когда появятся собственные дети. 

 

4-тапсырма. Сӛздіктегі жаңа сӛздермен танысып, сӛйлем қҧрастырыңдар. Жаттап алыңдар. 

Ата -  әкеңнің әкесі 

Әже - әкеңнің шешесі. 

Әке-шеше, ата-ана  –  дҥниеге ҧрпақ әкелген ерлі-зайыпты адамдар. 

Бала - ата-анадан туған ҧрпақтар, олар ҧл, қыз деп аталады. 

Ҧл - шаңырақ иесі, ҧрпақ жалғастырушы. 

Қыз - басқа елдің болашақ келіні, болашақ ана. 

Немере - ҧлдың баласы. 

Шӛбере - немеренің баласы. 

Жеңге - ағаңның әйелі. 

Ағайын - бірге туған туыстар. 

Аға, апа, қарындас, сіңлі - бір әке-шешеден туған немесе туыстың балалары,  

ҥлкен болса – «аға», кіші болса -«іні», ҥлкен қыз - «апа», кіші болса - «қарындас», 

қыздар болса  – «сіңлі» болады. 

Інінің, баланың әйелі жасы ҥлкендерге келін болып есептеледі. 

Нағашы - ананың тӛркіні балаларына. 

Жиен - қыздан туған бала. 

 

5-тапсырма. Тӛменде берілген фразеологизмдердің мағынасын тҥсіндіріңдер. 

1. Он ҥште отау иесі. 

2. Жеті атасын білмеген жетімдіктің салдары. 

Сӛздік 

жетім - сирота 

салдар - следствие 

жеті ата - семь поколений. 
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6-тапсырма. Мәтінді  тҥсініп, әңгімелеңдер. Қазақ отбасында ҧл мен қыз баланың орны 

туралы не айта аласыңдар?  

Ҧрпақ - ӛмір жалғасы 

 

 Ең бір саналы тіршілік санатындағы адамның ҧрпақ жаюы – сҧлулық пен арпалысқа, 

қым-қуыт кҥреске, жақсылық пен жамандыққа толы сыр.  Әрбір  ҧлт пен  ҧлыстың, халық 

пен елдің әр қилы кезеңдерде ҧрпақ қалдырудағы талғамдарында ала-қҧлалық болғанмен, 

бәріне ортақ бір тҥпқазық – ертеңіне деген асқан жауапкершілікке тоғысады. Ӛйткені 

перзент –жеке адамның ғана емес, ҧлыс пен ҧлттың ертеңі,  келер тарихқа барар аманат. Бҧл 

– табиғат–ана қалыптастырған әсем де қасиетті  қҧбылыс. Ҧрпақ – саналы ӛмірдің ең басты 

кепілдігі. 

 Атам қазақтың ҧрпаққа деген кӛзқарасы да жан шырылына толы. Олай болары – 

ғасырлар бойы табиғатпен тайталас ӛрбіген, не қилы заманалар ауыздықпен су ішкен, дала 

тіршілігі ҧрпаққа деген қатаң жауапкершілікті қалыптастырады.  

 Толассыз арпалыс ҥстіндегі тіршілік  бауырмалдықты, әрбір ру мен аталықтың, әр 

шаңырақтың басты мҥддесі – ҧл тілеген.  Ҧл – берісі ӛз ҥйінің отын ӛшірмесе, әрісі елге 

қамқор, жалпақ жҧртқа пана. Қазаққа ер бала – ҧрпақ, демек, ӛз ӛмірінің жалғасы, қала берді, 

қарт ата-ананың сҥйеніші. 

 Дҥниеге қыздың келуі – отбасына енген жаңа нәзіктік пен әсемдік деген сӛз. Ағалары, 

тіпті, ата-анасының ӛздеріне дейін жаратылысында сезімтал қыз балаға ҧнамай қалудан 

сескенеді, бойларын бҧрынғыдан да тҥзей тҥсіп, жҥріс-тҧрыс, іс-қылықтарының бәріне де 

жаңалық енгізеді, қызға қамқор болады.  

(Ғ.Қҧлахметов) 

 

7-тапсырма. Ғ.Қҧлахметовтың «Атаның тілеуі» әңгімесін рӛлге бӛліп, мәнерлеп оқыңдар. 

Кҥрделі сӛздердің  жасалу жолдарын тҥсіндіріңдер.  

 

Атаның тілеуі 

 

 Ҥйге келсем, шешем бауырсақ пісіріп, әкем қой сойып, бауырларым аула сыпырып, 

текемет, алаша, сырмақтарды қағып, ҥйдегілер әбігер болып жатыр екен. 

- Қонақ келе ме? – деп әркімнен бір жағалап сҧрап едім, қолыма келсап ҧстатып, келі тҥйгізіп 

қойды. Тҥкке тҥсінсем бҧйырмасын. Әйтеуір, бірін-бірі «бол-болдың» астына алып 

асықтырып, ӛзі де ебіл-дебіл болып жанталасқан жҧрт. 

 Тіпті кӛрші-қолаң да қазан-ошақтың маңайында кҥйбеңдеп, қолғабыс тигізіп жҥр. 

 Қолы бостықтан іші пысып, кӛше кезіп кеткен інім ҥйге келгенде барып, абың-кҥбің 

бҧл тірліктің себебін бір-ақ білдім. 

- Келіні дҧрыстап тҥй, - деді ол маңғазданып. – Атам келе жатыр. 

- Қайдағы ата? – дедім таңырқап. 

Мәссаған, мынау, шынында да ҥлкен жаңалық! 

Ҥйдің жанына келіп тоқтаған кӛліктен сақал-мҧрты бурылданған ала кӛз бір шал тҥскенде, 

әкем барып оның қолтығынан демеді. 

- Қҧлыным-ау, - деп әкемнің маңдайынан иіскеген ақсақал жылап кӛрісті. Атамыз осы кісі 

екен. Бәрімізді жағалай сҥйіп шықты. Балпанақтай сҥйкімді інімді: «Насыбайыңды әкел» деп 

біраз әурелегенде, маңайдағы жҧрт мәз-мейрам болып кҥлісіп алды. 

 Ол кісінің әңгімесін ҧйып тыңдаған ел, таң сарғайып атқанда бір-ақ тараған. Інім 

екеумізде ҧйқы жоқ. 

 Ел аяғы басылған соң тӛсек салынып, атам бізді қасына шақырды. 

- Келіңдер, менің қойныма жатыңдар. 

- Мен жатпаймын, - деді інім. – Сен бағана ішкиімнің бауын ҥзіп жіберіпсің. 

 Атам сылқ-сылқ кҥлді. 
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- Жатпасаң, жатпа. Бірақ тентектігің бізге тартыпты. Атамның қойнына мен жаттым. 

Басымнан сипап, кӛзімнен сҥйген атам біраздан соң кҥбірлей бастады. 

- Е, қҧдай, ҥрім-бҧтақ, ҧрпағыма тыныштығыңды бере гӛр. Осылардың алдында ӛлсем, 

армансызбын... 

 Таңертеңгі асты бәріміз бірге іштік. Дастархан ҥстінде атам дәмге қол созбай тҧрып: 

«Ҧлдан туған, қыздан туған ҧрпағым аман болсын», - деп екі қолымен бетін сипады. Беу, 

атаның ақ тілеуі-ау! 

 

(Ғ.Қҧлахметов) 

 

3-сабақ 

 

1-тапсырма. М. Шахановтың Отан туралы  айтқан сӛзін қалай тҥсінесіңдер? Тәуелдік 

формада тҧрған зат есімдердің астын сызып, жақтарын анықтаңдар. 

        «Отан - әрдайым туған анамызбен бірдей деңгейде тҧратын, тіпті мазмҧны жағынан 

одан әлдеқайда биік бағалануға тиісті ең қасиетті, ең ҧлы анамыз. Әдетте әр адамның ӛз 

анасына еткен еңбегі ҥшін мадақ, жылу дәметпейтіні айқын. Отаннан тысқары елдердің 

қҧрмет-мойындауларына және ӛз ішіміздегі кейбір қоғамдық ҧйымдардың  азаматтық 

істеріңді, рух қуатыңды бағалау тҧрғысындағы сый-сияпаттарына тосқауыл қою әбестік 

болар. Бірақ Отан-Ана алдындағы қызметіміз сатусыз, риясыз, барлық бақай есептен биік 

тҧруға тиіс!»                                                                                                             

                                                                                                                                    (М.Шаханов) 

 

2-тапсырма. Ӛлеңді мәнерлеп оқып, жаттаңдар 

                      Отан 

Отан жерім, Отан - суым, 

Отан қуат, нәр береді. 

Отан - ҧран, Отан - туым,  

Отан мәңгі гҥлденеді. 

 

3-тапсырма. Сӛйлемдегі сӛздерді қҧрамына қарай талдаңдар. 

1. «Отан» деген сӛзді кҥн сайын естиміз. 

2. Отан дегеніміз адамның туып ӛскен жері. 

3. Қазақ елінде тҧратындардың  Отаны  Қазақстан Республикасы. 

4. Адамның жақсы, бақытты ӛмір сҥруі кӛп жағдайда  Отанға деген сҥйіспеншілігіне 

байланысты. 

5. Отанды сҥйе білсең - атақ та, жҧмыс та, қҧрмет те болады. 

 

4-тапсырма. Мақал-мәтелдерді тҥсініп, жаттаңдар. 

1. Отан елдің анасы, ел - ердің анасы. 

2. Туған жердің жуасы тәтті. 

3. Ел - елдің бәрі жақсы, ӛз елің бәрінен де жақсы. 

4. Ел іші - алтын бесік. 

5. Отан - оттан да ыстық. 

6. Туған жердей жер болмас,  

      Туған елдей ел болмас. 

7. Туған жердің қадірін, шетте жҥрсең білерсің. 

 

5-тапсырма. «Менің Отаным» тақырыбына шығарма жазыңдар. 

 

6-тапсырма. Мәтінді тҥсініп оқып, тҥбір сӛздерді теріп жазып, қҧрамына қарай талдау 

жасаңдар. 
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Ши 

 

 Ши – ҧлттық ҥй жиһазы. Оның ақ ши, шым ши деп аталатын тҥрлері бар. Ақ ши 

арнаулы ши ӛсімдігінен қабығы аршылып тоқылады. Ораулы шиді ақ шидің сыртына  тҥрлі 

тҥсті боялған жіп орап, ӛрнекпен тоқиды. Шиді ораудың  арнаулы ӛрнегі бар. Ораулы ши де, 

ақ ши де керегенің сыртынан, туырлықтың ішінен ҧсталады. Ас-су сақтауға арналып 

тоқылған ораулы «ӛреше» ши адалбақанды қоршай, ҥйдің ішінен ҧсталады. Ораулы ши 

бағалы жиһаздардың бірі саналған.   

 

 

4-сабақ 

 

1-тапсырма. Сызба бойынша тіркесті сӛздер туралы мәлімет беріңдер. 

 

ТІРКЕСТІ СӚЗДЕР 

 

Тіркесті сӛздер 

 

 

Кҥрделі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-тапсырма. Мәтінді тҥсініп, ҥш деңгейлі тапсырманы орындаңдар. 

 

 Мәтел – халық поэзиясының  ықшамды нақыл сӛз ҥлгісінде келетін жанрлық тҥрі, 

кестелі сӛз. Мәтел мақалға жақын, алайда ӛзіндік сипат, айырмасы да жоқ емес. Мәтелде 

кӛбінесе айтылатын ойдың ҧшығы, тҧспалы ғана болады, ол нақышты сӛйлемше тҥрінде 

келеді. Бірақ сӛз орайына келтіріп, сӛз қосылып айтылғанда мағынасы толысып, жетіліп 

тҧрады. Мысалы: «Берсе – қолынан, бермесе - жолынан», «Асын ішіп, текеметін тіліп», 

«Тисе  - терекке, тимесе бҧтаққа», «Сыныққа - сылтау» секілді мәтелдерді алсақ, бҧларда ой 

қысқа қайырылып айтылған. Мәтел де мақал секілді, ықшамды тҥрде айтылса да, кӛп жайды 

аңғартатын, қоғамдық ӛмірдегі әр қилы қҧбылыстарды тапқырлықпен тҥйіндеп, тҥпсырыңды 

жеткізетін нҧсқалы сӛз нақышы.  

 

(Қазақ әдебиеті. Энциклопедиялық анықтамалық) 

 

 

 ІІІ-деңгей 

1. Мәтіннен мәтелдерді теріп жазып, мағынасын тҥсіндіріңдер. 

2. Әдебиеттерден бірнеше мәтел  мысалдарын  келтіріңдер. 

 

 

Ҥстеу 

 

Сан есімдер 
 

Сын есімдер 

 

Зат есімдер 

он бес, мың тоғыз 

жүз отыз бір, т.б. 

 

 

 

қара торы, ақ жүзді, 

қыр мұрынды, қыпша 

белді,т.б. 

 

Ақтӛбе 

қаласы, ауыл 

округі, мал 

шаруа-

шылығы,драма 

театры,т.б. 

 

күн ұзаққа, күн ілгері, 

күні бүгін, кешке 

дейін, т.б. 
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 ІІ-деңгей 

1. Мәтел мен мақалдың айырмашылықтарын анықтап, мысалдар арқылы дәлелдеңдер. 

2. Тіркесті сӛздерді теріп жазып, жасалу жолдарын тҥсіндіріңдер. 

 

І-деңгей 

«Қазақ поэзиясындағы мәтелдер» тақырыбына реферат дайындаңдар. 

 

 

 

3-тапсырма. Мәтінді тҥсініп, «жеті ата»  ҧғымына сипаттама беріңдер. Мәтіннен тіркесті 

сӛздерді теріп жазыңдар. 

 

Жеті ата 

 

 Кҥн шығып, батады. Ай жаңарып, ескіреді. Жыл ӛлшемі – он екі ай. Бірақ уақыт 

шексіз. Адамзат ғҧмыры – уақыт жылнамасы. Осы тиесілі уақытпен әрбір ҧрпақтың ӛзіне 

тиесілі еншісі болады. Табиғаттың тылсым сыры кӛп. Кӛшпенділер ҧғымында кҥннің ӛзі 

жеті бӛлікке бӛлінеді. Таңсәрі, сәске (кіші сәске, ҧлы сәске), тҥс, бесін (кіші бесін, ҧлы 

бесін), қызыл іңір.  

 Аптада жеті кҥн бар. Бір ғажабы бҧл атаулар ӛзгермейтін ӛлшем бірліктері: қазақ 

халқының ҥш, жеті саны киелі болып есептеледі. 

 Жаңа туған нәрестенің шілдеханасы жетінші кҥні жасалады. Қайтыс болған кісінің 

жетісі беріледі. Білімдар кісіні жеті жҧрттың тілін біледі дейтін де кӛшпенділер. Кӛкті жеті 

қабат, жерді жеті қат деп тҥсінетіндер де солар. Тіпті «Жҧт жеті ағайынды»  деген сӛздің ӛзі 

тҧрмыстық жағдайдан келіп туындайтын байлам. Әз Тәуке ханның «Жеті Жарғысы» (Жарғы 

– кӛне тҥркі сӛзі, жҥгініс деген ҧғымды білдіреді)  мен «Жеті қазына» деген атаулардағы   

жетілік санның тектен-тек тумағандығы айқын. Басқа-басқа қауіп-қатерден аман қалған адам 

ҥшін не анасы, не жҧбайының жеті шелпек пісіріп жатуы да немесе садақаға жеті тҥрлі нәрсе 

таратуы – наным-тҥсініктен туған іс екен. «Жетіге келгенше  жерден таяқ жейсің» дейтін 

кӛшпенділердің «жеті атасын білмеген - жетесіз» деген даналық тҧжырымы -  ҧрпақ кӛшінің 

ҥзілмеуін тілеген ізгі ниеттен шыққан.  

Ата (әке) 

Бала 

Немере 

Шӛбере 

Шӛпшек 

Немене 

Туажат 

 Бір атадан тараған ҧрпақтың бҧдан кейінгі тармақтары жекжат, жҧрағат болып 

жалғасып кете береді. Тарихты – ежелгі тҥркілер шежіре деп атаған. Ӛйткені ӛз атасының 

кім болғанын, оның ел аузында қандай игілікті істері қалғанын мақтанышпен әңгімелейтін 

қариялар алдына бір-ақ қана мақсат қойған. Олар ӛткеннің тағлымын жас ҧрпақтың 

тәрбиесінен тысқары нәрсе деп қарамаған.  

(Ғ.Қҧлахметов) 

 

4-тапсырма. Мақалды оқып, мағынасын тҥсіндіріңдер.  

            Жеті атасын білген ер, 

            Жеті жҧрттың қамын жер 

 

5-тапсырма. Ғабиден Қҧлахметовтың әңгімесін диалогқа айналдырып, ӛзара сӛйлесіңдер. 
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Бауыр 

 

- Сен Әуенді ренжітпе, - деді атам мені қасына шақырып алып. – «Аға – бор, іні - тас» деген 

мәтелді естіп пе едің? Оның мәнісі былай: сен естиярсың ғой, ол болса әлі ақылы кірмеген 

сәби. Сондықтан да бірді тҥсінсе, бірді тҥсінбейді. Және кенже бала ӛзімшіл болады. Жалпы, 

жасы кіші бауырға кешірімді болу керек. «Ағасы бардың жағасы бар, інісі бардың тынысы 

бар» дегенді ҧмытпа! 

 Туманшы деген елде ертеде Тӛлен атты батыр болыпты. Қазақ пен қалмақтың 

арасындағы бір қақтығыста қазақ жағы жеңіліске ҧшырап, Тӛлен батыр ҧлын артына 

міңгестіріп қашып келе жатса, «ағатай бізді қалдырма» деп Есенбай, Қҧлтан деген інілері 

алдынан шығыпты. Соңынан дҧшпан ӛкшелеп, алдынан екі інісі шырқыраған Тӛлен батыр: 

Кӛзінен аққан қанды жас, 

Атаңды кҥнде жау қумас. 

Әйелдің ҧлы,  аттан тҥс, 

Қҧдайым ҧлсыз қалдырмас. 

Емшектес болған қос бауыр, 

Тӛленге қайтып табылмас! –  

деп баласын жауға қалдырып, екі інісін қҧтқарып қалған екен. 

 

5-сабақ 

Нәтиже сабақ 

 

І. Тест ӛткізу                                             

1. Сӛз құрамының түрлерін кӛрсетіңіз 

а. негізгі, туынды 

в. дара, күрделі  

с. біріккен, қос 

д. қысқарған 

2. «Ананың кӛңілі балада, 

   Баланың кӛңілі далада»  мақалындағы негізгі ой 

а. бала анасын ойлайды 

в. ана баласын ойламайды 

с. ана баласына сенім білдіреді 

д. ана баланы уайымдайды, бала ананы ойламайды. 

3. Шаңырақ иесі 

а. қыз 

в. ұл 

с. жиен 

д. ағайын 

4. Ағаның әйелі 

а. апа 

в. тәте 

с. жеңге 

д. қарындас 

5. Дара сӛзді табыңыз 

а. ТМД 

в. ат жақты 

с. ата– ана 

д. қала 

6. Мақалдың негізгі ойын табыңыз 

   «Ағайын бірде араз, бірде тату» 

а. ағайындылар ұрысады, керіседі, бірақ бәрібір кетпейді 
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в. ағайындылар ұрыспайды, керіспейді. 

с. туыстар жақын болады 

д. туыстар бірін–бірі сыйлайды. 

7. Туынды сӛзді табыңыз 

а. шай–пай 

в. кӛрікті 

с. ана тілі 

д. екі жүз 

8. Ананың тӛркіні 

а. ағайын 

в. немере 

с. шӛбере 

д. нағашы 

9. Қазақ халқы баланы қай жаста отау иесі деп атаған? 

а. он сегізде 

в. он үште 

с. жиырма бесте  

д. он екіде 

10. ... атасын білмеген жетімдіктің салдары. 
а. үш 

в. ӛз 

с. жеті 

д. бес 

11. Отанға әрдайым теңестіретін қасиетті тұлға 

а. от 

в. ана 

с. су 

д. жер 

12. Отан елдің анасы, Ел - ... анасы. 

а. баланың 

в. қыздың 

с. ердің  

д. ұлдың 

13. Ши дегеніміз не? 

а. ұлттық аспап 

в. ұлттық үй жиһазы 

с. ұлттық ойын 

д. ұлттық тағам 

14. Тіркесті сӛзді табыңыз 

а. ақ 

в. үйшік 

с. қара торы 

д. қоңыр 

15. «Туған жердің қадірін, шетте жүрсең білерсің» мақалының мәні 

а. елді сағынасың 

в. елден алыста болсаң, оны сағынасың 

с. туған елді сағынбайсың 

д. туған елді еске аласың 

16. Күрделі сан есімді табыңыз 

а. бір 

в. жиырма үш 

с. кешке дейін 
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д. ақ жүзді 

17. Отан – оттан да ыстық. Асты сызылған тіркестің мағынасы 

а. жақын 

в. алыс 

с. суық 

д. қажет 

18. «Туған жердің жуасы тәтті» мақалының мағынасы 

а. туған жердің әр заты қажет емес 

в. туған жерге бару 

с. туған жердің әрбір заты саған жақын, ыстық 

д. туған жерді сағыну 

19. Күрделі зат есімді табыңыз 

а. күн ілгері 

в. Астана қаласы 

с. он сегіз 

д. қыпша бел 

20. Отбасының тірегі кім? 

а. ұл 

в. қыз 

с. ана 

д.әке  

 

ІІ. Бақылау сҧрақтары 

1. Сӛз қҧрамы туралы тҥсінік 

2. Зат есімнің тәуелдік формасы туралы айтыңдар 

3. Отбасы туралы мақал-мәтелдерді айтып беріңдер. 

4. «Отан» туралы монолог дайындаңдар. 
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II-модуль 

 

Лексикалық тақырып: Тәуелсіз Қазақстан 

Грамматикалық тақырып: Жалғау тҥрлері 

 

1-сабақ 

 

  СӚЗЖАСАМ  СӚЗ ТҦЛҒАСЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сӛздік   

тәуелсіз - независимый  

қҧқылық - правовое 

ӛзін-ӛзі билеу - самоуправление 

қҧру - создать 

жалпыға бірдей - всеобщее 

бостандық - свобода 

бейбітшілік саясаты - мирная политика 

қабылданды - принят 

егеменді - суверенное  

намыс - гордость 

қарусыздану - разоружение 

шекара – граница 

 

 1-тапсырма. Cӛздікте берілген сӛздермен сызбалар бойынша сӛз тіркестерін 

қҧрастырыңдар. 

           Қандай                           қандай 

           ↓                              ↓ 

Сын есім + зат есім (м: тәуелсіз мемлекет) 

Зат есім + етістік (мемлекет жарияланды) 

Ҥстеу + етістік (ашық айту) 

Сан есім + зат есім (он жыл) 

СӚЗЖАСАМ  

(сӛз тҧлғасы) 

Тҥбір 

(аға,ата, бата) 
Қосымша 

(сән-қой,ӛнер-паз,ӛн-ім) 

Туынды тҥбір 

(кӛр-ген, жол-дас, 

т.б.) 

Жалғау Жҧрнақ 

Сӛз тҥрлендіруші 

терім, терімші, егін, егінші,т.б. 

Негізгі тҥбір 

(кӛр, бер, ал т.б.) 

 тәуелдік 

 септік 

 кӛптік 

 жіктік 

Сӛз тудырушы 

тер-ім-ші, 

ег-ін-ші,т.б. Тҥбірлес сӛздер 

(біл, білім, білгіш, 

білгір,т.б.) 
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2-тапсырма. Мәтінге сҥйене отырып, Қазақстан елінің тәуелсіздікке ие болуының тарихын 

әңгімелеңдер.  

Менің елім - тәуелсіз Қазақстан 

 

        Қазақ халқы сан ғасырлар бойы ӛзінің егемендігі мен тәуелсіздігі ҥшін кҥресіп келді. 

Адамзат тарихында ең  соңғы империяның қҧлап, оның қҧрамында басқа халықтармен қатар 

ҧзақ жылдар болып келген ӛзіндік мол  тарихы бар қазақ халқының жеке тәуелсіз ел болып, 

дҥниежҥзілік мемлекеттердің ҧйымына кіргеніне жиырма жылдан  аса уақыт болды. 

Тәуелсіздіктің қайта оралғаны - ата-бабаларымыздың осыншама байтақ жерді ақ найзаның 

ҧшымен, ақ білектің кҥшімен қорғап қалғанының арқасы.  

       «Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы» Заң 1991  жылғы 

желтоқсанның 16-сында Жоғарғы Кеңестің 7-мәжілісінде қабылданды. Бҧл  кҥн - 

«Республика кҥні» деп жыл сайын тойланады. Қазақстан Республикасы - тәуелсіз, 

демократиялық және қҧқылық мемлекет деп жарияланды.  

          Бҧл тәуелсіздіктің ӛзінен-ӛзі келіп, басымызға қона салмағанын, азаттық ҥшін 

мыңдаған адамдардың зардап шеккендері белгілі. Тәуелсіз ел болу - бҧл ата-

бабаларымыздың талай ғасырлар бойы арманы еді, атап айтатын болсақ,  отаршылдықтың 

темір қҧрсауының, отызыншы жылдардағы  ашаршылық пен сталиндік жаппай жазалаудың, 

Ҧлы Отан соғысында ерлік кӛрсеткендердің,  кешегі желтоқсанда ҧлттық намысын қолдан 

бермеу ҥшін  бел буып шыққан жастарымыздың арманы еді. Міне, сол  арман орындалды, 

егемен ел болдық. Жаңа тәуелсіз мемлекет - дербес ел, дербес экономика мен дербес саясат  

қана емес, тӛл бастаулардан нәр алған, мәдени һәм идеялық аралас-қҧраластыққа қҧшағы 

ашық дербес рухани болмыс та.  

       Қазақ ҧлтының және Қазақстанда тҧратын басқа ҧлттар  ӛкілдерінің мәдениет, дәстҥр-

салтын, тілін қайта тҥлетіп, дамыту, ҧлттық қадір-қасиетін нығайту - мемлекеттің аса 

маңызды міндеттерінің бірі болып табылады. Қазақстан Республикасының ӛз Елтаңбасы, 

Жалауы, Әнҧраны бар.  

       1993 жылдың 28-қаңтарында тәуелсіз мемлекетіміздің  тҧңғыш Конституциясы 

қабылданды. Республика ӛкіметі адам қҧқыларының жалпыға бірдей демократиясында 

баянды етілген жеке адамның қҧқылары мен  бостандықтарының ҥстемдіктерін 

мойындайды. Қазақ ҧлтының ӛзін-ӛзі билеу қҧқын растайды. Азаматтық қоғам және 

қҧқылық мемлекет қҧрмақшы. Бейбітшілік саясатын  ҧстанады, аралық қаруды таратпауға, 

қарусыздануға адалдық етеді. Ӛзінің ішкі және сыртқы саясатын дербес жҥргізеді.  

         Қазақстан Республикасының территориясы қазіргі шекараларында біртҧтас, бӛлінбейтін 

және қол сҧғуға болмайтын территория болып табылады.  

 

3-тапсырма. Мәтін бойынша сҧрақтарға жазбаша жауап беріңдер.                                                                                                               

- Қазақ халқы не ҥшін кҥресіп келді? 

- Тәуелсіздіктің қайта оралғаны кімнің арқасы? 

- «Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы» Заң нешінші жылы 

қабылданды? 

- Мемлекетіміздің тҧңғыш Конституциясы  нешінші жылы қабылданды? 

- Конституция нелерді қарастырады? 
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Есте сақтаңдар! 

 

Жалғау тҥрлері 

Септік Кӛптік Тәуелдік Жіктік 

 

А. с. кім? не? 

                                

І. с. кімнің? ның, нің,     

   ненің? дың,дің 

Б. с. кімге? ға,ге, 

     неге?  қа,ке 

Т. с. кімді? ны,ні, ты,ті, 

    нені?ды,ді 

Ж.. с.  кімде? неде? 

      да, де, та, те 

Ш. с. кімнен? неден? 

  дан, ден, тан, тен 

К. с. кіммен? немен? 

 бен, мен, пен                            

 Мысалы:  

Мемлекет - 

Мемлекеттің 

Мемлекетке 

Мемлекетті 

Мемлекетте 

Мемлекеттен 

Мемлекетпен 

 

Дауысты 

Р,у,й +лар,лер 

 

Ж,з,л,м,н,ң 

+дар,дер 

 

Қатаң б,в,г,д 

+тар,тер 

 

Мысалы: 

балалар, гҥлдер 

 

заңдар, 

университеттер 

 

кітаптар, 

оқулықтар,  

мемлекеттер, 

ӛзбектер 

 

-м,-ң, -сы, -сі, 

-ің, -ың 

-мыз, -міз, 

-ңыз, -ңіз, 

-ыңыз, -іңіз, 

-ы,-і, 

-нікі, -дікі,-тікі 

 

 

Менің терезе-м                                                   

Сенің терезе-ң                                                    

Сендердің терезе-

лер-ің  

Оның терезе-сі                                                   

Біздің терезе-міз 

Сіздің терезе-ңіз                                                 

Сіздердің терезе- 

лері-ңіз  

Олардың терезе-

лер-і  

Мысалы: Кітап 

Айгҥл- дікі.  

 

-мін, - мын 

-сің, - сың 

- сіз, - сыз 

 

 

 

 

 

 

Мысалы: 

Мен дәрігер-мін 

Сен дәрігер-сің 

Сіз дәрігер-сіз 

Ол дәрігер 

 

Мен келе-мін 

Сен келе-сің 

Сіз келе-сіз 

Ол келе-ді 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-тапсырма. Ҥш деңгейлі тапсырмаларды орындаңдар. 

 

III-деңгей 

1. «Менің елім – тәуелсіз Қазақстан» мәтінінен кӛптік, септік және тәуелдік жалғауы 

бар сӛздерді теріп жазыңдар, септігі мен жақтарын анықтаңдар. Мысалы: халқы – 

тәуелдік жалғау, III-жақ; халықтармен – тар –кӛптік жалғау, мен – кӛмектес 

септік. 

2. Мәтінге 5 сҧрақ дайындаңдар. 

 

II-деңгей 

1. «Менің елім –тәуелсіз Қазақстан» тақырыбына газет материалдарынан ақпарат 

жинап, жҥйелеңдер. 

 

I-деңгей 

1. «Тәуелсіз Қазақстан» тақырыбына мәнжазба дайындаңдар. 
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5-тапсырма. Мәтінді  тҥсініп,  тӛменде берілген кестені пайдалана отырып тезистік жоспар 

қҧрыңдар. Ата Заңға сипаттама беріңдер. 

 

Қазақстан Республикасының Конституциясы 

(Негізгі заңы) 

 

     Тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің тҧңғыш Конституциясы 1993 жылдың 28 қаңтарында 

қабылданды. 1993 жылғы алғашқы Конституция қабылданға дейін Қазақстан азаматтары 

Қазақ КСР Конституциясын пайдаланып келді. Тәуелсіздік жағдайында ол моральдық  және 

саяси тҧрғыдан ескіріп қалған болатын. Конституция бәрінен бҧрын  мемлекеттің саяси 

қҧрылымы туралы  басты қҧжат болып табылады. Басқа заңдар соның негізінде туындайды. 

1993 және 1995 жылдардағы  ӛтпелі кезеңде Қазақстан Республикасының жаңа тәуелсіз ел 

ретінде қалыптасуында елеулі рӛл атқарды. Ӛтпелі кезең жағдайынан кейін қоғамдық ӛмір 

жаңа Конституцияның қабылдануына алып келді. Сӛйтіп ол 1995 жылдың 30 тамызы 

республикалық бҥкілхалықтық референдумда қабылданып, бҥгінгі таңда қолданыста жҥр. 

Конституция бойынша Қазақстан Республикасы демократиялық, зайырлы және қҧқықтық 

мемлекет болып саналады. Мемлекеттік биліктің бірден–бір қайнар кӛзі - халық. Ол билікті 

тікелей республикалық референдум, еркін сайлау сондай-ақ мемлекеттік органдарға ӛз 

билігін тапсыру жолымен жҥзеге асырады. Біздің Конституциямызда 9 бӛлім, 98 бап бар. 

Қажет болған жағдайда еліміздің жоғарғы  заң шығарушы органы Парламент баптарға 

ӛзгертулер мен толықтырулар енгізе алады. Конституция (Негізгі Заң) - еліміздің басты 

қҧжаты. Бҧл біздің қҧқықтарымыз бен  мҥмкіндіктеріміз жайындағы байыпты да парасатты 

кітап. Конституцияны мҧқият оқып ҥйренген жӛн. Ӛйткені онда жазылған заң талаптарын 

ӛзімізде байқай берместен, кҥн сайын қолданып отырамыз. 

         Қазақстан Республикасы азаматының бӛлінбес қҧқықтарының бірі ретінде біздің 

мектепте оқып, білім алуымыз қҧқығы да Конституцияда жазылып қойылған. 

(О.Жанайдаровтан) 

 

                                                      

Бӛлімнің атауы Тірек сӛздер Тезистік жоспар 

(Негізгі ойды білдіретін 

сӛйлемдерді жазу) 

I   

II   

III   

 

    6-тапсырма.  «Ҥкімет»  ҧғымын қалай тҥсінесіңдер? Ҥкіметті кім басқарады? 

 

Ҥкімет 

 

      Ҥкімет дегеніміз - мемлекеттік атқару билігінің ең жоғары органы. Ҥкіметке 

министрліктер, агенттіктер, комитеттер, облыстық, аудандық және қалалық әкімшіліктер 

бағынады. Ҥкіметті ең басты министр - Премьер-Министр басқарады. Оны бҧл лауазымға 

Парламенттің мақҧлдауымен ел Президенті тағайындайды. Ҥкімет ҥкімет мҥшелері мен 

министрлерден тҧрады. Ҥкімет мемлекеттің негізгі әлеуметтік-экономикалық даму 

бағыттарын айқындап, қорғаныс қабілеті мен қауіпсіздігін, қоғамдық тәртіпті қамтамасыз 

етіп отырады. Әр жыл сайын ел бюджетінің жобасын Парламенттің талқылауы мен бекітуіне 

ҧсынып, Мәжіліске заң жобаларын енгізеді. Мемлекет меншікті басқаруды ҧйымдастырып, 

сыртқы саясатты жҥргізу жӛнінде шаралар қабылдайды. 

(«Менің елім – Қазақстан» кітабынан) 
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2-сабақ 

 

                        Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері 

 

1-тапсырма. Жаңа сӛздермен танысып, сӛйлемдер қҧрастырыңдар. 

рәміздер, нышандар – символы 

елтаңба- герб 

іспеттес, сияқты- подобный  

қанатты пырақ- скакун (мифы)  

мәңгілік- бессмертие  

шексіз даму- бесконечное развитие  

рухани байлық- духовное богатство  

самғау биігі- здесь; мечта  

жол кӛрсетер жҧлдыз- путеводная звезда  

шҧғылалы алтын кҥн- золотое солнце, купающееся в своих лучах 

қалықтап ҧшқан қыран- парящий орел  

кҥн бейнелі- как солнце  

сабының тҧсында- вдоль древка  

ӛрнекті нақыштау- орнаментное украшение  

бірігу идеясы- идея единения  

жарқын болашақ- светлое будущее  

дарқандық пен қырағылық- щедрость и зоркость 

  

2-тапсырма. Кӛп нҥктенің орнына септік және тәуелдік жалғауларын дҧрыс қойып, жазып 

алыңдар. 

     1992 жыл... 4 маусымы ел тарихындағы ерекше мәртебелі кҥн болып тарихта қалары 

ақиқат.  Жаңа елдік нышандары...  екі кҥннен соң Абай атындағы Опера және балет театры... 

зәулім ғимараты... салтанатты тҥрде жария етілді. Тҧңғыш президент... Н.Ә.Назарбаев ту 

шашағын сҥйіп тҧрып: «Мазмҧнына ӛрнегі жарасқан тәуелсіздік... қасиетті туы мәңгі 

желбіресін, кҥні... мәңгі сӛнбесін! ...  Рухымызды аспандатар Елтаңба...  қҧтты болсын!» - деп 

тебіренді. 

                                                                                                                            (Е.Шаймерденовтен) 

 

3-тапсырма. Мәтіндерді тҥсініп, тӛменде берілген сызба арқылы ӛзара сӛйлесіңдер. 

 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасы  

         ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТIК ГЕРБI, елтаңба — Қазақстан 

Республикасының негiзгi мемлекеттiк рәмiздерiнiң бiрi. ҚР Президентiнiң ―Қазақстан 

Республикасының Мемлекеттiк рәмiздерi туралы‖ конституциялық заң кҥшi бар 

Жарлығымен (24.1.1996) белгiленген. Рәмiздiк тҧрғыдан ҚР мемлекеттік гербiнiң негiзi — 

шаңырақ. Ол — гербтiң жҥрегi. Шаңырақ — мемлекеттiң тҥп-негiзi — отбасының бейнесi. 

Шаңырақ — Кҥн шеңберi. Айналған Кҥн шеңберiнiң қозғалыстағы суретi iспеттi. Шаңырақ 

— киiз ҥйдiң кҥмбезi кӛшпелi тҥркiлер ҥшiн ҥйдiң, ошақтың, отбасының бейнесi. Тҧлпар — 

дала дҥлдiлi, ер-азаматтың сәйгҥлiгi, желдей ескен жҥйрiк аты, жеңiске деген жасымас 

жiгердiң, қажымас қайраттың, мҧқалмас қажырдың, тәуелсiздiкке, бостандыққа ҧмтылған 

қҧлшыныстың бейнесi. Қанатты тҧлпар — қазақ поэзиясындағы кең тараған бейне. Ол 

ҧшқыр арманның, самғаған таңғажайып жасампаздық қиялдың, талмас талаптың, асыл 

мҧраттың, жақсылыққа қҧштарлықтың кейпi. Қанатты тҧлпар Уақыт пен Кеңiстiктi 

бiрiктiредi. Ол ӛлмес ӛмiрдiң бейнесi. Бiр шаңырақтың астында тату-тәттi ӛмiр сҥретiн 

Қазақстан халқының ӛсiп-ӛркендеуiн, рухани байлығын, сан сырлы, алуан қырлы бет-

бейнесiн паш етедi. Бес бҧрышты жҧлдыз гербтiң тәжi iспеттi. Әрбiр адамның жол 
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нҧсқайтын жарық жҧлдызы бар. Қ.Р. мемлекеттік гербінiң авторлары — Ж.Мәлiбеков пен 

Ш.Уәлиханов.  

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туы 

       ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТIК ТУЫ – Қазақстан 

Республикасының мемлекеттiк негiзгi рәмiздердiң бiрi. ҚР Президентiнiң ―Қазақстан 

Республикасының Мемлекеттiк рәмiздерi туралы‖ конституциялық заң кҥшi бар 

Жарлығымен (24.1.1996) белгiленген. Мемлекеттік ту кӛгiлдiр тҥстi тiк бҧрышты кездеме. 

Оның ортасында арайлы кҥн, кҥннiң астында қалықтаған қыран бейнеленген. Ағаш сабына 

бекiтiлген тҧста — ҧлттық оюлармен кестеленген тiк жолақ ӛрнектелген. Кҥн, арай, қыран 

және ою-ӛрнек — алтын тҥстi. Тудың енi ҧзындығының жартысына тең. ҚР мемлекеттік 

туының авторы — суретшi Шәкен Ниязбеков. Бiрыңғай кӛк-кӛгiлдiр тҥс тӛбедегi бҧлтсыз 

ашық аспанның биiк кҥмбезiн елестетедi және Қазақстан халқының бiрлiк, ынтымақ жолына 

адалдығын аңғартады. Бҧлтсыз кӛк аспан барлық халықтарда әрқашан да бейбiтшiлiктiң, 

тыныштық пен жақсылықтың нышаны болған. Геральдика (гербтану) тiлiнде — кӛк тҥс және 

оның тҥрлi реңкi адалдық, сенiмдiлiк, ҥмiт сияқты адамгершiлiк қасиеттерге сай келедi. 

Ежелгi тҥркi тiлiнде ―кӛк‖ сӛзi аспан деген ҧғымды бiлдiредi. Кӛк тҥс тҥркi халықтары ҥшiн 

қасиеттi ҧғым. Тҥркi және әлемнiң ӛзге де халықтарындағы кӛк тҥстiң мәдени-семиотикалық 

тарихына сҥйене отырып, мемлекеттік тудағы кӛгiлдiр тҥс Қазақстан халқының жаңа 

мемлекеттiлiкке ҧмтылған ниет-тiлегiнiң тазалығын, асқақтығын кӛрсетедi деп қорытуға 

болады. Нҧрға малынған алтын кҥн тыныштық пен байлықты бейнелейдi. Кҥн — қозғалыс, 

даму, ӛсiп-ӛркендеудiң және ӛмiрдiң белгiсi. Кҥн — уақыт, замана бейнесi. Қанатын жайған 

қыран қҧс — бар нәрсенiң бастауындай, билiк, айбындылық бейнесi. Ҧлан-байтақ кеңiстiкте 

қалықтаған қыран ҚР-ның еркiндiк сҥйгiш асқақ рухын, қазақ халқының жан-дҥниесiнiң 

кеңдiгiн паш етедi.  

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік  Әнҧраны 

 

Сӛзін жазған – Жҧмекен Нәжімеденов 

                           Нҧрсҧлтан Назарбаев 

Әнін жазған – Шәмші Қалдаяқов 

 

Алтын кҥн аспаны, 

Алтын дән даласы. 

Ерліктің дастаны, 

Еліме қарашы. 

Ежелден ер деген, 

Даңқымыз шықты ғой. 

Намысын бермеген, 

Қазағым мықты ғой! 

 

                                           Қайырмасы 

Менің елім, менің жерім, 

Гҥлің болып егілемін. 

Жырың болып тӛгілемін, елім! 

Туған жерім менің – Қазақстаным! 

 

Ҧрпаққа жол ашқан, 

Кең байтақ жерім бар. 

Бірлігі жарасқан, 

Тәуелсіз елім бар. 
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Қарсы алған уақытты, 

Мәңгілік досындай. 

Біздің ел бақытты, 

Біздің ел осындай! 

 

Әнҧранды жаттап алыңдар. 

 

I.                                     мемлекеттің бастауын 

а) Шаңырақ                   әлемнің біртҧтастығын                   бейнелейді. 

                                        отбасы ошағын 

 

                                        мәңгілік ӛмір 

ә) Қанатты пырақ          шексіз даму                          белгісі 

                                         рухани байлық 

 

                                          алтын 

б) Реңдік бейнесі              кӛгілдір                            тҥсті 

 

II.  

                                      алтын кҥн 

а) Туда                          қыран қҧс                            бейнеленген 

                                             ҧлттық ӛрнек 

 

                                              бейбітшіліктің 

ә) Алтын кҥн                       тыныштықтың                     белгісі 

                                              жарқын болашақтың 

                                              байлықтың 

 

 

                                           дарқандық 

б) Дала бҥркіті                  қырағылық                                  белгісі 

                                            биіктік 

 

4-тапсырма. Сіз шетелге демалуға бардыңыз. Студенттермен таныстыңыз. Олар сізден 

Қазақстанның туы мен елтаңбасы туралы айтып беруіңізді сҧрады. Сіз оларға әңгімелейсіз. 

 

5-тапсырма.  Қазақстанның егемендігі туралы декларация дегенді қалай тҥсінесіңдер? 

 

Қазақстанның егемендігі туралы декларация 

 

 1991 жылдың желтоқсанында  екі тарихи оқиға болып ӛтті. Біріншіден, аса қуатты  

мызғымас держава таратылды. Екіншіден, одақтық  бір мемлекеттің орнына 15 дербес 

республика  пайда болды. Ескі мемлекеттік қҧрылыс бҧзылып, жаңа типті мемлекет пен жаңа 

қҧқықтық жҥйе қалыптаса бастады. Тәуелсіздік тәртіпсіз тҥрде емес, конституциялық актілер 

негізінде қҧқықтық жолмен орныға бастады. Осындай алғашқы акті 1990 жылы 25 қазанда 

қабылданған «Қазақ Советтік Социалистік Республиканың егемендігі туралы Декларация» 

болып табылады. Ал 1991 жылдың 16 желтоқсанында «Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік тәуелсіздігі туралы»  Қазақстан Республикасының  конституциялық Заңы 

жарияланды. Бҧл – еліміздің ешкімге тәуелсіз  дербес мемлекет екендігін  дҥниежҥзіне  

әйгілеген аса қасиетті  қҧжат. Осы кҥннен бастап еліміз ешкімге жалтақтамай, ӛз бетінше  

ӛмір сҥріп келеді. Бҧл тарихи қҧжат мемлекеттің тәуелсіздігіне және оның социалистік емес 

жолмен дамуына жол ашып берді.  «Декларацияда» социалистік федеративтік мемлекеттік  
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ҧйымдастыру тәртібі мен қызметінің  қағидалары жоққа шығарылып, жаңа шарттар 

ҧсынылды. 

 Американдық сенатор Т.Джефферсон «АҚШ-тың Британ  империясынан тәуелсіздік  

алуы туралы Декларациясын» жасап, жариялаған 1776 жылы алғаш рет тарихта «Тәуелсіздік 

декларациясы» деген термин  пайда болды. «Тәуелсіздік декларациясы» дегеніміз – заң да, 

Конституция да емес, адам қҧқығы туралы декларация, адам баласының бостандығы туралы 

қҧжат болса, Тәуелсіздік  туралы конституциялық заң мемлекеттің  бостандығы туралы 

қҧжат. 

 

6-тапсырма. Мемлекеттік рәміздер мен наградаларды есте сақтаңдар. 

 

Мемлекеттік рәміздер мен наградалар 

 

       Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздеріне халқымыздың тҧтастығын 

бейнелейтін Жалау, Елтаңба және Әнҧран жатады. 

       Мемлекеттік наградалар болып танылатын мынадай ордендер мен медальдар бар. 

       Жоғары деңгейдегі айырым белгілері «Алтын қыран» ордені, «Халық қаһарманы» атағы. 

        «Отан», «Даңқ», «Айбын», «Парасат», «Достық», «Қҧрмет» ордендері. 

        Ерлігі ҥшін, жауынгерлік ерлігі ҥшін  Шапағат медальдары. 

        Сонымен бірге Қазақстан Республикасының Қҧрмет Грамотасы, еңбектегі, ғылымдағы, 

спорттағы, әдебиет пен ӛнердегі ерен жетістіктері ҥшін берілетін Қазақстан 

Республикасының Мемлекеттік сыйлықтары және басқа да қҧрметті атақтар мен наградалар 

бар. 

        Қазақстан Республикасының азаматтарын Ҥкімет еңбек пен ғылымдағы ерен 

жетістіктері ҥшін, жауынгерлік ерліктері ҥшін марапаттап отырады. 

(О.Жанайдаровтан) 

 

 3-сабақ 

 

Ҧлттық теңгеміз туралы 

 

Жаңа сӛздермен танысыңдар. 

 

Сӛздік 

тағдыр - судьба 

ҧлттық - национальный 

ҥлес - вклад 

қылқалам шебері - художник 

дымқыл - влажный 

нәтиже - результат 

байқай алмау - не заметить 

жетістік – достижение 

 

1-тапсырма. Мәтінді мәнерлеп оқып, аударыңдар. 

 

Ҧлттық теңге  

 

       Әрбір елдің тағдырында ҥлкен тарих, шежіре жатыр. Ал біздің еліміз тәуелсіздік алып, 

сол тәуелсіздіктің  белгілеріне ие болдық. Біздің ҧлттық бейнемізді, болмысымызды, 

тарихымызды кӛрсететін рәміздеріміз бар. Елтаңба, Әнҧран және туымызбен бірге тағы бір 

белгі ҧлттық теңгеміз бар. Ҧлттық теңге 1993  жылы  15 қарашада дҥниеге келді.  
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       Теңгенің авторы болу бақыты қылқалам шеберлері Қайролла Ғабжалилов пен Мендібай 

Әлиннің ҥлесіне тиді. Олар Ҧлыбританияның дымқыл ауасын жҧтып, ҥлкен еңбектерінің 

нәтижесін елге жеткізді. Адамдардың ішкі сырын білуге болады, ал теңгеде 16-ға жуық 

қҧпия белгіні ҥкінің кӛзімен қарасаңыз да, байқай алмайсыз. Қазақстан теңгесі қазіргі ақша 

жасау технологиясының соңғы жетістіктеріне сҥйеніп жасалған.  

        Біз мемлекеттік рәміздерді және ҧлттық теңгемізді қҧрметтейміз. Себебі, теңге – 

тәуелсіздіктің ҥлкен бір белгісі, әрі халық ҥшін XX-шы ғасырдағы ҥлкен жетістік.  

                                                                                                 ( М.Тазабеков. «Егемен Қазақстан»)  

 

2- тапсырма. Сҧрақтарға жауап беріңіздер.  

1. Теңгенің тҧрақты болуы неге байланысты деп ойлайсыз? 

2. Тӛмендегі мақалды қалай тҥсінесіз? Кӛршіңізбен пікірлесіңіз. «Жҥз сомың болғанша, жҥз 

досың болсын». 

 

3-тапсырма. Ҥш деңгейлі тапсырмаларды орындаңдар. 

III-деңгей 

1. Сҧрақтарға жауап беріңдер. 

1) Ҧлттық теңге дҥниеге қашан келді? 

2) Теңгенің авторлары кімдер? 

3) Қазақстан теңгесі неге сҥйеніп жасалған? 

2. Тӛменде берілген сӛздерді септеңіз. 

Теңге, адамдар 

Қазақстан сӛзін тәуелдеңіз. 

 

 II-деңгей 

«Ҧлттық теңге» тақырыбына шығарма жазыңыз. 

 

I-деңгей 

Теңгенің тҧрақты болуы неге байланысты? 

Ӛз пікіріңізді, ойыңызды айтып беріңіз. 

 

 

4-тапсырма. Диалогты тҥсініп, ӛзара сӛйлесіңдер. 

- Ҧлттық теңгеміздің ерекшелігі қандай? 

- Арнайы тапсырма бойынша мықты, тозбайтын қағаздан дайындалғаны. 

- Теңгеде нелер кӛрсетілген? 

- Шеттері қазақтың ою-ӛрнектерімен нақышталып, халқымыздың салт-дәстҥрлерін 

бейнелейтін суреттер кӛрсетілген. 

- Бірінші бетіне кім басылған? 

- Қазақ халқының ҧлы тҧлғасы Әл-Фараби бейнесі басылған. 

- Ал екінші беті? 

- Екінші беті ою-ӛрнек, табиғат кӛріністері және елтаңбамызбен безендірілген. 

 

5-тапсырма. Кӛшіріп, сӛйлемдегі сӛздердің жалғауларын ажыратыңдар. 

 

Теңге - ҧлттық ақша 

 

Қазақстан Республикасының ҧлттық ақшасы пайдалануға 1993 жылдың қарашасында 

енгізілді. Ақша белгілерін - теңге мен тиындардың тҥрлерін Қазақстанның ең таңдаулы 

суретшілерін қарастыра отырып, Ҧлттық банк жасаған болатын. 

(О.Жанайдаровтан) 
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4-сабақ 

 

Сӛздік 

ӛсу – рост 

ӛркендеу  - расцвет 

қауіпсіздік - безопасность 

әл-ауқат - благосостояние 

ҧзақ мерзімді - долгосрочный 

басымдық - приоритет 

тҧрақтылық - стабильность 

топтасу - консолидация  

 

 1-тапсырма. Мәтінді оқып тҥсініп, жалғаулары бар сӛздерді теріп жазыңдар, жалғауларын 

ажыратыңдар. Қазақстан - 2030» стратегиясының басымдықтарын атап, іске асырылуы 

туралы не айтар едіңдер? 

 

Елбасының «Қазақстан - 2030» стратегиясы 

 

 Әр жылдың  соңына  таман  мемлекет  басшысы халқымызға жолдау  жолдайды. 

Осынау  маңызды қҧжатта  елбасы  ӛтіп бара  жатқан  жылдың  қорытындысын шығарып, 

келешекте  істелуге тиісті  жҧмыстармен  ой бӛліседі.  1998 жылдың  кҥзінде  Қазақстан  

Республикасының  Президенті  Нҧрсҧлтан  Әбішҧлы Назарбаев  осындай  Жолдауында  

«Қазақстан - 2030» деп аталатын   алдағы  ондаған  жылдарға  арналған  стратегиялық  

жоспарын ҧсынды.  

 Мен сіздермен  келешек ғасырға, жаңа мыңжылдыққа, алыс кӛкжиектерге  кететін  

болашақ  жайлы  ойларымды  бӛліскім келеді.  Ӛзіміздің  болашағымыз бен  

балаларымыздың  болашағын қандай қалыпта кӛргіміз  келетіндігін  айқындайтын  уақыт 

жетті деді  Президент  Нҧрсҧлтан Назарбаев.  Айтқан болашаққа  жету  ҥшін  ҧзақ мерзімге 

арналған  мынадай  жеті басымдықты  іске асыру қажет: 

1. Ҧлттық қауіпсіздік. Аумақтың тҧтастығын сақтай отырып, Қазақстанның  тәуелсіз 

мемлекет  ретіндегі дамуын  қамтамасыз ету.  

2. Ішкі саяси тҧрақтылық  пен  қоғамның  ынтымақтастығы. Ішкі саяси  тҧрақтылық  пен  

ҧлттық  бірлікті сақтап, нығайта  білсек,  ҥстіміздегі және  алдағы онжылдықтың  бойына  

Қазақстан  ҧлтының  стратегиясын  ӛмірге енгізуге  мҥмкіндігін береді. 

3. Шетел  инвестициялары  мен  ішкі  қырлардың жоғары  деңгейіндегі  ашық нарықтық 

экономикаға  негізделген  экономикалық ӛсу.  Экономикалық ӛсудің  шынайы, тиянақты әрі 

ҥдемелі екпініне  қол жеткізу. 

4. Қазақстан  азаматтарының  денсаулығы,  білім және білігі.  Барлық қазақстандықтардың  

ӛмір жағдайларын,  денсаулығын, білімін және  мҥмкіндіктерін,  экологиялық ахуалды  

ҧдайы жақсарту.  

5. Энергетика  ресурстары Қазақстанның  энергетикалық  ресурстарын  табыс табу 

мақсатын  мҧнай мен газды ӛндіріп,  экспорттауды шапшаң ҧлғайту  жолымен  тиімді  

пайдалану,  бҧл тиянақты экономикалық  ӛсімге  және халық ӛмірін  жақсартуға мҥмкіндік 

береді. 

6. Инфрақҧрылым, әсіресе кӛлік және байланыс.  Бҧл маңызды секторларды  ҧлттық  

қауіпсіздікті, саяси тҧрақтылық  пен  экономикалық  ӛсуді  нығайта  отырып, дамыту. 

7. Кәсіби мемлекет. Біздің басым мақсаттарымызға  қол жеткізу  жолында ісіне  берілген  

және халық  ӛкілдерімен  қарым-қатынас  жасай алатын  Қазақстанның  мемлекеттік 

қызметкерлерінің  корпусын заманға сай  тиімді жасақтау. 

 

(Жанайдаров О. Менің елім – Қазақстан.) 
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2-тапсырма. Берілген сызба бойынша әңгіме қҧрастырыңыз. 

  

  Қазақстан 

                                                       ↓                  ↓                                         

Тәуелсіздік  Елбасшы  Рәміздер  Ата Заң 

         ↓                                    ↓                                ↓                                     ↓ 

16 желтоқсан                1 желтоқсан            1992 жыл                                30 тамыз 

1991 жыл                     1991 жыл                Жоғарғы Кеңес                       1995 жыл         

 

                    

5-сабақ 

Нәтиже сабақ 

І. Тест ӛткізу 

1. Сӛз тұлғасы ... болып бӛлінеді 

а. сӛз тудырушы, сӛз түрлендіруші 

в. түбір, қосымша 

с. жұрнақ, жалғау 

д. туынды түбір, негізгі түбір 

2. Сын есім + зат есімнен  құралған сӛз тіркесі 

а. ӛзін-ӛзі билеу 

в. он жыл 

с. тәуелсіз мемлекет 

д. ашық айту 

3. Қазақ халқы не үшін күресіп келеді? 

а. тәуелсіздік 

в. жер 

с. байлық 

д. атақ 

4. Жалғаудың неше түрі бар 

а. 2 

в. 3 

с. 4 

д. 5 

5. Жіктік жалғаулы сӛзді табыңыз 

а. гүлдер 

в. мемлекеттің 

с. қаламың 

д. студентпін 

6. Қазақстан Республикасының тұңғыш конституциясы қай жылы қабылданды? 

а. 1995 

в. 1993 

с. 1991 

д. 1992 

7. Конституция бойынша Қазақстан қандай мемлекет? 

а. демократиялық 

в. зайырлы 

с. құқықтық 

д. барлық жауап дұрыс 

8. Үкімет 

а. министрліктер 

в. мемлекеттік атқару билігінің ең жоғарғы органы 

с. агенттіктердің жоғарғы органы 
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д. жоғарғы ұйым 

9. Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасының авторлары 

а. Ж. Мәлібеков, Ш. Уәлиханов 

в. Ш. Ниязбеков 

с. Ш. Уәлиханов, Ш. Ниязбеков 

д. Ш. Қалдаяқов, Н. Назарбаев 

10. Шаңырақ ... ... бейнелейді 

а. мәңгілік ӛмірді 

в. әлемнің біртұтастығын 

с. кӛгілдір аспанды 

д. қыран құсты 

11. Алтын күн ... ... белгісі 

а. қырағылық 

в. жарқын болашақтың 

с. ұлттық ӛрнек 

д. отбасы ошағын 

12. Қазақстанның егемендігі туралы декларация қай жылы қабылданды? 

а. 1994 жылы 7 қаңтар 

в. 1991 жылы 16 желтоқсан 

с. 1990 жылы 25 қазан 

д. 1992 жылы 20 ақпан 

13. Мемлекеттік рәміздер 

а. Жалау, елтаңба, әнұран 

в. «Парасат», «Құрмет» ордендері 

с. «Шапағат» медалі 

д. Құрмет грамотасы 

14. Ұлттық теңге дүниеге келген күн 

а. 1990 жылы 13 қараша 

в. 1992 жылы 20 ақпан 

с. 1993 жылы 15 қараша 

д. 1994 жылы 10 қараша 

15. Теңгенің авторлары 

а. Ш. Қалдаяқов, Ж. Мәлібеков 

в. Қ. Ғабжалилов, М. Әлин 

с. Ш. Ниязбеков 

д. Ш. Уәлиханов, М. Әлин 

16. Жүз сомың  болғанша, 

     Жүз досың  болсын 

а. дос та,  ақша да қажет 

в. ақшаң кӛп болғаны дұрыс 

с. досың кӛп болғаны жақсы 

д. достан гӛрі ақша керек 

17. Елбасының «Қазақстан- 2030» стратегиясы қай жылы жарияланды? 

а. 1994 

в. 1993 

с. 1996 

д. 1998 

18. Елбасы стратегиясында неше басым бағыт кӛрсетілді? 

а. 7 

в. 10 

с. 6 

д. 5 



 29 

19. Стратегияның нешінші бағытында білім беру туралы айтылады? 

а. 2 

в. 4 

с. 5 

д. 6 

20. Ата заң қай жылы қабылданды? 

а. 1992 жылы 20 қазан 

в. 1991 жылы 1 желтоқсан 

с. 1995 жылы 30 тамыз 

д. 1991 жылы 16 желтоқсан 

21.Түбірлес сӛздер қатарын табыңыз? 

а. күлген, айтқан 

в. біл, білім, білгіш 

с. оқыған, білген 

д. сәнқой, ӛнерпаз 

22. Тәуелсіз ел болу кімдердің арманы еді? 

а. әке –шеше 

в. ата – ана 

с. туған – туыстардың 

д. ата – бабалардың 

23. Конституция нелерді қарастырады? 

а. адам құқықтары мен бостандықтарын 

в. адамның еркін 

с. адамның қасиеттерін 

д. адамның кӛңіл–күйін 

24. Барыс септігінде тұрған сӛзді табыңыз? 

а. Отанның 

в. Отанға 

с. Отанмен 

д. Отанда 

25. Тәуелдік жалғаулы сӛзді табыңыз 

а. барамын 

в. халқымыз 

с. кітаптар 

д. студентпен 

26. Мемлекеттік биліктің кӛзі - ... 

а. Үкімет 

в. ел 

с. адамдар 

д. халық 

27. Үкіметті кім басқарады? 

а. Президент 

в. Парламент 

с. Премьер - министр 

д. Сенат 

28. Мемлекеттік елтаңбаның жүрегі 

а. шаңырақ 

в. отбасы 

с. тұлпар 

д. күн 

29. Мемлекеттік тудағы «кӛк» сӛзінің мағынасы 

а. қозғалыс 
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в. аспан 

с. даму 

д. уақыт 

30. Ұлттық теңгеде неше құпия белгі бар? 

а. 18 

в. 21 

с. 16 

д. 9 

 

ІІ. Бақылау сҧрақтары 

1. Қазақ тіліндегі жалғау тҥрлері 

2. «Менің елім – тәуелсіз Қазақстан» тақырыбы бойынша әңгіме дайындаңдар. 

 3. Қазақстан Республикасының рәміздерін сипаттаңдар. 

4. «Ҧлттық теңге» тақырыбына диалог қҧрастырыңдар. 

5.  «Қазақстан – 2030» бағдарламасы туралы әңгімелеңдер. 
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III-модуль 

 

Лексикалық тақырып: Қазақстанның географиялық орны 

Грамматикалық тақырып: Жҧрнақтың тҥрлері 

 

                                                            1-сабақ 

 

                                  Қазақстан жерінің тарихынан 

Сӛздік 

қарым-қатынас  - взаимоотношение 

ерте, ежелгі  - давние, древние 

заман  - время 

байлық  - богатство 

аймақ  - край 

жағдай  - условие 

шексіз жазық   дала  -  бескрайние степи 

мекендеу  -  жить, проживать 

 

1-тапсырма. Сӛздікте берілген жаңа сӛздермен сӛз тіркестерін қҧрастырыңдар. 

 

2-тапсырма. Мәтінді оқып, тҥсініп, тӛменде берілген кесте бойынша әңгіме қҧрастырыңдар. 

 

Қазақстан жерлерінің тарихынан 

 

 Еуропа мен Азия елдері арасындағы қарым-қатынас ерте заманнан Қазақстан жері 

арқылы ӛткен. Осыған байланысты Қазақстанның кейбір табиғи нысандары (объектілері) 

туралы жазба деректері ӛте ерте кезден белгілі болған. Геродот б.з.д. V ғасырда Каспий 

теңізінің шығысында шексіз жазық дала туралы жазған. 

          К.Птоломей б.з. II ғасырында ӛз еңбектерінде Жайық, Жем, Сырдария ӛзендері туралы 

мәліметтер берді. 

           IX – X ғасырларда араб ғалымдары, ал XIII ғасырда  Италия саяхатшысы Плано 

Карпини  Қазақстанның территориясының қысқаша сипаттамасын жазды. 

           XV-XVII ғасырларда Қазақстан туралы географиялық мәліметтер орыстың 

географиялық әдебиеттерінде келтіріледі. Қазақстан географиясы туралы алғашқы ғылыми 

еңбек П.П.Рычковтың 1762 жылы шыққан «Топография Оренбургская» деген кітабы болды. 

            XIX ғасырдың I жартысында Қазақстан территориясын зерттейтін экспедициялардың 

саны ӛсті. 1856-57 жылдары П.П.Семенов Тянь-Шаньға  ӛзінің атақты саяхатын жасады. Ал 

XIX ғасырдың 50-60 жылдарында Жоңғар Алатауы мен Іле ӛңірін Шоқан Уәлиханов 

зерттеді. Қазақтың ҧлы ғалымы  Жетісу және Тянь-Шаньның табиғатына ғылыми сипаттама 

берді. 

            1898-1899 жылдары И.С.Берг, П.Г.Игнатьев және В.Д. Елпатьевский орыс 

географиялық қоғамының тапсырмасымен Солтҥстік және Орталық Қазақстанның ірі 

кӛлдерін зерттеді . 

             Қазақстанның ӛсімдігін зерттеуде ботаник және географ Ф.Н.Краснов ҥлкен еңбек 

етті. Оның экспедициясы Алтайды, Каспийдің жағалауын, Шу, Іле тауларын, Іле Алатауын 

зерттеді.  

              XIX ғасырдың аяғы мен XX ғасырдың басында Қазақстан фаунасын зерттеуге кӛңіл 

бӛліне бастады. Жаратылыс зерттеушілердің Петербург қоғамы Қазақстан территориясына 

экспедициялар ҧйымдастырды.  

             К.Ф.Кесслер, Н.А.Северцев ӛлкенің жануарлар дҥниесін зерттеуде кӛп материал 

жинады. 
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              Осылайша, еліміздің географиялық зерттелуі ӛте ерте кезде басталғаны туралы 

айтуға болады. 

(Қазақ энциклопедиясынан)  

Ғасыр Зерттеген ғалымдар Зерттеген жерлері туралы 

еңбектері 

1. б.з.д. V-ғасыр 

2. б.з. II-ғасыр 

 

3. IX-X ғасыр 

 

4. XIII-ғасыр 

 

5. XV-XVII  

ғасыр 1762 ж. 

 

6. XIX ғ.  I-ші 

жартысы 1856-57 

жж. 

 

7. XIX  ғ. 50-60 

жж. 

  

8. 1898-99 жж. 

 

 

 

 

 

9. XIX ғ. аяғы мен  

XX ғ. басы 

Геродот 

 

К.Птоломей 

 

Араб ғалымдары 

 

Италия саяхатшысы Плано 

Карпини 

Орыс ғалымдары 

П.П.Рычков 

 

 

П.П.Семенов 

 

 

Ш.Уәлиханов – қазақтың ҧлы 

ғалымы 

 

И.С.Берг, П.Г.Игнатьев, 

В.Д.Елпатьевский 

Ф.Н.Краснов (ботаник, 

географ) 

 

 

Жаратылыс зерттеушілер 

К.Ф.Кесслер, Н.А.Северцев 

Каспий теңізінің шығысындағы 

шексіз жазық дала 

Жайық, Жем, Сырдария ӛзендері 

 

Қазақстанның территориясына 

сипаттама 

Қазақстан территориясына 

сипаттама 

Қазақстан туралы географиялық 

мәліметтер 

 

«Топография Оренбургская» кітабы 

Тянь-Шаньға саяхаты 

 

 

Жоңғар Алатауы, Іле ӛңірі, Жетісу, 

Тянь-Шаньның табиғатына ғылыми 

сипаттама 

Солтҥстік және орталық 

Қазақстанның ірі кӛлдері 

Қазақстанның ӛсімдіктерін зерттеген 

(Алтай, Каспий жағалауы, Шу-Іле 

таулары, Іле Алатауы) 

Қазақстан территориясындағы 

жануарлар дҥниесін зерттеген. 

 

Есте сақтаңдар! 

 

Жҧрнақ 

 

Сӛз 

тудырушы 

 Сӛз 

тҥрлендіруші 

                      

 

Тҥбір + жаңа мағына  

              беретін жҧрнақ 

 

М:   Ән+ ші 

        Саяхат+ шы 

        Зерттеу+ші 

        География+лық  

  

Тҥбір+ мағынасын 

             ӛзгертпей, 

           тҥрлендіретін 

              жҧрнақ 

 

М:  қала+шық 

       ҥй+шік 

       сандық+ша 

       ғылым+и 
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3-тапсырма.  Ҥлгі бойынша сӛз тіркестерінде сӛз тҥрлендіруші және сӛз тудырушы 

жҧрнақтарды  ажыратыңдар, жасалу жолдарын тҥсіндіріңдер. 

       Ҥлгі:      қысқаша - ша – сӛз тҥрлендіруші жҧрнақ 

Қысқаша сипаттама, Италия саяхатшысы, шексіз дала, географиялық қоғам, алғашқы еңбек, 

атақты саяхат, табиғи объектілер, белгілі болған, Орталық Қазақстан, ғылыми еңбек. 

 

4-тапсырма.  Сҧрақтарға жауап беріңдер. 

1) Қазақстан жерін алғаш зерттеген кім? 

2) Жайық, Жем, Сырдария ӛзендері туралы мәліметтерді ӛз еңбектерінде кім берген? 

3) Қазақстан туралы географиялық мәліметтер қандай әдебиеттерде келтірілген? 

4) Қазақстан территориясын зерттейтін экспедициялардың саны нешінші ғасырда кӛбейе 

бастады? 

5) П.П.Семенов қай жылдары ӛзінің атақты саяхатын жасады? 

6) Солтҥстік және Орталық Қазақстанның ірі кӛлдерін кімдер зерттеген? 

 

5-тапсырма.  Сӛз тҥрлендіруші және сӛз тудырушы жҧрнақтары бар 6 сӛз ойлап жазыңдар, 

олармен сӛйлем қҧрастырыңдар 

 

6-тапсырма. Жалаулы қоймасы туралы әңгімелеңдер.  

 

Тарихи ғажайыптар 

 

 Қазақ даласынан табылып жатқан археологиялық ескерткіштер ӛз ғажайыптарымен 

әлемді таңғалдырып келеді,  ӛйткені,  бҧлардың барлығы – кӛне тарихымыздың куәлары.  

 Қарғалы кеніші – Алматы қаласының  маңындағы Қарғалы сайының бойынан 1939 

жылы табылған  алтын бҧйымдар қоймасы. Бҧл жерден 300-ге жуық алтынмен қапталып, 

асыл тастар орнатылған ғажайып ӛрнекті бҧйымдар табылған. Олардың ішінде сирек 

кездесетін тышқан бейнелі алтын сырға мен тҥйе бейнелі алтын жҥзік бар. 

 Алтын бҧйымдар қоймасы аталған Жалаулы қоймасының табылуы – қызық оқиға. 

Оны Алматы облысы, Кеген ауданындағы Жалаулы елді мекенінің маңындағы ӛзен 

аңғарынан мектеп оқушылары тауып алған. Сірә,  бҧл әлдекімнің қолына тҥсіп, ӛзен 

аңғарына жасырылған қойма болуы керек. Қҧрым киізден тігілген дорбаға салынған 

бҧйымдардың табиғаты осындай ойға жетелейді. Киімдердің, белдіктер мен ат әбзелдерінің 

әшекейлері, басқа да зергерлік алтын бҧйымдардың жалпы саны алты жҥзден асады... 

 Табиғаты жағынан б.з.д. V-III  ғасырларда ӛмір сҥрген сақ мәдениетінің асыл ҥлгісі 

болып табылатын Жалаулы қоймасының ғажайып сырларын толық және тереңірек зерттеу 

келешектің ісі.  

(«Қазақ тілі хрестоматиясы» кітабынан. Ж.Нығмет) 

 

7-тапсырма.    «Ҧлы Жібек жолы» туралы не білесіңдер. 

 

Ҧлы Жібек жолы 

 

      Қазақ жеріндегі мемлекеттердің бәрі де кӛрші елдермен де,  тіпті алыстағы 

мемлекеттермен де сауда қатынасын жасады. Оның дамуына «Ҧлы жібек жолының» зор 

пайдасы тиді. 

     Еуропаның кӛптеген елдері шығыс елдерімен, соның ішінде Қытай, Ҥндістан сияқты аса 

ірі елдермен байланыс жасауға қҧштар болды. Ол кезде Теңіз жолы болмағандықтан Еуропа 

мен Азияны байланыстыратын қҧрлық жол тек Орта Азия арқылы ӛтетін еді. 

      Б.з.б. II ғасырда Еуропа мен Азияны байланыстыратын жол ашылды. Оның екі тармағы 

болды. Соның бір тармағы Батыстан шығып, Самарқан қаласының ҥстінен ӛтіп, Қазақ 

жеріндегі Отырар, Тараз секілді қалалар арқылы, Шу ӛңіріне жетіп, одан әрі Қырғыз 
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Алатауының асуларынан асып, Қытайға қарай кететін, оның ҧзындығы 7 мың шақырым еді. 

Жібек жолының аса кҥшейген уақыты 7-13 ғасырлар. 

       Жібек жолы Қазақ жерін, оның кӛптеген қалаларын басып ӛткендіктен, оның сауда 

саттығын дамытуға, басқа елдермен байланысып кҥшейтуге зор пайдасы тиді. 

(Т.Тҧрлығҧловтан) 

 

Сӛздік 

кӛрші – сосед 

даму – развитие 

зор пайда – большая польза 

байланыс – связь 

тармақ – ветвь 

ҧзындығы – длина 

 

8-тапсырма.  Мәтінге сҥйеніп, тәуелсіз Қазақстан туралы мақала жазындар.  

 

Егеменді және тәуелсіз Қазақстан ҥшінші 

мыңжылдықтың басында 

 

Қазақстан Республикасы – Евразия деп аталатын қҧрлықтар кеңістігінің дәл ортаңғы 

бӛлігінде орналасқан ел. Оның батыс аймақтары Европа қҧрлығының жерінде жатыр. 

Қазақтар Жайық деп атайтын Орал ӛзені – Европа мен Азияны бӛліп тҧратын шекара. Ал 

еліміздің  солтҥстігі, шығысы мен оңтҥстігі Азия қҧрлығында орналасқан. Қазақстан 

Республикасының аумағы – 2 миллион 724 мың шаршы километрді қҧрайды. Жерінің 

аумағы жӛнінен ол бҥкіл дҥниежҥзінде 9 – орында тҧр. Мҧндай жерге Франция сияқты 5 

мемлекетті  сыйғызып жіберуге болады. Елдің климаты мейлінше континентті. Солтҥстіктегі  

орташа температура  қыстыгҥні  Цельсий бойынша 20–25 градус  болса, кей жылдары бҧл 

40–45 градусқа дейін тӛмендейді. Жаздыгҥні  солтҥстіктегі температура 18, оңтҥстіктегі 

температура 35–40 градус болады.  

 1999 жылғы санақ бойынша миллион шамасында халық тҧрады. Жыл ӛткен  сайын 

бҧл  цифр ҧлғая тҥсуде. Елімізде халықтың 53,4 пайызын қҧрайтын байырғы халық 

қазақтардан басқа ҧлттардың да ӛкілдері тҧрады. Шамамен  алғанда, орыстар – 30, украиндар 

– 3,7, ӛзбектер – 2,5 пайызды қҧрайды. Сондай-ақ елімізде немістер, ҧйғырлар, кәрістер, 

дҧнғандар, тҥріктер және басқа халықтардың ӛкілдері бар.  

 Елдің мемлекеттік тілі -  қазақ, ресми тілі – орыс тілі болып табылады. Қазақстан 

Республикасының астанасы 1998 жылы Алматы қаласынан Астана қаласына кӛшірілген. 

Қазақстан Республикасы – халықтың ӛзі басқаратын демократиялық, зайырлы (азаматтық), 

біртҧтас (бӛлінбейтін) президенттік басқару нысанындағы мемлекет. 

Ел басшысы – Нҧрсҧлтан  Әбішҧлы Назарбаев  1999 жылы бҥкілхалықтың сайлау 

нәтижесінде сайланған президент. Қазақстан  Республикасының негізгі заңы Конституцияда 

Президент халық мҥддесін  қолдау ҥшін халық атынан әрекет етеді деп жазылған. 

 Қазақстан  Республикасында 14 облыс, 159 аудан, 85 қала, 195 кент, 2150 ауылдық 

және селолық округтер бар. Еліміздің Еділ ӛзенінің тӛменгі ағысына Алтай тауына дейінгі 

ҧзындығы 3000 километрдей болса, Батыс Сібір жазығынан Іле Алатауына  дейінгі аралығы 

мың жарым километрден астам. Ал Қазақстан шекарасының жалпы  ҧзындығы 15 мың 

километрге жетеді. Еліміз батысы мен солтҥстігінде  Ресей Федерациясымен, оңтҥстігінде 

Тҥркіменстан, Ӛзбекстан және Қырғызстан республикаларымен, ал шығысында Қытай 

Халық Республикасымен  шекараласады. Азаттық ҥшін болған екі  жарым ғасырдан астам 

уақыт кҥрестен кейін қазақ халқы тәуелсіздікке 1991 жылдың 16 желтоқсанда қол жеткізді. 

Сондықтан  да жыл сайын 16 желтоқсан  Қазақстан Республикасының  тәуелсіздік мерекесі  

ретінде  ресми  аталып ӛтеді. Қазақстан  - Біріккен Ҧлттар Ҧйымының тең қҧқықты мҥшесі. 
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ХХІ ғасырға тәуелсіз мемлекет  болып аяқ аттаған біздің отанымыз  Қазақстан  

Республикасы, міне, осындай. 

 

                                                                       2-сабақ 

Қазақстан облыстарының қҧрылу тарихынан 

Сӛздік 

қҧрылу – образоваться 

маңызды – значительный 

нәтиже – результат 

ӛмір талабы – веление, (требование) времени 

талап – требование 

мҥмкіндік – возможность 

ӛркендеу – процветать 

қҧрылым – структура 

даму – развитие 

 

1-тапсырма. Жаңа сӛздермен танысып, сӛйлем қҧрастырыңдар. 

 

2-тапсырма. Жҧптық жҧмыс. Диалогты тҥсініп, ӛзара сӛйлесіңдер. 

- Қазақстанда облыстардың қҧрылуы не себепті қажет болды? 

- Бірінші бесжылдық жылдарында Қазақстанның халық шаруашылығының жақсы табыстарға 

жетуіне байланысты жаңа ӛнеркәсіп және ауыл шаруашылығы орталықтары пайда болды. 

-Тағы да қандай себептер болды? 

-Жаңа жағдайда Республика органдарының аудандарды басқаруының ескі формалары ӛмір 

талабына толық сай келмеді. Сондықтан Республика органдарының басшылығын аудандарға 

жақындататын қҧрылым қажет болды. 

- Алғаш рет облыстар қашан қҧрылды? 

- 20 ақпанда 1932 жылы Орталық Атқару Комитетінің сессиясы шешімі бойынша 6 облыс 

қҧрылды. 

- Олар қандай облыстар? 

- Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Оңтҥстік Қазақстан, Ақтӛбе, Батыс Қазақстан және Алматы 

облыстары. 

- Олар неше әкімшілік ауданнан қҧрылғанын білесің бе? 

- Әрине білемін, орта есеппен 17-20 әкімшілік ауданнан қҧрылды. 

- Облыстардың қҧрылуы Республикаға қандай жағдай туғызады? 

- Республикамыз алға дамып, экономикамыз бен мәдениетіміздің ӛркендеуіне жақсы 

мҥмкіндік береді. 

 

3-тапсырма. Диалогтан сӛз тудырушы жҧрнақтары бар сӛздерді теріп жазыңдар, жасалу 

жолын тҥсіндіріңдер. 

 

4-тапсырма. Жақшаның ішіндегі сӛздерді аударып, жазып алыңдар. Қарамен жазылған 

сӛздердің жҧрнақтарын анықтаңдар. 

 

Ақтӛбе облысы 

 

 Республиканың (северо-запад) ӛңірінде орналасқан Ақтӛбе облысы терістігінде  - 

Ресей Федерациясының Орынбор облысымен, (на юге) Ӛзбекстан Республикасының 

қҧрамындағы Қарақалпақстанмен, (на западе) Атырау және батыс Қазақстан, (на востоке) – 

Қостанай, (на юго-востоке) – Қызылорда облыстарымен шектесіп жатыр. Осындай 

(большой) аймақты алып жатқан облыс (с севера на юг) дейін 700 шақырым, (с востока на 
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запад) дейін 800 шақырым жерге созылған 300 мың шаршы шақырым аумақта 

(расположен). Облыс 12 селолық, қалалық және әкімшілік аудандарға бӛлінген.  

         Аумағында 6 (город), 2 қала типті қалашық бар. Әкімшілік (центр) – Ақтӛбе қаласы. 

                                                                                                           (Ақтӛбе энциклопедиясынан) 

 

5-тапсырма. Мәтінді аударма сӛздігін пайдалана отырып тҥсініп, сҧрақтарды қҧрастырып, 

ӛзара сӛйлесіңдер. 

 

Теңіз  мҧнай  кен  орындары 

 

1985 жылдың  кҥзінде  Атырау  облысының  Қҧлсары  қаласына  таяу  маңда  тосын  

оқиға  болды.  37-скважинаның  бҧрғышылары  мҧнай  қабатына  жеткен  кезде,  ішкі  

қысымның  кҥшімен  клапанның  тҧтқышы  жҧтылып  кетті.  Сӛйтіп  мҧнай  мен  газ  сыртқа  

қарай  лап  қойған.  Мҧнай  бҧрқағының  кҥшті  атылғаны  сондай  -  он  шақты  метр  

жоғары  кӛтерілген.  Іс  жҥзінде  мҧнай  бҧрқақтарының  болуы  сирек  кездесетін  оқиға.  

Тығындарды  бітегеннен  кейін  барып,  жер  қойнауынан  сҧйық  отынды  сыртқа  қарай  

айдауға  болады.  Сыртқа  мҧнаймен  бірге  улы  кҥкіртсутегі  бірге  атылған.  Оның  

айналаны  уландыруы  әбден  мҥмкін  еді.  Ондай  болмауы  ҥшін  сырттағы  газ  бен  

мҧнайды  жағып  жібереді.  Бірақ  соған  қарамастан,  скважинадағы  қысым  кҥшейіп,  

кҥкірттегі  отты  бҧрқақтың  биіктігі  40-50  метрге  дейін  жеткен.  Шалқыған  от  кӛз  

ҧшынан  жалындап  кӛрініп  тҧрды.  Облыс  басшылығы  оқиға  болған  жерге  ӛртке  қарсы  

қолданылатын  техникаларды  ҥсті-ҥстіне  жіберді. Бірақ  жалындаған  от  сӛнер  емес.  

Қолдан  келген  шаралардың  бәрін  қолданды.  Тіпті  гаубица  аталатын  ҥлкен  зеңбірекпен  

от  ошағы  атқыланды.  Бірақ  ешқандай  нәтиже  болған  жоқ.  Бҧл  ӛрт  қысқа  дейін  

созылды.  Тіпті  оны  орбитадан  ғарышкер де  кӛрген  екен.   Тҥтіннің  ізі  аспан  астын  

айғыздап  жатты.  Сӛйтіп  адам  қолынан  жасалған  тағы  бір апат  айналаға  қауіп  тӛндірді.  

Аязға  қарамастан,  лапылдаған  от  теңіз  мҧнай  кенішінің  маңайында  ӛзіндік  

микроклимат  туғызды.  Отты  бағаннан  бірнеше  километр  жер  жылынып,  шӛп  кӛктеді,  

бҧлақтар  ақты.  Мидай  жазық  болғандықтан,  бҧл  жердің  қысы  да  мейлінше  суық.  Жер  

қыртысы  теңіз  тҧзымен    қаныққан.  Су  буланып  кеткен  кезде  жер  беті  сорланып  

жатады.  Адамдар  бҧрқақ  маңайындағы  жылылыққа  ҧмтылып,  кӛктеген  шӛпке  малдарын  

да  жайып  жҥрді.  

         Тек  шамамен  бір  жыл  ӛткеннен  кейін  ғана  келесі  жылдың  кҥзінде  ӛрт  ӛшірілді.  

Отты  сӛндіру  ҥшін  Ақш-тан  19  ӛртші  келді.  Олар  ӛрт  сӛндіруге  арналған  отқа  тӛзімді  

робот  ала  келіпті.  Бҧндай  ӛрттерді  сӛндіріп  ҥйренген  америкалық  ӛртшілер  бетоннан  

ҥлкен  шар  дайындап,  онымен  скважинаның  ауызын  тығындады.  От  енді  бетон  

тығынның   жан-жағына  әлсіздеу  шашырай  бастаған.  Бірнеше  кҥннен  кейін  барып  қана  

бҧл  ӛрт  ӛшірілді. 

 Адамдарды  сонша  азапқа  салған  мҧнай  мен  газ  тегеуіріні  бекер  емес  екен.  Бҧл  

кеніштегі  мҧнай  мен  газдың  қоры,  ғалымдардың  есептеуінше,  бірнеше  жҥз  жылға  еркін  

жететін  кӛрінеді.  Сӛйтіп  Теңіз  кен  орны  Қазақстанды  минералдық  шикізат  ӛндіру  

жӛнінде  әлемдегі  алдыңғы  орындардың  біріне  шығарды.  Қазақстан  Каспий  

аймағындағы  ірі  мҧнай  ӛндіретін  елге  айналды.  Оған  №37  Теңіз  кенішінің  де  ҥлесі  

мол.  Оның  тӛңірегіндегі  және  Қҧлсары  қаласында  мҧнай  ӛндірілетін  және  ӛңдейтін  

бірнеше  кәсіпорындар  салынған.  Олардың  ішінде  атақты  "Теңізполимер"  мен  

"Теңізшеврон"  кәсіпорындары  бар. 
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3-сабақ 

Қазақ елінің астаналары 

 Сӛздік 

рухани – духовный                             кеңес ҥкіметі - советское правительство 

рух - дух                                               қорғаныш – защита 

назар – внимание                                болашақ - будущее 

бірлік – единство                                бағдар  - направление 

шектес – граничащий                        тҧрақтылық - постоянство 

кӛзделді - запланировано 

 

1-тапсырма. Мәтінді тҥсініп, тӛменде берілген жоспар бойынша мазмҧнын айтып беріңдер. 

 

                                                    Қазақ елінің астаналары 

 

 Қазақ Ордасы ҥшін саяси-экономикалық және рухани маңызы зор жаңа орталық қажет 

болды. Бҧл тҧста қазақ хандығының назарын аударған қала – Тҥркістан. Тҥркістан арқылы 

ҧлттық бірлігін ҧйытып, Сырдарияның орта ағысындағы сауда қалалары мен оған шектес 

ӛңірлерге билік жҥргізу кӛзделді. 

         Саяси маңыздылығы бар қолайлылығын ескерген Есім хан ХVIII ғ. Қазақ ордасының 

астанасы етіп Тҥркістанды таңдайды. Кейіннен еліміз Қазақ АССР-і атанып бӛлінді. 

         Кеңес ҥкіметі Қазақ жҧртының астанасы етіп Орынборды (1920-1925 жж.), одан соң 

Қызылорданы (1925-1929 жж.), ақырында Алматыны (1929-1997 жж.) таңдады. 

          Қазақстанның ӛз бетінше астана таңдау еркі 4 ғасырдан кейін ғана Тәуелсіздік 

алғанымыздың арқасында жҥзеге асты. Ол таңдауды жасаған – Президент Нҧрсҧлтан 

Назарбаев. 

         Тҥрлі ҧлт пен ҧлыстың тату тірлігінің тҧрақтылығына Астана ӛз ҥлесін қосып, 

Қазақстанның тәуелсіздігі ел-жҧрттың жасампаз істері мен берекелі, бақытты ӛміріне 

қорғаныш сауыт болып қала беретіні анық. 

         Ҧлттың жаңа ғасырдағы болашағы ҥшін Астана – жаңа рух, жаңа бағдар. 

                                                                                                                           («Ана тілі» газетінен) 

 

                                                          Жоспар 

1. Қазақ Ордасы ҥшін орталықтың қажет болуы. 

2. Тҥркістан арқылы ҧлттық бірлігін ҧйыту. 

3. Кеңес ҥкіметі заманындағы қазақ елінің астаналары. 

4. Астана - ел-жҧрттың бақытты ӛмірінің қорғанышы. 

 

2-тапсырма. Мәтінді тҥсініп оқып, ҥш деңгейлі тапсырмаларды орындаңдар. 

 

Астана 

  

         Қазіргі Астана орналасқан мекеннің негізі 1830  жылы қаланған. Ол киелі Сарыарқа 

даласының тӛсінде, кӛшпелілердің ежелгі ӛркениеті осынан бастау алған.  

        Астана - Қазақстанның астанасы және Ақмола облысының орталығы. Бҧл жер Сәкен 

Сейфуллин мен Мағжан Жҧмабаевтардың туған мекені.  

        1832-1961 жылдар аралығында қала Ақмола қаласы болып аталады, ал КСРО-да тың 

және тыңайған жерлерді кӛтергенде, Целиноград қаласы болып  ӛзгертілді. Қазақстан 

тәуелсіздік алғаннан кейін, астананы кӛшіру шешімі қабылданады. Сӛйтіп Қазақстанда жаңа 

астана пайда болды. Қаланың аты жаңаша - Астана деп аталды.  

        Астанада тоқыма, жеңіл  және баспа ӛнеркәсібі ӛте жақсы дамыған. Кӛптеген  

университеттер, институттар,  колледждер бар. Астана Қазақстанның  саяси ӛмірінің 

орталығы. Мҧнда Президент, Парламент және Ҥкімет орналасқан. Астана - алып қҧрылыстар 
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қаласы. Қысқа мерзімнің ішінде мҧнда Ҥкімет ғимараттары, «Континенталь» қонақ ҥйі 

салынып, орталық кӛшелер  қайта  жаңаланды.  

         XXI ғасырда Астана әлемдегі ең сҧлу, ең кӛрікті, гҥлденген астаналардың біріне 

айналмақ.  

 

III-деңгей 

     1. Мәтінді аударыңдар 

     2. Мәтінге 10  сҧрақ дайындаңдар 

     3. Сӛз тҥрлендіруші жҧрнақтары бар сӛздерді белгілеңдер 

 

II-деңгей 

   1. Мәтіннің мазмҧнын айтыңдар 

   2. Сӛз тҥрлендіруші жҧрнағы бар сӛздерді теріп жазыңдар 

 

I-деңгей 

1. Сіз астана әкімі болсаңыз, тҧрғындар ҥшін не істер едіңіз? 

2. Астаналарды кӛшіру себебі неде деп ойлайсыз? 

 

3-тапсырма. Сӛз тудырушы, сӛз тҥрлендіруші жҧрнақтары бар сӛздерді екі бағанға теріп 

жазыңдар. Мәтінде Астананы неге арман қала деп атаған? 

 

                                                   Астана – Арман қаласы 

 

  Мемлекетіміздің астанасы – Астана қаласы. 1998 жылға дейін астанамыз әлемдегі ең 

сҧлу қалалардың бірі Алматы болып келді. Астананы ауыстыру кӛптеген экономикалық, 

саяси, демографиялық, географиялық жағдайларға байланысты туындады. Біріншіден, 

бҧрыңғы Ақмола, қазіргі Астана қаласы Республиканың ортаңғы аймағына орналасқан. Бҧл 

облыстар мен аудандарды басқаруға қолайлы. Екіншіден, қаланы кеңейтіп, жаңа қҧрылыстар 

салу бҧл ӛлкенің экономикасын кӛтеруге, еліміздің солтҥстік аудандарындағы әлеуметтік-

экономикалық ахуалды жақсартуға мҥмкіндік береді. Ҥшіншіден, Астананың орналасқан 

жері мемлекеттің геосаяси мҥдделерін қанағаттандырып, оның ҧлттық қауіпсіздігін 

нығайтуға ықпал жасайды. Қазір Астана қҧрылысы шапшаң жҥруде, жаңа тҧрғын ҥйлер мен 

зәулім ғимараттар жаңбырдан кейінгі саңырауқҧлақтай кӛбейіп келеді. Аз уақыттың ішінде 

Президенттік Мәдени орталық, Конгресс-Холл, Мәдениет сарайы, Л.М.Гумилев атындағы 

Евразия университеті, ауқымды жаңа тҧрғын ықшамаудандар, халықаралық деңгейдегі 

мейманханалар салынып, Абай мен Кенесары ханға ескерткіштер орнатылды. Қала ортасын 

жарып ӛтетін Есіл ӛзенінің жағалауы кӛркейтіліп, жаңа алаңдар мен саябақтар бой тҥзеді. 

Есілдің сол жағалауында тҧтастай тҧрғын ҥй кварталдары, Ҥкімет пен Парламентке арналған 

әкімшілік ғимараттары, Президент Резиденциясы, министрлік ҥйлері, жаңа опера театры, 

жаңа әуежай салынуда. Жҧрттың кӛз алдында Астана Қазақстанның ең кӛркем қаласына 

айналып келеді. 

 («Менің елім – Қазақстан» кітабынан) 

 

4-тапсырма. Сӛйлемдерді жазып, сӛздердің септік жалғауы мен сӛз тудырушы жҧрнақтарын 

ҥлгі бойынша белгілеңдер. 

Ҥлгі: билеушілерден – ші – сӛз тудырушы жҧрнақ 

                                        -ден – шығыс септігінің жалғауы 

1. Сарыарқаның қақ ортасындағы бҧрынғы Ақмоланы астана етіп таңдау тың бастама болды. 
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2. Қасым мен Есім хандар астанаға лайық қаланы бҧрынғы билеушілерден мҧра болып 

қалған, саяси-экономикалық, рухани тҧрғыдан қарағанда дайын қаланы таңдаса, Тәуелсіз 

Қазақстанның жаңа орталығы Астанада мҧндай жай-кҥйдің біреуі де болмады. 

3. Кӛңілге медеу болатын бір-ақ тірек – қаланың Қазақ жерінің қақ ортасында, тоғыз жолдың 

торабында орналасқандығы еді. 

4. Бәрін тыңнан бастап, Астанаға лайық қолайлы қҧндылықтардың қорын қолдан, тыңнан 

жасауға тура келді. 

                 

                                                                                                               (Газет материалдарынан) 

 

5-тапсырма. Диалог бойынша сӛйлесіңдер. 

 

                                         Қазақ жеріндегі ежелгі қалалар 

 

- Қазақ жерінде ежелде қалалар болды ма? 

- Иә, кӛптеген қалалар болған. 

- Олар қалай пайда болған? 

- Алғаш шағын елді мекендер ретінде, содан соң тҧрғын халқы кӛбейіп, қалаларға айналған. 

- Қалалар қандай жерлерге салынған?             

- Ӛзен-кӛлдердің жағасына, жері бай, топырағы қҧнарлы, ауа-райы жҧмсақ жерлерге 

салынған. 

- Қалалар кӛбінесе қай жерлерде кездеседі? 

- Талас, Іле, Қырғыз, Жоңғар Алатауының бӛктерінде. 

- Не себепті? 

- Ӛйткені, бҧл аймақтардан Сырдария, Арыс, Шу, Талас сияқты ӛзендер ағып ӛтеді. 

- Ең алғаш қалалар қашан пайда болған? 

- Екі жарым мың жылдай бҧрын. 

- Қазір ол қалалар неге жоқ? 

- Бірен-сараны сақталған. Оның бірі -  Тҥркістан қаласы. Ал қалған қалалардың халқы 

азайып, қала кішірейіп, қҧлдырай берді, бірте-бірте ӛлі қалаларға айналды. 

 

6-тапсырма. Тҧрақты сӛз тіркестерімен танысып, сӛйлем қҧрастырыңдар. Қандай 

тақырыпқа сай екенін анықтаңдар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-тапсырма. «Байқоңыр – қазақ даласындағы ғарыш айлағы» мәтінінің мазмҧнын 

әңгімелеңдер. 

 

Байқоңыр – қазақ даласындағы ғарыш айлағы 

 

  Тарихта таңқаларлық сәйкестіктер кездесіп жатады. Сондайлардың бірі ғарышты 

игеруге байланысты. 1870 жылдың сәуірінде «Московские ведомости» газетінде мынандай 

ресми хабар басылған екен: «Православныйлардың Айға ҧшуы жӛнінде заңсыз жиындар 

ӛткізгені және қайдағы бір ӛсек-аяңдары ҥшін Москваның ар жақ бӛлігінде тҧратын 

мещанин Никита Петровтың полиция қадағалауымен Москвадан қырғыз-қайсақтың 

Кең байтақ дала – простор, раздолье 

Ай дала, жапан дала – безлюдная пустыня 

Меңіреу дала – безлюдная, глухая степь 

Айдын шалқар кӛл – бескрайнее, безбрежное 

озеро 

Алыс жол, ауыр жол – дальняя, нелегкая дорога 
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Байқоңыр елді мекеніне жер аударылғаны жӛнінде Москва мен губерния тҧрғындарына 

ресми хабарланады». Қҧрылысы 1957 жылы басталған ғарыш айлағы 1995 жылы мамырда 

пайдалануға берілді. Аты айтып тҧрғандай, айлақтың айналасы қара қоңыр топырақты, шӛбі 

де алтын тҥсті қоңыр. Ғарыштық старт алаңына орын таңдауда кӛптеген жағдайлар ескерілді. 

Біріншіден, ол халық тығыз орналасқан аймақтар мен ӛндіріс орталықтарынан алыс, 

екіншіден, Алматы – Москва теміржолының Қызылқҧмнан ӛтетін тура осы маңына таяу  

бҧрынғы КСРО-ның, қазіргі Қазақстанның оңтҥстігі салыстырмалы тҥрде экваторға тым 

қашық емес. Бҧндай жағдай ғарыш кемелерін ҧшыру барысында жердің айналу 

жылдамдығын пайдалануға мҥмкіндік береді. Ғарыш зымырандары ҧшырудың шығыс 

бағытында экватор жазықтығына 48-ден 81 градусқа дейін еңкейте ҧшырылып, орбитаға 

шығарылады. Бҧл жағдайда ҧшырылған дене секундіне 316 метр болатын қосымша 4 пайыз 

орбита жылдамдығына ие бола алады. 

      КСРО заманында ғарыш кемелерін ҧшырудан басқа Байқоңыр стратегиялық мақсаттағы 

ракета әскерлерінің объектісі ретінде пайдаланады. 1957 жылдың тамызында айлақтан 

қҧрылықаралық баллистикалық зымыран ҧшырылды. Бҧл әскери істегі нағыз революция еді. 

Ӛйткені зымырандар ядролық қаруды жер шарының кез келген нҥктесіне жеткізе алатын. 

Қазір басқа кезең туды. Қазақстан Республикасын Ресей және АҚШ арасындағы 

келісімшарттарға сәйкес әскери ракеталар бӛлшектеліп, ядролық қастҧмсықтар Ресейге 

жіберілді. Ӛйткені еліміз ӛз аумағында ядролық қарудан біржола бас тартып отыр. Жер 

маңайындағы ғарыш кеңістігін игеруде Байқоңыр Кеңес ғылымын бірінші орынға шығарып 

отырды. Сол кезден бері әртҥрлі елдердің 150-ден астам ғарышкерлері ғарышта болып 

қайтты. Байқоңырдан «Восток», «Восход», «Союз», «Прогресс» сипатындағы барлық ғарыш 

кемелері, «Салют» және «Мир» орбиталық станциялары ҧшырылды. Қазақстан жерінен 

аспанға «Космос», «Протон», «Зонт», «Прогноз» серияларындағы жердің ондаған жасанды 

серіктері шығарылған болатын. Бҧлар халық шаруашылығының ғарыштағы 

бағдарламаларын жҥзеге асыру мақсатында орындалды. Олардың байланыс қҧралдарын, 

метеорологияны, биологияны, қорғанысты, экономиканы дамытудағы маңызы зор 

болғандығын атап ӛту қажет. 

 («Менің елім – Қазақстан» кітабынан) 

 

4-сабақ 

Қазақстанның табиғаты 

 

1-тапсырма. Мақал-мәтелдердің аудармасын тауып, есте сақтаңдар. Бір мақал бойынша 

шағын шығарма жазыңдар. 

 

1.Туған жердей жер болмас,                  

Туған елдей ел болмас.   

                         

2. Ер елінде,                                           

   Гҥл жерінде.  

                                          

3.Туған жердің ауасы да шипа.           

 

4. Отансыз адам –                                  

    Ормансыз бҧлбҧл 

5.   Пәлен жерде алтын бар.                  

      Ӛз жеріңдей қайда бар.                        

 

 

1. Цветы лишь на своей поляне – цветы, 

    Человек лишь на Родине – человек. 

 

2. Человек без Родины,  

Что соловей без леса. 

 

3. Где-то, говорят, золота навалом,                                                                 

но Родина лучше и без золота даром 

 

4. На Родине и воздух – лекарство 

5. Нет земли лучше Родины, 

    Нет людей  лучше, чем на Родине. 
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Сӛздік 

созылып жатыр - простирается 

ойпат - низменность 

кең-байтақ жазық - обширные, просторные степи 

қырат - возвыщенность 

 

2-тапсырма. Сӛз тіркестерімен сӛйлем қҧрастырыңдар. 

Кең-байтақ жазық, әдемі ӛлке, созылып жатыр, әдемі табиғат, жасыл ойпат, таулы қырат. 

 

3-тапсырма. Мәтінді оқып, ҥш деңгейлі тапсырмаларды орындаңдар. 

 

Пустыню надо охранять 

 

 Несколько лет назад такое утверждение показалось бы по меньшей мере странным. 

Слово «пустыня» говорит само за себя: безжизненное место, пустое, гиблое. Пекло, сушь, 

ветер, пыль, песок. Пустыня! Что тут охранять? Зачем? Кому взбредет в голову сторожить 

пустырь? Надо прежде все здесь переиначить. Создать что-нибудь стоящее, избавиться от 

пустыни. Тогда будет что охранять, а прежде... 

 Теперь я думаю иначе. Не потому, что стал знатоком пустыни, и она дорога мне, как 

дорог специалисту объект его исследований и профессиональной заинтересованности. Нет, 

прежние представления о пустыне мне пришлось пересмотреть после близкого знакомства с 

ней. 

 Мне доводилось бывать в разных районах нашей страны, но нигде я не видел столько 

диких животных, как в пустыне, - тысячи сайгаков! Надо ли охранять их? Безусловно... 

 А погребенные в песках  города, поселки, захоронения? А заросли саксаула, которые 

своими узловатыми корнями останавливают движение песчаных гряд? А покров 

кустарничков, легко переносящий сушь и жару, мороз и ветер, но легко разрушаемый нашей 

техникой? Конечно, все это надо беречь.  

                                                                                                                                          (Р.Баландин) 

 

III-деңгей 

1. Мәтінді аударыңдар. 

2. Диалог қҧрастырып, ӛзара сӛйлесіңдер. 

 

II-деңгей 

Қазақстанның табиғаты туралы әңгімелеңдер. 

 

I-деңгей 

Кӛркем әдебиеттерден табиғат кӛрінісі туралы ҥзінділерді жинап, ӛз пікірлеріңді 

айтыңдар. 

 

 

4-тапсырма. Кӛп нҥктенің орнына тиісті жалғауларын қойып, жазыңдар. 

1. Еліміз... ірі ӛзендері Ертіс, Жайық, Іле, Сырдария, Тобыл, Есіл бҥкіл жыл бойына мол су 

деңгейлері... сақтайды. 

2. Қазақстан... басты кӛлдері – Балқаш, Алакӛл, Зайсан. 

3. Қазақстан... жері әр алуан. 

4. ХIХ ғасыр... аяғында Қазақстан территориясында халық... этностық қҧрамы біркелкі 

болды. 

5. Тау ӛзендер... мен бҧлақтары... суы ӛте салқын. 

 

5-тапсырма. «Қазақстанның табиғаты» тақырыбына мәнжазба жазыңдар. 
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6-тапсырма. «Іле ӛзені» мәтінінің мазмҧнын айтып беріңдер. Сӛз тудырушы жҧрнақтары 

бар сӛздерді теріп жазыңдар. 

Іле ӛзені 

Іле Жетісудағы ең ірі ӛзен. Оның ҧзындығы 1439 км. Ӛзінің бастауын ол Қытайдан 

алады, Алматы облысының аумағында ол Қапшағай жасанды су қоймасын тҥзеді де Балқаш 

кӛліне барып қҧяды. Қапшағайды теңіз деп атайды: жылы мезгілде ол қалалықтардың сҥйікті 

демалыс орнына айналады. Ең ҥлкен ені 22 км, тереңдігі 45 м. Жағасы бойына шипажай, 

пансионаттар, жағажайлар орналасқан, Қапшағай қаласының ӛзінде аквапарк салынған. 

Қапшағай сулары тҥрлі балыққа мол. Одан бірнеше шақырым жерде, Іле ӛзенінің жағасында 

кӛне дәуірге әкелетін орын бар. Оң жағалауда ҥлкен тастан кӛптеген ғасырлар бойы аспанға 

Будда мен бодхисатв суреттері қарап жатыр. Қара қҧпия жарларда кӛптеген петроглифтер, 

қҧдай суреттері, мәні мен мағынасын әлі де ашу керек кӛне будда жазбалары - барлығы 1000 

жуық тҥрлі жар суреттері бар, оларды тарихшылар кӛне орта ғасырға жатқызады. Жас 

туристер мен белсенді демалыс сҥйгіштерге Іле ӛзені бойына тҥсу ӛте қызықты. Тҥсу кезінде 

туристер табиғатпен және ӛзен маңындағы жануарлар әлемімен танысады. Тоғайларда 

кӛпшілігі бірегей қҧстардың кӛптеген тҥрі бар. Іле ӛзенінде балық аулау да бір тамаша. Сом, 

сазан, кӛксерке, аққайран, таран, ақ Амур - осының барлығы тәжірибесі аз балықшының 

қолына тҥсе алады. 

(Интернет материалдарынан) 

7-тапсырма. Мәтінге диалог дайындап, ӛзара сӛйлесіңдер. 

Бурабай 

Қазақстанның солтҥстігінде Астана мен Кӛкшетау қалаларының арасында 

таңғажайып аудан, нағыз оазис Кӛкшетау бар. Географиялық тҧрғыдан бҧл бҧрыш Кӛкшетау 

қыраты деп аталады, ал жергілікті жол кӛрсетушілер оны «Қазақстандық Швейцария» деп 

атайды. Бір ескі аңызда былай делінген: «Алла тағаламыз әлемді жарату кезінде - бір 

халыққа бай орман, нулы ӛріс пен кең ӛзендер, ӛзгелеріне әдемі таулар мен кӛгілдір кӛлдер 

берілді. Қазаққа тек кең дала тиді. Қазақ бҧған ӛкпелеп, Жаратушыдан табиғат әсемдігінен 

де бір бӛлшегін беруді сҧрайды. Сонда Алла тағала ӛзінің қоржынынан қалғанын алып 

шығып шетсіз-шексіз далаға әдемі таулардың, шатқалдар мен жалтылдаған таза кӛгілдір 

сулы кӛлдердің қалдықтарын шашып тастады, оған қоса гҥлге оранған жап-жасыл кӛк, 

салқын сулы бҧлақтар мен кҥліп аққан қайнарлар да берілді. Тауларға тҥрлі тҥсті ағаш пен 

бҧтақтардан ӛрілген кілем тӛсеп, оның ішіне аң-қҧстар, кӛлдерге - балық, жасыл шӛпке - жан 

жақта кездесе бермейтін жәндіктер мен кӛбелектерді жібереді. Осылайша Бурабай дҥниеге 

келеді. Орынның ең жоғары нҥктесі - Кӛкшетау тауы. Одан оңтҥстікке қарай Бурабай (690 м) 

- айрықша панорамалық нҥкте орналасқан. Бурабай - бҧл тҥйе. Одан оңтҥстікке қарай 

Шортан тӛбешіктері орналасқан, оның ішінде ең ҥлкені Жеке батыр деп аталады (826 м). 

Бурабай кӛлдері туралы айтпай кету мҥмкін емес. Олардың саны кӛп. Ормандардың 

жасыл бетінде Шортанды, Бурабай, Ҥлкен және кіші Шабақты, Қотыркӛл жарқырап жатыр. 

Кӛкшетау қырынан тағы да кіші кӛлдер: Ашық, Табан, Таулы, Аққулы кӛлдері кӛрінеді. 

Бурабайдың ең кӛрнекі орны Бурабай атаулы кӛгілдір шығанақ. Шығанақ суынан сфинксті 

елестетіп  тікелей Жҧмбақтас кӛтеріледі, орманды қыраттар алдынан Оқ жетпес кӛтеріледі, 

оның шыңы пілге ҧқсайды. Осы жерде әр таумен байланысты ӛзінің аңызы бар. Сфинкс, 

мысалы оған әр жақтан қарасаңыз шашы желге желбіреген қыз келбетін, одан кейін әйел 

және кейіннен кемпір суретін кӛруге болады. 
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Бурабай қай ертегіден де қызықты. Таулар, қылқан жапырақты ормандар мен кӛлдер 

жер бедерінің қайталанбас сҧлулығын тудырып қана қоймай ерекше емдік климат береді. 

Бҧл жерде кӛптеген шипажайлар, туристік базалар мен мейрамхана, барлар, дҥкендер мен 

дискотекалары бар пансиондар таба аласыз. 

(Интернет материалдарынан) 

5-сабақ 

Қазақстан халқы 

 

1-тапсырма. Мәтінді сӛздікті пайдалана отырып аударыңдар, тапсырмаларды орындаңдар. 

 

Қазақстанның кӛп ҧлтты елге айналу тарихынан 

 

     Қазіргі Қазақстан кӛп ҧлт мекендеген ел. Мҧндағы халықтар мен ҧлттар жҥзге жетеді. Сан 

жағынан кӛбі қазақтар, сонан кейінгі орындарда орыстар, немістер, украиндар, ӛзбектер, 

татарлар, ҧйғырлар, т.б. 

    Қазақстан – қазақ халқының ата-бабасының туып ӛскен жері. Сондықтан да қазақтар 

жергілікті халық деп есептелінеді. 

    Қазақстанда сырттан келген халықтар да жеткілікті. Олар мҧнда кӛп уақыт бҧрын келген 

және олардың келуіне тҥрлі жағдайлар себеп болған. 

    18 ғасырдың 30-жылдарынан Қазақстанға Ресейден орыстар келе бастады. Патша ҥкіметі 

Қазақстанда оқу орындарын аша бастады. Оларда қызмет ететін ҧстаздар да Ресейден 

келтірілді. 

    1870 жылдары Ресей шекарасына жақын Іле ӛлкесіне орналасқан ҧйғырлар мен дҥнгендер 

Қытай мен Ресей ӛкіметтерінен Жетісуға қоныстануға рҧқсат алды. 

    1881-1884 жылдары Жетісуға 45 мыңдай ҧйғыр, 5 мыңдай дҥнген кӛшіп келді. 

     Қоныс аударып келген халықтарды жергілікті қазақтар қай ҧлт екеніне қарамастан, 

достық кӛңілмен қарсы алды. Қолда барын олармен бӛлісті. 

      Қоныс аударып келген орыс, украин шаруалары Қазақстанда егін шаруашылығының одан 

әрі дамуына әсер етті. 

      Тҥрлі халықтардың кӛрші отыруы олардың мәдениетінің ӛркендеуіне пайдалы әсер етті. 

      Бір-бірінің ҧлттық мерекелеріне қатысу, әдет-ғҧрпымен танысу әрбір ҧлттың, халықтың 

мәдениетін байыта тҥсті. 

                                                                                   

   (Қазақ елінің қысқаша тарихынан) 

 

III-деңгей 

1.Мәтіннің мазмҧнын ашатын ҥш сӛйлем теріп жазындар.  

 2. Бір сӛйлемнің жҧрнақ, жалғауларын белгілеңдер. 

 

 

II- деңгей 

Мәтіннің қысқаша мазмҧнын оқулықты жауып жазыңдар. 

 

I- деңгей 

Энциклопедиядан Қазақстанның халқы туралы мәліметтерге шолу жасаңдар. 

 

 

2-тапсырма. Сӛздік сынақхат. Модульдегі жаңа сӛздерді теріп, жҧпта бір-біріне сынақхат 

жаздыру. 
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3-тапсырма.  Бір халықтың әдет-ғҧрпын сипаттап беріңдер. 

 

6-сабақ 

Нәтиже сабақ 

І. Тест ӛткізу 

1. Жайық, Жем ӛзендері туралы мәлімет берген ғалым 

а. П. Семенов 

в. К. Птоломей 

с. П.П. Рычков 

д. И.С. Берг, П.Г. Игнатьев 

2. Қазақстан территориясындағы жануарлар  дүниесін зерттеген ғалымдар 

а. К.Ф. Кесслер, Н.А. Северцев 

в. И.С. Берг, П.П. Игнатьев 

с. Ф. Н. Краснов, П.П. Семенов 

д. Геродот 

3. Жұрнақ нешеге бӛлінеді? 

а. 3 

в. 2 

с. 4 

д. 5 

4. Жаңа мағына беретін жұрнақ 
а. сӛз қосушы 

в. сӛз түрлендіруші 

с. сӛз тудырушы 

д. сӛз жасаушы 

5. Қазақстан жерінде сауда қатынасын орнатқан жол 

а. Самарқан қаласы 

в. Қырғыз Алатау асулары 

с. Шу ӛзені 

д. Ұлы жібек жолы 

6. Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі 

а. орыс тілі 

в. қазақ тілі 

с. қытай тілі 

д. ағылшын тілі 

7. Қазақстан Республикасы қай құрлықта  орналасқан 

а. Европа 

в. Азия 

с. Евразия 

д. барлық жауап дұрыс 

8. Қазақстанның облыстары алғаш рет қашан құрылды? 

а. 1930 жыл 25 сәуір 

в. 1929 жыл 20 ақпан 

с. 1932 жыл 20 ақпан 

д. 1931 жыл 26 желтоқсан 

9. 37 – скважинада орын алған ӛртті кімдер сӛндірді? 

а. Қазақстан ӛрт сӛндірушілері 

в. АҚШ ӛрт сӛндірушілері  

с. Италия ӛрт сӛндірушілері 

д. Канада ӛрт сӛндірушілері 

10. Қазақстан жеріндегі ежелгі қалалар неге ӛзен – кӛлдердің жағасына салынған? 

а. тұрмысқа қолайлы болғандықтан 
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в. балық аулау үшін 

с. егін салу үшін 

д. мал ӛсіру үшін 

11. Алғаш рет неше облыс құрылды? 

а. 4 

в. 8 

с. 6 

д. 7 

12. Қазақстандағы ғарыш айлағы орналасқан қала? 

а. Ақтӛбе 

в. Алматы 

с. Астана 

д. Байқоңыр 

13. 37 – скважинадағы оқыс оқиға қашан болды? 

а. 1996 

в. 1997 

с. 1985 

д. 1984 

14. Қазақ ордасының бірінші астанасы? 

а. Орынбор 

в. Түркістан 

с. Алматы 

д. Астана 

15. Астана қаласының 1932 – 1961 жылдар аралығындағы атауы? 

а. Целиноград 

в. Ақмола 

с. Астана 

д. барлық жауап дұрыс 

16. Астана қаласының ортасын кесіп ӛтетін ӛзен?  

а. Есіл 

в. Шу 

с. Талас 

д. Сырдария 

17. Сӛз мағынасын ӛзгертпей, түрлендіретін жұрнақ 

а. сӛз тудырушы 

в. сӛз түрлендіруші 

с. сӛз ӛзгертуші 

д. сӛз жасаушы 

18. Зерттеуші асты сызылған қандай жұрнақ? 

а. сӛз жасаушы 

в. сӛз түрлендіруші 

с. сӛз тудырушы 

д. сӛз ӛзгертуші 

19. Қазақстан жерін алғаш зерттеген кім? 

а. К.Птоломей 

в. П.Карпини 

с. П.П. Рычков 

д. Геродот 

20. Қазақстанның 1920 – 1925 жылдары астанасы болған қала? 

а. Түркістан 

в. Орынбор 

с. Алматы 
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д. Қызылорда 

 

II.  Бақылау сҧрақтары 

1. Қазақстан жерлерінің тарихы туралы не білесіңдер? 

2. Жҧрнақ туралы тҥсінік беріңдер. 

3. Ҧлы Жібек жолы туралы айтып беріңдер. 

4. Қазақстан облыстарының қҧрылу тарихын әңгімелеңдер. 

5. «Батыс мҧнайлы ӛлке» тақырыбына сҧхбаттасыңдар. 
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IV-модуль 

 

Лексикалық тақырып:  Мемлекеттік тіл мәртебесі 

Грамматикалық тақырып: Лексика 
 

                                                       1-сабақ 

1-тапсырма. Есте сақтаңдар! 

 

ЛЕКСИКА  СӚЗ БЕН МАҒЫНА 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Идиома, фраза, мақал-мәтелдер 

Идиома  

 

      Қазақ тілінде мағынасы қҧрамындағы жеке сӛздердің лексикалық мағынасына 

байланысты болмайтын, әрі іштей бӛліп-жаруға келмейтін сӛздер тобын - идиома деп 

атайды.  

      Мысалы: тӛбе шашы тік тҧру (қорқу, шошыну), аузына қҧм қҧйылу (жеңілу, ҥндемеу),  

бҥйректен сирақ шығару (орынсыз, жӛнсіз іс), қас пен кӛздің арасында (тез арада, демде), 

мҧртын балта кеспейді  (таршылық, мҧқтаж кӛрмеу), жер-жебіріне жету (ҧрысу, сӛгу).  

 

Фраза  

 

        Тҧрақты  тіркестің бір тҥрі - фраза. Ол да идиома сияқты тҥйдекті тіркес қалпында 

айтылады. Алайда мҧның идиомадан айырмашылығы қҧрамындағы сӛздердің бәрі не біреуі 

ӛзінің бастапқы лексикалық мағынасынан айырылып қалмайды. Мысалы: тайға таңба 

басқандай, аяқ қолы балғадай, тепсе темір ҥзеді. Бҧл тіркестердің мағынасы қҧрамындағы 

сӛздердің лексикалық мағынасынан онша алшақ болмайды, мҧнда оған негіз болып тҧрған 

нәрсе - таңба басу деген тіркес; аяқ қолы балғадай бҧл тіркестегі негіз болып тҧрған сӛз - 

балғадай, яғни ірі, жуан мағынасын білдіреді. Тепсе темір ҥзеді дегенде, мықтылықты, 

жастық жігерді кӛрсетуге ҧйтқы болып тҧрған сӛз - тебу мен ҥзу.  

 

Л е к с и к а 

(сӛз бен мағына) 

Мағына Сӛз 

Мағынасы 

жоғалған 

сӛздер 
Ішкі мағынасы 

сақталған 

сӛздер 
Дыбысталу Сӛздің ішкі 

мазмҧны 

Сӛздің 

сыртқы 

қабығы 

шылаулар, одағайлар 

Мысалы: арқылы, 

шейін, таман, әй, оһ, 

ойпырай, т.б. 

елліг – еліг – елу 

оғул – оғл – ұл 

Белгілі бір тілдегі сӛздердің жиынтығы 
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Мақал-мәтелдер 

 

     Тҧрақты тіркестердің ендігі бір тҥрі - мақал мен мәтелдер. Мақал  мен мәтелдер - 

халықтың ғасырлар бойғы іс-тәжірибесінен, ӛмір тануынан қорытылып, ереже тҥрінде  

тҧжырымдалған аталы сӛзі, ой тҥйіні.  

      Мақал мен мәтелдің мағына жағынан ӛзара айырмасы болады: мақалда ӛмір 

тәжірибесінен екшелеп алған ақыл, ӛнеге, оқушыны жақсыға баулып, жаманнан аулақ болуға 

ҥйрететін кеңес берілсе, мәтел белгілі бір ойға, ҧғымға ишара жасайды, онда астарлап, 

жҧмбақтап айту мәні басым болады. Салыстырыңыз:  

    Мақал                                                        

Ер жігіт елі ҥшін туады, елі ҥшін ӛледі.  

Еңбек етсең, емерсің.  

Кӛп қорқытады, терең - батырады.  

Кҥлме досқа - келер басқа.  

     Мәтелдер  

Оқу - инемен қҧдық қазғандай.  

Сиыр судан жериді, су сиырдан жериді.  

Той дегенде, қу бас та домалайды.  

 

Омоним  

 

     Тҧлғасы, дыбысталуы бір, бірақ мағынасы бір-бірінен алшақ сӛздерді омоним дейміз. 

Мысалы: жаз деген сӛздің мына сияқты омонимдік мағыналары бар:  

1) жылдың тӛрт мезгілінің бірінің атауы:  

2) жазу ісімен байланысты қимыл атауы:  

3) бҥктелген нәрсені жаю мағынасында. 

4) адасу, айырылып қалу (кӛз жазып қалды)  

5) кінә, қателесу  мәнінде (мен саған не жаздым?)  

6) аурудан айығу, тәуір болу (ол ауруынан жазылды)  

 

Синоним  

 

      Қазақ тілінде де тҧлғасы әр тҥрлі болғанмен, мағыналары бір-біріне жақын сӛздер бар. 

Мысалы: жақын, таяу, жуық деген ҥш сӛздің мағыналары бір-біріне алшақ емес екендігін 

білдіреді. «Маған жақын отыр» - деген сӛйлемдегі жақынның орнына таяу, жуық деген 

сӛздердің бірін қойып, маған таяу отыр,  маған жуық отыр деп айта беруге болады. Осы 

сияқты, аспан, кӛк, әуе; тәсіл, айла, амал; ҥнемі, ылғи, әрдайым; сӛйле, айт деген сӛздер 

тобы  ӛзара мағыналас.  

      Тҧлғасы, дыбысталуы басқа-басқа, бірақ мағыналас сӛздерді синоним дейміз.  

 

Антоним  

 

Бір-біріне қарама-қарсы мәнде айтылатын сӛздерді антоним дейміз. Мысалы: алыс - 

жақын; ҥлкен - кіші; жеңіл - ауыр; қиын - оңай; жылы - суық;  жоғары - тӛмен; жҧп -  тақ; 

ілгері – кейін;  ескі -  жаңа. 

I.                                                     Мысалдар 

Кӛнерген сӛздер           -     аэрофлот (әуежай) 

                                              адрес  (мекен-жай) 

                                                 станция (бекет) т.б. 

Неологизмдер                  -      ҧшақ, жарнама, зейнетақы, қҧжат 

 

Диалект сӛздер                -     сым  (шалбар), азанда  (таңертең), 



 49 

                                                 кӛпшік (жастық)  т.б. 

Терминдер                        -    фонетика, лексика, энергия т.б. 

Кәсіби сӛздер                   -     қауға, жылым, сҥзекі т.б. 

Кірме сӛздер                     -     қалам, кітап, мҧғалім (араб тілі) 

                                                 тақта, нан, апта (парсы тілі) 

 

II. Қанатты сӛздер. 

Тҧрақты сӛз тіркестері     -   ит ӛлген жер (алыс) 

                                                жел аяқ  (жҥйрік) 

 

Мақал  -      не ексең, соны орасың 

Мәтел  -      ел қҧлағы  - елу 

Афоризм  -  Еккенің тікен болса, орғаның балауса болмас. (М.Әуезов) 

Идиома    -   ҧзын қҧлақ (кӛпшілік) 

                      Зәре қалмау (қорқу) т.б. 

 

III.  

Тура мағына  -  терең кӛл, ашық терезе 

Ауыспалы мағына  -  терең ой, ашық мінез 

Кӛп мағыналы сӛз  -  1. адамның басы 

                                     2. әңгіменің басы 

                                     3. таудың басы 

                                     4. бҧлақтың басы 

                                     5. істің басы 

                                   

Омоним            -   ат¹ – жылқы 

                               ат² – есім 

                               ат³ -  ату, мылтық ату 

Антоним        -     аласа  -  биік 

                              ҧзын  -  қысқа 

Синоним       -      бет, жҥз, келбет, ажар, әлпет 

 

2-тапсырма. Қанатты сӛздерді оқып, тҥсіндіріңдер. Тӛменде берілген кестені толтырыңдар.  

Тепсе  темір  ҥзеді  (мықты);   ӛзге  елде  сҧлтан болғанша, ӛз еліңде ҧлтан бол; кемедегінің 

жаны бір; ҧялған тек тҧрмас; білімнен қымбат нәрсе жоқ, кӛңілде жатса баспай тот 

(Н.Байғанин), аузын қу шӛппен сҥрту (сараң); су татиды (дәмсіз); ер мойнында қыл арқан 

шірімес; әлін білмеген әлек; ҥріп ауызға салғандай (әдемі); кӛппен кӛрген – ҧлы той;  

айдағаны бес ешкі,  ысқырығы жер жарар. 

 

 

Қанатты сӛздер 

Тҧрақты сӛз 

тіркестері 

Идиома Мақал Мәтел Афоризм 
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3-тапсырма. Деңгейлік тапсырмаларды орындаңдар. 

 

 

III-деңгей 

Берілген идиомаларды мағыналық жақындығына қарай топтастырып, қай сӛзге балама 

болатындығын анықтаңдар.  

    Сай сҥйегім сырқырады, жегенін  желкесінен шығарды,  мҧрнын кӛкке кӛтерді,  

ешкімнің ала жібін аттамайды,  қара қылды қақ жарған,  сиыр қҧймышақтатып жіберді, 

кӛз еті ӛскен,  сағы сынды,  кежегесі кейін тартады, аузына ақ ит кіріп, қара ит шықты;  

тӛбе шашы тік тҧрды,  ҧнжырғасы тҥсіп жҥр,  тауы шағылды, салы суға кетті,  бір ҧрты - 

май, бір ҧрты қан,  жҥрегім тас тӛбемнен шықты,   жігері қҧм болды,  ит терісін басына 

қаптады,  мойнына су кетіп жҥр.  

 

II-деңгей 

Мына мақал-мәтелдерді қатыстыра отырып, сӛйлем қҧрастырыңдар.  

Асыл тастан, ӛнер жастан. Кӛз жетпеген жерге сӛз жетеді. Шешінген судан тайынбас. 

Жартыны жарып жеген - татулықтың белгісі. Ер дәулеті - еңбек. Не ексең, соны орасың. 

Ӛнерлінің ӛзегі талмас. Ақылды басшың болса, адаспассың. Кӛптен дәме еткен - аздан 

қҧр қалар. Батамен ер кӛгерер, жауынмен жер кӛгерер. Жігіттің тҥсін айтпа, ісін айт. 

Олақтан салақ жаман. Ас атасы - нан. Жақсыда кӛк жоқ, кектіде тек жоқ. Талаптың жолы 

тастан да ауыр.  

 

I-деңгей 

Тҧрақты тіркестерді тауып, астын сызыңдар да, қайсысы идиома, қайсысы фраза екендігін 

ажыратыңдар.  

 1. Мінбеге кӛтерілген ҧзын сарының еппен оқыған сӛздерін алғашқыда жеңіл ажуамен 

қабылдаған жҧрт бҧл тҧста қҧлаққа ҧрған танадай болып тҧнып қалды. 2. Ақ қар, кӛк 

мҧзда зыр жҥгіріп қызмет ету, екінің бірінің қолынан келе бермес. 3. Ол бір қараған кісіге 

қабағынан қар жауған, жуан боп кӛрінеді. 4. Бҧл сӛздерге бағанадан бері қҧлазып тҧрған 

дҥйім жҧрттың ӛңі бірте-бірте жыли тҥсті. 5. Қарауытқандар шахтаның кӛрдей қараңғы 

тҥкпірінде қара  тер болған екі қайлашы екен. 6. Балқия әңгір таяқ ойнатуын қойған жоқ.  

7. Әбіштің екі езуі екі қҧлағында, қызара бӛртіп қонақ кҥтісіп жҥр. 8. Ол әңгімеге  қҧлақ 

қойған жоқ, десе  де не айтарын сезеді. 9. Сонда да әлі  қабақ шытысқан емеспіз. 10. 

Алматтың жасында оқуға мҧршасы болмады. 11. Ӛзіміздің табан ақы, маңдай теріміз ғой. 

12. Бҧл мінезді тастамасаң, білек сыбанып кҥресеміз. 

 

 

4-тапсырма. Тілдерді қолдану мен дамытудың 2001-2010 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасын іске асыру барысы туралы қҧжатпен танысып, негізгі бағыттарын 

талқылаңдар. 

 

1. Мәдениет және ақпарат министрлігінің, Білім және ғылым министрлігінің, Денсаулық 

сақтау министрлігінің, Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің ақпараты назарға 

алынсын. 

2. Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі Мәдениет және ақпарат 

министрлігімен бірлесіп, талқылауды ескере отырып, мемлекеттік тілді дамыту 

жӛніндегі іс-шараларды, оның ішінде компьютерлік бағдарламаларды әзірлеу 

міндеттерін қосымша қаржыландыру жӛнінде ҧсыныстар енгізсін. 

3. Мәдениет және ақпарат министрлігі облыстардың, Алматы және Астана қалаларының 

әкімдерімен бірлесіп, мемлекеттік тілді оқытудың ӛңірлік орталықтарын қҧру туралы 

ҧсыныс енгізсін. 
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4. Облыстардың, Алматы және Астана қалаларының әкімдері Солтҥстік Қазақстан 

облысының қазақ тілін оқытуды ынталандыру жӛніндегі тәжірибесін зерделесін. 

5. Білім және ғылым министрлігі Мәдениет және ақпарат министрлігімен бірлесіп, 

мемлекеттік тілді білу деңгейін бағалау жҥйесін әзірлеуді жалғастырсын және 

жылдың соңына дейін пилоттық топтарда тестілерді сынау туралы ҧсыныстар 

енгізсін. 

6. Мәдениет және ақпарат министрлігі Әділет министрлігімен бірлесіп, «Мемлекеттік 

тіл туралы» заң жобасын әзірлеу туралы ҧсыныс енгізсін. 

7. Әділет министрлігі заң жобаларын әзірлеу кезінде мемлекеттік тілді басымды қолдану 

жӛнінде ҧсыныс енгізсін. 

8. Денсаулық сақтау, Кӛлік және коммуникация, Индустрия және сауда, Еңбек және 

халықты әлеуметтік қорғау министрліктері тілдерді қолдану мен дамытудың 

мемлекеттік бағдарламасына сәйкес министрліктердің мемлекеттік тілге кӛшу 

жоспарларын әзірлеу кезінде оны қызмет кӛрсету саласында қолдануды кеңейтудің 

қажеттігін кӛздесін. 

9. Ақпараттандыру мен байланыс агенттігі «электрондық ҥкіметтің» мемлекеттік тілде 

жҧмыс істеу жӛніндегі шаралардың іске асырылуын қамтамасыз етсін. 

10.  Осы хаттаманың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Мәдениет және 

ақпарат министрлігіне жҥктелсін. 

                                                                                                      (Қазақстан Республикасының 

                                                                                                    Премьер-министрі Д. Ахметов) 

2-сабақ 

1-тапсырма. Берілген сызбалармен танысыңдар. Есте сақтаңдар. 

 

СӚЗДІҢ ТУРА ЖӘНЕ АУЫСПАЛЫ МАҒЫНАСЫ 

КӚП МАҒЫНАЛЫ СӚЗДЕР 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сӛз мағынасы 

 үстелдің беті 

 ӛмірдің кілті, жүрек кілті 

 қазанның құлағы 

 терең түсінік 

 адам - ӛмір тұтқасы 

 жылы сӛз 

 адамның беті  

 үйдің кілті 

 адамның құлағы 

 терең су 

 есіктің тұтқасы 

 жылы су 

 

Кӛп мағыналы сӛздер 

Кӛз (зат есім) 1) адамның, хайуанның, жәндіктің кӛзі; 

                        2) иненің кӛзі; 

                        3) терезенің кӛзі; 

                        4) бұлақтың кӛзі; 

Бет (зат есім) 1) адамның беті; 

                        2) судың беті; 

                        3) кітаптың беті; 

                        4) сүттің беті; 

Ауыспалы мағына 

 
Тура мағына  

Сӛздің екі я одан да кӛп 

мағынаға ие болуы 
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2-тапсырма. Мәтінді тҥсініп, диалог қҧрастырыңдар. Ӛзара сӛйлесіңдер. 

 

Қазақ тілі – Қазақстан  Республикасының  мемлекеттік тілі 

 

      Қазақ тілі ХV  ғасырдағы  қазақ хандығы тҧсында әбден қалыптасып болған еді. Ол  1989 

жылдан бастап Қазақстан  Республикасының  мемлекеттік  тілі  мәртебесіне  ие болды.  

Қазақ тілі  осы мемлекеттің   тҥпкілікті  тҧрғындары  қазақтардан  басқа  Қытай Халық 

Республикасы, Монғолия, Иран, Ауғанстан, Тҥркия  мемлекеттері  мен  ТМД-ның  Ресей, 

Ӛзбекстан, Қырғызстан, Тҥркіменстан  сияқты  республикаларында  тҧратын да қазақтардың  

ана тілі.  Қазақ тілі батыс тҥркі тілінің   қыпшақ тармағына  жатады. Бҧл  тармаққа кіретін 

тілдер – қарақалпақ, ноғай, татар,  башқҧрт, қырғыз,  Қырым татары, қарашай, балқар, қҧмық 

және т.б.  тілдері.  Қазақ тілі - ӛзіндік  әдеби, ғылыми және  саяси жазу нормасы қалыптасқан  

бай тіл.  Қазақ тілінің  тарихы әртҥрлі тарихи кезеңдерді  бастан кешкен  қазақ халқының  

тарихымен  тығыз байланысты. 

      Оның қалыптасуға бет алуы  ХІ-ХІІ  ғасырлардағы  Тҥрік қағанатының  пайда болу 

кезеңінен  басталады.  Ӛзінің  лексикалық-грамматикалық,  фонетикалық белгілері жӛнінен  

ол қыпшақ  тілдерінің  тобына кіреді.  Басқа тҥркі тілдерімен салыстырып қарағанда, сӛздік 

қоры жӛнінен  қазақ тілі – ежелгі тҧтас  таза қалпын сақтап келе жатқан  тілдердің бірі. 

Сондықтан да ол қыпшақ  тілдері тобының ішінде ерекше орынға  ие. Ғалымдардың  

пайымдауынша, қазақ тілінің  ауыз әдебиеті  және жазба әдебиеті сияқты екі қайнар  кӛзі бар. 

Қалыптасудың  барлық сатыларын бастан кешірген  ана тіліміз – мейлінше  жетілген ҧлттық  

тіл. Ана тілімізде әдеби шығармалар, ғылыми-бҧқаралық, техникалық, қҧқықтық, 

педагогикалық, саяси, ӛнертанушылық әдебиеттер  жарияланады.  Оның  стилистикалық  

сипаттары да  әртҥрлі. Ӛзінің әліпбилік,  графикалық, ерекшеліктері бар. Ол бай да  қҧнарлы  

тілдердің  қатарына  жатады.  Тіліміз  еліміздегі  азаматтардың ӛзара қарым-қатынас  тілі 

болумен  ғана шектеліп қалмайды, оның мҧрағаттық, ақпараттық қасиеттері де мол. Ежелгі 

бабаларымыздың тарихы, шежіресі және  тҥрлі әдеби  мҧралар  бҥгінгі  ҧрпаққа  ӛзіміздің 

осы ана  тіліміз арқылы жетіп отыр.  Тіл  тарихы  халық тарихына  ҧқсас. Қоғамның  алға 

жылжып,  ӛзгеруіне байланысты тіл де дамып, ӛзгеріп отырады.  

       Қазақ тілі тарихында  орын алған  тҥрлі қиындықтар  мен  дағдарыстардың  объективті 

себептері бар. Біріншіден, қазақ халқы  ҥш ғасырға жуық  орыс  отаршылдығының  

қыспағында  болып,  ҧлт ретінде жойылып  кетудің  бірнеше  сатыларын  бастан кешірді.  

Екіншіден,  Жоңғар  шапқыншылығының   халқымызға  тигізген  зардаптары да  орасан зор  

болды.  Ҥшіншіден, Кеңес ӛкіметі  жетпіс жылдан  астам уақыт  бойы ҧлттардың  

жақындасуы  деген  желеумен  ҧсақ ҧлттардың тілдеріне  қысым жасап келгені  белгілі.  

         1989 жылы 22 қыркҥйекте  қабылданған «Тіл туралы» Заңда  тіл – халықтың  ҧлы 

жетістігі  әрі оның  ажырамайтын және бӛлінбейтін  белгісі делінген.  Тілдің  дамуы  

тҧтастай  толығымен  ҧлттық  мәдениеттің  дамуы мен ӛзара  байланысы,  осы тҧрғыдан  тіл 

ӛзінің  қоғамдық  қызметін  атқарады. Ал бірінші баптың  бірінші тармақшасында «Қазақ 

тілі»  қазақ КСР-нің мемлекеттік  тілі болып табылады  деп жазылған.  Ал жоғарыда аталған  

«Тіл туралы» Заңға орыс тілі  былайша  белгіленеді,  Қазақстанда  орыс тілі ҧлтаралық 

қатынас тілі болып табылады.  Кейін  1997 жылғы 10 маусымда  қабылданған  заңда  орыс 

тілі «ресми тіл» деп  айқындалды. Біздің  республикамызда орыс тілі  қазақ тілімен  тең  

дәрежеде қолданылады,  заңда бҧл екі тілдің  де  мәртебелері  белгіленген.  

(О.Жанайдаровтан) 

 

2-тапсырма. Оқыңыз, қызық! 

 Тҥркі тектес орыс фамилиялары туралы 

Карамышев 
 «Карамышев фамилиясы (әулеті) ҧзақ жылдар бойы Ресей тағына аспаз және басқа да 

шенді қызметтер атқарып, 7054/15/6 жылдары патшалардан сый-сияпат алып тҧрған (ОГДР, 

III, 34-,б.). 
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 Орыстың  Карамышев деген фамилиясының негізінде тҥркінің «gorymys» қорғаушы, 

«қамқоршы», «аяушы» сӛздері жатыр деуге де болады. Бҧл сӛздер тҥрік, қарайым, қырым 

татарлары мен ӛзге де тҥркі халықтарында жиі ҧшырасады. Бҧл сӛздің кӛптеген тҥркі 

тілдеріндегі «gorymys», gary – яғни, қарамыш, кәрі, қарт деген де мағыналары бар. 

 

Баклановский 

 

 Орыс шежіресінде: «Баклановскийлер Ресей тағына воевода және басқа да шенді 

қызмет кӛрсетіп, 70-60/1552 жылдары патша ағзамдардан сый-сияпат алып отырған», - деп 

жазылған. 

 Баклановский фамилиясының тҥбірі baglan Н.К.Дмитриев бҧл сӛзді талдай келе 

Л.Будаговтың сӛздігіне жҥгінеді. Онда baglan дегеніміз «жабайы қаз» делінген. 

 «Ал қазақ және қарақалпақ тілдерінде «бағлан»  - толық, ірі, етті (қозы, қаз), семіз 

қозы мағынасын білдіреді», - дейді Н.Баскаков. 

 Ал, Дальдің тҥсіндіруінше бҧл кейбір орыстардың жергілікті тілінде «басы ҥлкен», 

«ҥлкенбас» дегенге келсе, енді бірде ғалым оны толық, денелі, етженді деп тҥсіндіреді. Міне, 

осы ҧғымдарға: «Поляк, украин, белорустың ов-ск-ий суффиксі жалғанып Баклановский 

шыққан», - дейді Н. Баскаков. 

 

3-тапсырма. Мақал-мәтелдердің мағынасын тҥсіндіріңдер. 

 

1.Тіл  - кӛңілдің кілті. 

2. Айтылған сӛз – атылған оқ. 

3. Ӛнер алды – қызыл тіл. 

4. Ең тәтті де  - тіл, 

    Ең ащы да   - тіл 

    Ең жҧмсақ та  - тіл, 

    Ең қатты да  - тіл. 

5. Жҥйелі сӛз – жҥйесін табар, 

    Жҥйесіз сӛз – иесін табар. 

6. Жақсы сӛйлесе, аузынан гҥл тӛгіледі, 

   Жаман сӛйлесе, аузынан жын тӛгіледі 

 

3-сабақ 

 

1-тапсырма. Мәтінді тҥсініп, сҧрақтарды дайындаңдар. 

 

 Тіл мәселесі  - бҧл кҥрделі саяси мәселе. Осыған орай Қазақстанда тіл саясаты жҥйелі 

тҥрде ӛткізілуде. Себебі Қазақстандағы тҧрақтылықты сақтап қалуға тіл мәселесін жҥйелі 

тҥрде, кезең-кезеңімен жҥзеге асырудың ҥлкен әсері болып отыр.  

 Әр тҥрлі ҧлт ӛкілдері қоныстанған Қазақстанда қазақ тілін басым тілге айналдыру 

ҥшін уақыт керек болды. Он бес жылдың ішінде тіл саласында да кӛп ӛзгерістер болды.  

Мысалы, Президенттің 2006  жылғы мамыр айындағы жарлығы 2009 жылға дейін барлық 

облыстар мен министрліктерге қазақ тіліне кӛшудің нақты мерзімін кӛрсетіп берді. 

 

                                                                                                                     (Газет материалдарынан) 

Сӛздік 

мәселе - проблема 

кҥрделі - сложная 

жҥйелі - системно 

кезең-кезеңімен - поэтапно 

ӛзгерістер - изменения 
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нақты - конкретный 

мерзім – срок 

 

2-тапсырма. Тӛменде берілген сызбаны есте сақтаңдар. 

Омонимдер, синонимдер, антонимдер 

 

3-тапсырма. Тӛменде берілген тапсырмаларды орындаңдар. 

I.Омоним сӛздердің мағынасына мысал келтіріп, жазыңдар.  

    Тҥс, қой, аяқ, айт, жас, жай.  

II. Мына сӛздердің синонимдерін тауып, жазыңдар.  

   Мықты, зҧлымдық, кір, аласа, қарт, әдемі, зәулім, бет, сәлемдесу, жанында, момын.  

III. Мына сӛздердің антонимдерін тауып, жазыңдар.  

    Қалың, мӛлдір, асау, ескі, аз, саяз, кем, қуаныш, биік, жалпақ, жап, әділдік, уақ, осал.  

IV. Тҧрақты тіркестердің тҥрлерін анықтаңдар, беретін мағыналарының баламаларын 

табыңдар және сӛйлем қҧрап жазыңдар.  

Ішкен асын жерге қояды, қой ҥстінде боз торғай жҧмыртқалады, кӛзіне кӛк шыбын 

ҥймелетті, салы суға кетті, тӛбе шашы тік тҧрды, мойнына су кетті, мҧрнын кӛкке кӛтерді, 

ҧнжырғасы тҥсіп жҥр, сай сҥйегі сырқырау, тепсе темір ҥзеді, су жҧқпайтын жорға, 

қазандай қайнау, білек сыбанып кірісу.  

 

4-тапсырма. Мәтінді тҥсініп, тіл мәдениеті туралы тҥсінік беріңдер. 

 

Тіл мәдениеті 

 

Тіл мәдениеті дегеніміз — дҧрыс, орынды сӛйлеу. Тілді қадірлеу дҧрыс сӛйлеуден 

басталады. Әрбір айтқан сӛз қысқа әрі тҧжырымды болу керек. «Кӛп сӛз — кӛмір, аз сӛз — 

алтын» деген мақал осы ойды растайды. Жҥйесін тауып айтылған сӛз жҥрекке жетіп, 

жҥйкені босатады. Адам мәдениетінің алғы шарты — дҧрыс сӛйлей білу. Тҥсіне білгенге 

сӛйлей білу де ӛнер. Егер адам дҧрыс сӛйлемесе кҥлдірем деп кҥйдіреді, сҥйсіндірем деп 

сҥріндіреді, білдірем деп бҥлдіреді, қуантам деп қуартады, келтірем деп кетіреді, емірентем 

Омоним Синоним Антоним 

 

Айтылуы бірдей, бірақ 

мағынасы әр тҥрлі сӛздердің 

тобы 

Мысалы: Асық: 1)Ержан асық 

ойнады – заттың атауын білдіріп 

тҧр. 2) Сен сабаққа асық – қимыл 

мағынасында қолданылып тҧр. 

Түс: 1) Асан кеше жақсы түс 

кӛрді – заттың атауын білдіріп 

тҧр; 2) Аттан тез түс – қимыл 

мағынасында қолданылып тҧр. 

 

 Омонимдер   кӛп мағыналы                   

сӛздер 

мағыналары                мағыналары 

бір-бірінен                     жағынан 

соншалықты              ӛзара жақын, 

алшақ                       ҧқсас, олар бір 

                                 ғана сӛз табы- 

                                       на жатады 

 

Дыбысталуы әр тҥрлі, бірақ 

мағыналары бір-біріне жақын 

сӛздер тобы 

 

1) сӛздің дыбысталуында 

ӛзгешелік болуы керек; 

2) сӛздер бір ғана ҧғымды білдіруі 

керек; 

3) сӛздер бір ғана сӛз табына 

қатысты болуы керек; 

 

- зат есімдерден болған 

синонимдер: халық, жұрт, 

кӛпшілік, жұртшылық, қауым, 

т.б. 

- сын есімдерден болған 

синонимдер: әдемі, келбетті, 

кӛрікті, ажарлы, сұлу, әрлі, т.б. 

- етістіктерден болған 

синонимдер: шаршау, еңсесі 

түсу, енжарлау, т.б. 

- ҥстеуден болған синонимдер: 
әдейі, әдейілеп, жорта, қасақана, 

т.б.  

 

Мағыналары бір-біріне қарама-

қарсы сӛздер тобы 

 

Мысалы: ақ-қара, қысы-жазы, аз-

кӛп, батыс-шығыс,, арық-семіз, 

биік-аласа, жақсы-жаман, кәрі-

жас, ащы-тұщы, т.б. 

 

 

 

 

 

 

Антоним     болымды-болымсыз 

                                     мағыналар 

алыс-жақын        алыс-алыс емес 

кет-кел                  кет-кетпе 

ескі-жаңа              ескі-ескі емес 
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деп егілтеді, жҧбатам деп жылатады. Біздің қазақ «Аталы сӛз — баталы сӛз» дегенде, осы 

дҧрыс сӛйлей білуді айтқан. 

Халық бар жерде тіл бар. Ендеше, тіл мәселесі — халықтық мәселе. Біздің тіл теңдесі 

жоқ байлық, қазақ тілі ӛсу ҥстіндегі, адам баласының кез келген кҥрделі ойын бейнелеудегі 

мҥмкіндігі зор, аса бай тіл. Кез келген тілде сол халықтың ӛмірі, ӛткен тарихы, әдет-ғҧрпы, 

салт-санасы, тҧрмыс-тіршілігі. Сондықтан да оны кӛздің қарашығындай қастерлеу — 

азаматтық борышымыз.  

 

5-тапсырма. «Аталы сӛз — баталы сӛз» тіркесінің мағынасын тҥсіндіріңдер.  

 

6-тапсырма. Мәтінді оқып, таныс емес сӛздерді теріп жазып, сӛздікті пайдалана отырып, 

аударыңдар. 

Сҥйінбай ақын бір топ жолдастарымен  далада келе жатып ӛгіз мінген қойшыға кездескен 

екен.  

     Жасы кіші қойшы жігіт бҧларға сәлем береді.  

- Е, сен ен далада неғып жҥрсің? – деп сҧрайды ақын одан. 

- Е, Сҥйінбай аға, мен далада қой бағамын, ара-тҧра ой бағамын, - деп жауап береді қойшы.  

     Ақын қойшымен ҧзағырақ әңгімелесіп, жолдастарын сарғайтып кҥттіріп қойған екен. 

Былай шыққаннан кейін жолдастары оған:  

- Әлгі бір қойшыға кӛп уақыт жібердіңіз-ау! – депті. 

- Ол – білімді бала, қасынан кеткім келмеді. 

- Білімін қайдан білдіңіз, маңдайында ештеме жазулы тҧрған жоқ қой оның... 

- Тіліне қарап білімін байқадым, - деген екен. 

 

7-тапсырма. Мәтінді тҥсініп, мазмҧнын әңгімелеңдер. Қарамен жазылған сӛздердің синоним 

қатарын жазыңдар.  

 Елбасы Н.Ә.Назарбаев  «қазақ қазақпен  қазақша сӛйлессін», «Қазақстанның 

болашағы – қазақ тілінде»  деген тҧжырымдаманы ҥнемі айтып келеді. Қазақ тілі мәселесі  

мемлекеттік  деңгейде  кӛтерілген  кейінгі жылдары  бҧқара жҧртшылық  та  ана тілі ҥшін  

белсенділік танытуда.  Бірақ  әлі шешілмей жатқан  тҥйінді мәселелер  де баршылық.  Ең 

бастысы - ӛз ҧлтымыздың  ана тіліне, халықтың тамаша  салт-дәстҥрлеріне  деген  

енжарлығынан  әлі арыла алмай келе жатқандығында. Отбасында, ата-ана мен  балалардың  

орыс тілінде  сӛйлей салуы  жазылмаған  әдетке айналып  кеткен. Отаршылдық, империялық  

дәуірдегі орыс тіліне  басымдықпен  қарау  кӛзқарасынан  әлі қҧтыла алмай  келе 

жатқанымыз жасырын емес.  Сонымен қазақ тілінің  мҥмкіндігі шектеулі,  болашағы жоқ  

деген жалған  тҥсінікте  ҥйренуге  жалқауланып жҥрген  шектеулі жандар  ӛз ҧлтымыздың  

арасында да кездеседі.  

 Олар бҧл кҥнде  кҥн сайын  сӛйлескілері келмейді. Бҧның ӛзі басқа ҧлттардың  біздің 

тілімізге  деген  ықыласын  тӛмендететіні  сӛзсіз. Бірақ  бҧндай кері кеткен кӛзқарасты,  

тӛзімділікпен  ӛркениетті тҥрде жеңе білуге  тура келеді. Ондаған  жылдар  бойы халық 

ағзасына  еніп, дамып кеткен дертті  бірнеше жылда емдеп  тастау  мҥмкін де емес қой. Ауру 

«батпаңдап кіріп,  мысқалдап шығады» деген   мақалды  ескере отырып,  кәсіпқойлық  пен  

тӛзімділікті  ҧмытпауға тиіспіз. Бәрінен бҧрын әрқайсымыз  ана тілімізді сҥйіп,  білуге 

ҧмтылып, ҥйреніп, ол тілде  оқып әрі  жаза білу қажет. 

(О.Жанайдаровтан) 

 

4-сабақ 

 

1-тапсырма. Тӛменде берілген сызбаны есте сақтаңдар. 

 

ТҦРАҚТЫ ТІРКЕСТЕР 
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2-тапсырма. Мәтіннің мазмҧнын айтыңдар.  

 

Ана тілі туралы 

 

Әрбір ҧлт қалыптасқаннан соң ӛзінің ҧлт екенін дәлелдейтін, ӛзгеше айтқанда 

ӛзектейтін тілін, дінін, тарихын, жерін қалыптастырады.  

Ана тіл — әр халықтың тҥп тамыры, асыл қазынасы, ата-бабасы қалдырған мол тарих 

пен мәдениетінің айғағы, әрі айнасы, әрі шежіресі, ӛзін де, ӛзгені де танып білетін рухани 

байлықтың асқар шыңы. 

Біртуар ақын Қадыр Мырзалиев: «Ӛзге тілдің бәрін біл, ӛз тіліңді қҧрметте»,- деп 

жырлайды. Тілді қҧрметтеу әуелі ӛзіңді, содан соң еліңді қҧрметтеу болмақ. Бҥгінде ана тілін 

білмейтін «мәңгҥрттікке» тҥскен немесе тҧнық судай тілімізді лайлайтындар жиі кездеседі. 

Ана тілі — бҥгінгі буын ӛрлесе ӛрлемек, не ӛшсе солармен бірге су сепкендей ӛлі тілге 

айналмақ. 

Бірақ рухы асқақ халқымыз мәңгі ӛрлеп, ҧлы қадам жасау ҥшін жаралған. 

3-тапсырма. Ӛлеңді мәнерлеп оқып, жаттап алыңдар. 

 

Сҥйемін 

 

Сҥйемін туған тілді — анам тілін, 

Бесікте жатқанымда-ақ берген білім. 

Шыр етіп жерге тҥскен минутымнан, 

Қҧлағыма сіңірген таныс ҥнім. 

Сол тілмен шешем мені әлдилеген, 

Еркелеткен «қҧлыным, жаным»- деген. 

Сол тілменен бірінші білгізілген, 

Ана деген сҥйгендік сӛз һәм менен. 

                                                                                                            (С. Торайғыров) 

 

Сӛздік 

еліктеу – подражать 

ҧғынысу – понимать 

туған халқың – родной народ 

Тҧрақты тіркестер 

(фразеологизмдер) 

 екі немесе бірнеше сӛздің тіркесуі; 

 бір ғана мағына білдіреді; 

 бҧрыннан қалыптасқан жҥйе; 

 сыңарлары орнын ауыстыруға,  

     басқа сӛзбен алмастыруға келмейді; 

 даяр қалпында жҧмсалады; 

 сӛйлем қҧрамына бір бҥтін тҧлға ретінде еніп, бір 

ғана сҧрақ қойылады; 

 ойды кӛркемдеп, әсерлі жеткізудің қҧралы 

М     ы     с     а     л     д     а     р     ы 

Қабақ шытысты – ұрысып қалу 

Іші тарлық – қызғаншақтық 

Инені жіпке тізу – бәле қуу 

Зығырданы қайнау – ашулану 

Демін шығармады – үндемеу 

Бармағын тістеп қалды - ӛкініп қалу  
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айна – зеркало 

тарих – история  

ҧстаз – наставник, учитель 

ғылым – наука 

білім – знание 

меңгеру – усвоение 

ӛмір бойы – всю жизнь 

қатынас қҧралы – средство общения 

шежіре – сказание 

танып білу – познание 

мәдениет – культура 

халық жоғалуы – исчезновение народа 

қиын – трудно 

 

4-тапсырма. «Ана тілі» тақырыбына шығарма жазыңдар. 

 

5-сабақ 

 

1-тапсырма. Сызбамен танысып, мақал-мәтелдер туралы тҥсінік беріңдер. 

 

МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕР 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2-тапсырма. Сӛз ӛнері туралы мақал-мәтелдерді тҥсіндіріңдер, жаттап алыңдар. 

 

1. Ӛзі шынашақтай, сӛзі келісаптай 

2. Ӛтірік сӛз ӛрге баспас 

Мақал-мәтелдер 

Тоқсан ауыз сӛздің тобықтай 

тҥйінін білдіріп, белгілі бір 

тҧжырым жасайды. 

Ой-пікір бейнелі әрі 

тҧспалдап айтылған ишара 

тҥрінде болады. 

Мысалы: Дұшпанға тастай 

қатты бол, досыңа балдай 

тәтті бол. Нарды сӛкпе, 

нанды теппе. 

Отан – елдің анасы, ел – 

ердің анасы. 

 

 

Мысалы: Кӛп алғысы 

кӛгертер. Әлін білмеген әлек. 

Күш – бірлікте. Жалқау  - 

жарты кісі, т.б. 

 

А     й     ы     р     м     а     ш     ы     л     ы     қ     т     а     р     ы 

 мақалдар негізінен тура мағынада ҧғынылса, мәтелдер 

астарлы мағынада тҥсініледі. 

 мақалдар екі бӛлімді болады, мәтелдер мағынасы 

алшақ болмай, тҧспалмен айтылады, сӛйлем 

аяқталмай, толымсыз болып келеді. 

Мақалдар Мәтелдер 
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3. Сӛз сиқыры тіл байлар 

4. Сӛз пышаққа ҧқсамаса да, пышақтайды. 

5. Сӛз де ара сияқты: балы да бар, зәрі де бар 

6. Сӛйлегенше - ӛзің қожа, сӛйлеген соң - ӛзіңе сӛзің қожа 

7. Сӛз беру – бір абырой, сӛзінде тҧру – мың абырой 

8. Сӛздің атасы – ақыл,  анасы – тіл 

9. Сӛйлесе білген, ҥйлесе біледі 

10. Сӛйлессең дауласпа, дауласпасаң да, жауласпа. 

 

3-тапсырма. Ғҧлама тҧлғалардың сӛздерін қалай тҥсінесіңдер? Ӛз ойларыңды айтып 

беріңдер. 

 

1. Ана тілін білмеген, 

Ақылы жоқ желікбас, 

Ана тілін сҥймеген 

Халқын сҥйіп жарытпас 

                               (Б.Сарноғаев) 

 

2. Асыл сӛзді іздесең, 

Абайды оқы, ерінбе. 

Адамдықты кӛздесең, 

Жад тоқып ал кӛңілге 

                                (С.Торайғыров) 

 

3. Туған тілім – тірлігімнің айғағы, 

Тілім барда айтылар сыр ойдағы, 

Ӛссе тілім, мен де бірге ӛсемін, 

Ӛшсе тілім, мен де бірге ӛшемін. 

Тілсіз хайуан – бишара 

Бишараға не шара?!  

                                    (Ә.Тәжібаев) 

 

4. Сӛзі ӛтірік адамдардан алыс жҥр,  

      Жолмен тура, шыншылдықпен ӛмір сҥр. 

      Тіл мен жақтың нағыз кӛркі – шын сӛзі, 

      Шынын айтып, бҧл сӛзіме қҧлақ тҥр. 

 

                                                     (Ахмед Йҥгінеки) 

 

4-тапсырма. Жоғарыда айтылған бір ойды негізге алып, шығарма жазыңдар. 

 

5-тапсырма. Мәтінді тҥсініп, әңгімелеңдер. Осы мәтіннің мазмҧнын ашатын қандай 

мақалды келтіре аласыңдар? 

 

Тышқанның ӛсиеті 

 

 Тышқан баласына оңашада ҥйретіпті, адам деген мықты жауымыз бар, ағаштан 

қақпан қҧрып, ҥстіне ғана май байлап қояды, соны жеймін деп барсаң қақпан ҧстап алады, 

балам, соған жолай кӛрме, деп. Бір кҥні  әлгі баласы ойнап жҥріп, майдың иісі шыққан соң; 

неғылып қойған екен деп, қасына жоламай, алыстан сығалап қана қараса, шешесінің айтқан 

қалыбынша қақпан, ҥстінде майымен тҧр екен. Ойлады: қарашы, ақылсыздығын, ағаштан 
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қақпан ғана істеп, ҥстіне  май байлап, бәрі қызықсын деп қойғанын, біз   сол қулыққа бола 

қоямыз ба деп, олай-бҧлай одыраңдап жҥгіріп жҥрді де айтты: 

- Сӛйтсе де, айхай майы қҧрғырдың иісінің жақсысын-ай, жемесем де биттей ғана 

жақындап иіскеуге болады ғой, - деп, бірте-бірте жақындай-жақындай бара жатқанда, қақпан 

тарс етіп тышқанды жаншып тастады.  

                                                                                                                                    

                                                                                                                                      

(Ы.Алтынсарин) 

 

6-сабақ 

 

1-тапсырма. Берілген мәліметтермен танысып, мысал келтіріңдер. Мәліметтерді есте 

сақтаңдар.  

 

КӚНЕРГЕН СӚЗДЕР 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ЖАҢА СӚЗДЕР 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Кӛнерген сӛздер 

Тарихи сӛздер Архаизмдер 

Мысалы: ұрын бару, барымта,лашық, 

күпі, сәукеле, кебіс, патсайы, т.б. 

 

Мысалы: хан, патша, уәзір, 

би, садақ, жебе, адарна, т.б. 

Қайтадан жаңарған кӛнерген сӛздер 

 

Мысалы: ораза, айт, мешіт, пітір, 

барыс, жылқы, мешін, наурыз, сәуір, 

маусым,т.б. 

Жаңа сӛздер 

(неологизмдер) 

М     ы     с     а     л     д     а     р     ы 

орамжапырақ, қызанақ, қызылша, жылыжай, 

оққағар, ӛскін, жасуша, ағза, дернәсіл, үрдіс, 

үдеріс, түйдектеме, т.б. 

 

Халықтың әдет-ғҧрпына, 

тҧрмыс-тіпшілігіне қарай 

әр дәуірде ӛзгеріп, басқа 

сӛздермен ауысып 

отырған ескіріп кеткен 

сӛздер  

 
Ескі заманның ӛзімен 

бірге кӛнерген тарихи 

атаулар 

Тілдегі жаңа ҧғымдар 
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КІРМЕ СӚЗДЕР 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-тапсырма. Мәтінді тҥсініп, сҧрақтарды қҧрастырыңдар. Ӛзара сӛйлесіңдер. Кірме сӛздер 

мен жаңа сӛздерді теріп жазыңдар.  

 

      Абай Қҧнанбаев – қазақтың ҧлы ақыны, философы әрі композиторы, қазақ жазба 

әдебиетінің негізін қалаушы тҧңғыш классигіміз. Ол 1845 жылы 10 тамызда қазіргі Шығыс 

Қазақстан облысының Шыңғыс тауында ӛмірге келген. Оның арғы аталары Ӛскенбай, 

Ырғызбай деген кісілер ӛз заманының беделді де белгілі адамдары болған. Әкесі Қҧнанбай 

Қарқаралы уезінің аға сҧлтаны еді. Дін жолына берілген ол сол замандарда жетуі қиын 

қажылыққа да барып келген. Алғаш молдадан тіл сындырып, қара таныған Абай білімін 

Семей қаласындағы Ахмет Риза медресесінде жалғастырады. Осында оқыған ҥш жыл 

болашақ ақынның дҥниетанымының қалыптасуына ҥлкен ықпал жасаған. Бҧл жерде ол араб, 

парсы тілдерін жете меңгеріп, шығыстың атақты ақындарының еңбектерін қҧныға оқыды. 

Бірнеше ай бойы орыс мектебінде де білім алды. Негізгі білімдерді Абай ӛз бетінше оқып-

ҥйренген. Ежелгі грек философтары Сократ, Платон, Аристотель еңбектерімен мҧқият 

танысады. Алғашқы ӛлеңдерін басқа кісілердің атымен жҧртшылыққа таратқан Абай тек 

қырық жасына келгенде ғана ӛзі қол қоя бастаған. Семей қаласына жиі келіп тҧратын ол 

осындағы Н.В.Гоголь атындағы кітапхананың тҧрақты оқырманы болған. Саяси қуғында 

жҥрген орыс ойшылдары Н.И.Долгополовпен, Е.П.Михаэлиспен осында танысқан. Бҧл 

кісілер Абайдың кӛзқарасының қалыптасуына елеулі ықпал еткені сӛзсіз. Мҧхтар Әуезов 

атап ӛткендей, ҧлы ақынның шығармашылығы ҥш тҥрлі қайнар бҧлақтан сусындаған. 

Кӛркемдігі аса жоғары Абай ӛлеңдерінде қазақ халқының бҥкіл болмыс-бітімі, қуаныш-

қайғысы әсерлі әрі терең бейнеленген. Қараңғылық пен надандыққа қарсы тҧра отырып, ол 

жастарды ӛз халқын сҥюге, оқу-білімді игеруге, ӛмірдің мағынасын терең тҥсіне білуге 

шақырды. Ӛлеңдері халық арасына кеңінен тараған Абайдың айналасында ӛзіндік 

философиялық-әлеуметтік мектеп қалыптасады. Оның «Қара сӛздері» ойының дәлдігімен, 

терең философиясымен бҥгінгі заманда да ӛзектілігін жоғалтқан жоқ. 

 

(«Менің елім – Қазақстан» кітабынан) 

 

3-тапсырма. Сызба бойынша диалект, кәсіби және термин сӛздер туралы тҥсінік беріңдер.  
 

 

Кірме сӛздер 

Араб, парсы 

тілінен енген 

сӛздер 

 

Орыс тілінен 

енген сӛздер 
Монғол тілінен 

енген сӛздер 

Мысалы:  

сәулетші, 

жолсерік, әдеп, 

хабар, 

халық, дос, 

тағдыр, әкім,  

әйел, әңгіме, 

жанжал, 

тағдыр, т.б. 

Қазақ тілінің 

дыбыстық 

қалпына түсіп 

ӛзгерген сӛздер: 

Мысалы:  

самаурын, 

саман, халуа, 

сырға, ауған, 

пошта, т.б. 

Ӛзгеріссіз енген 

термин сӛздер: 

Мысалы: 

метро, 

троллейбус, 

трамвай, метр, 

компас, трагедия,  

комедия,  

карта, т.б. 

Мысалы:  

ұлық, мерген, 

олжа, 

қабырға, 

қанжыға, 

биялай, 

там, т.б. 

 

 

 

Басқа тілден енген сӛздер 

тобы 
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ДИАЛЕКТ  СӚЗДЕР КӘСІБИ СӚЗДЕР МЕН ТЕРМИН СӚЗДЕР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

4-тапсырма. Әңгімені тҥсініп оқып, мазмҧнын айтып беріңдер. 

 

 Ӛте ертеде бір қадірлі шешен қария келте дҥниеден кӛз  жҧмарында қасына ҧлын 

шақырып алып: 

       - Балам, мен ҧзамай дҥние салам. Әкем қазына  қалдырмады ма деп қамықпа. Ел ішінде 

қалдырып бара жатқан асыл мҧрам бар. Соны іздеп тап, қадірле, қастерле, - дейді. Мҧны  

естіген бала әке мҧрасын іздеймін деп табанынан таусылып, ел кезеді, таба алмайды. Ойы он 

саққа кеткен бала бір кҥні ел ішіндегі абзал қарияға келеді. 

      - Әкеңнің сӛзі рас, балам. Оның саған қалдырған мҧрасы – тіл. Ол шешен адам еді ғой. 

Бәріміз сӛйлеуді сенің әкеңнен ҥйрендік. Тілден қымбат қазына жоқ,- деп аталы сӛздің 

шешуін айтыпты. 

 

7-сабақ 

Нәтиже сабақ 

І. Тест ӛткізу 

1. Белгілі бір тілдегі сӛздердің жиынтығы? 

а. морфология 

в. фонетика 

с. лексика 

Қазақ тілінің лексикасы 

Қолданылу ӛрісі тар лексика 
Жалпылама лексика 

(әдеби тілдің негізгі қоры) 

Бір тілде сӛйлейтін адамдардың бәріне 

тҥсінікті ортақ сӛздер 
Кәсіби (терминдік) 

лексика 

Диалектикалық 

лексика 

Кәсіби 

сӛздер Диалект  

сӛздер 

Термин  

сӛздер 

Белгілі бір 

кәсіпке 

байланысты 

сӛздер 

Ғылым, 

техника, 

ӛндіріс 

саласындағы 

арнаулы 

ҧғымдар 

Белгілі бір 

аймақта ғана 

қолданылатын 

сӛздер 

Әдеби тіліміздегі  

туысқан сӛзі Батыс  

Қазақстанда аданас 

 деген мағынада  

қолданылады. 

Мысалы:  

Қалада менің екі  

аданасым жұмыс  

жасайды («Еңбек туы» г.) 

Әдеби тілдегі нағашы сӛзі Оңт. 

аймақта  

таға деген мағынада  

қолданылады.  

Мысалы:  

Оның бар адамы 

- тағасы ғана. 

бойлай – ылғи, 

ірә, ӛресен - ӛте, 

шекейін – шейін,т.б. 

 

1. қолӛнершілікке  

қатысты сӛздер: 

 әттік (қармақтың тілі); 

 балберкі (қалтқы); 

 шола (балықтың азаюы); 

 аламан (майшабақ  

аулайтын ау); 

 торта (қаракӛз балық); 

 қас (зергерлік 

бұйымдарға салынған тас); сабақ 

(бауы қысқа  

сырға), т.б. 

2. Ауыл шаруашы- 

лығына қатысты сӛздер: 

бәдірең (қияр); 

кешір (сәбіз); 

пісте (семішке); 

күләсән (қауын);   

зорат (тары үйіндісі); 

 

 

. 

1.Басқа тілден енген  

сӛздерге қазақ тілінен  

балама табу. 

елтаңба – герб; 

әуежай – аэропорт;  

әмбебап-   универсал; 

кеден – томожня; нарық – рынок, 

т.б. 

2.Тілімізге орыс тілі арқылы 

келген қазақша баламалары жоқ 

интернационалдық терминдер. 

лексика, фонетика,  

метафора, дискриминант,  

синус, теорема, ион,  

молекула, т.б. 
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д. синтаксис 

2. Мағыналары бір–біріне жақын сӛздер? 

а. синоним 

в. антоним 

с. омоним 

д. пороним 

3. Қазақ тілі қай жылы мемлекеттік мәртебе алды? 

а. 1991 

в. 1992  

с. 1989 

д. 1993 

4. Сӛздің екі және одан да кӛп мағынаға ие болуын не деп атайды?  

а. кӛп мағыналы сӛздер  

в. ауыспалы мағына 

с. тура мағына 

д. барлық жауап дұрыс 

5. Айтылуы бірдей, мағынасы әр түрлі сӛздер?  

а. пороним 

в. синоним 

с. омоним 

д. антоним 

6. «Тіл – кӛңілдің кілті» мақалының мәні? 

а. тілмен кӛңілді кӛтеруге болады 

в. тілмен кӛңілді кӛтеруге болмайды  

с. тіл арқылы ойды жеткізуге болады 

д. тіл – ой жеткізуші құрал 

7. Мұрнын кӛкке кӛтеру 

а. жылау 

в. менсінбеу 

с. кӛңілдену 

д.ӛтіну 

8. Тӛбе шашы тік тұру 

а. қорқу  

в. қызығу 

с. ұрысу 

д.ӛкпелеу 

9. Тіл мәдениеті дегеніміз ... 

а. кӛп сӛйлеу 

в. аз сӛйлеу 

с. дұрыс, орынды сӛйлеу 

д. күлдіріп сӛйлеу 

10. «Қазақ қазақпен қазақша сӛйлесін» деген кімнің сӛзі? 

а. Ә. Нұршайықов 

в. Н.Ә. Назарбаев 

с. Ә. Кекілбаев 

д. М.Әуезов 

11. Тұрақты тіркес 

а. лексикология 

в. терминология 

с. фразеология 

д. семантика 

12. Инені жіпке тізу 
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а. бәле қуу 

в. арыздану 

с. шағымдану 

д. ӛкпелеу 

13. «Ӛзге тілдің бәрін біл, ӛз тіліңді  құрметте» сӛзінің авторы?  

а. Т. Молдағалиев 

в. А. Құнанбаев 

с. С. Торайғыров 

д. Қ. Мырзалиев 

14. Тоқсан ауыз сӛздің тобықтай түйінін білдіреді 

а. еркін тіркес 

в. мақал  

с. мәтел 

д. тұрақты тіркес 

15. Ой – пікір бейнелі әрі тұспалдап айтылады 

а. мақал 

в. фразеология  

с. мәтел 

д. идиома  

16. Жаңа сӛздер  

а. тарихи сӛздер 

в. тілдегі жаңа ұғымдар 

с. кӛнерген сӛздер 

д. фразеологизмдер 

17. А. Құнанбаевтың досы 

а. Платон 

в. Е.П. Михаэлис 

с. Н.Қ. Гоголь 

д. М. Әуезов 

18. Басқа тілден енген сӛздер 

а. фразеологизм 

в. қос сӛздер 

с. кірме сӛздер 

д. жаңа сӛздер  

19. Ғылым, техника, ӛндіріс саласындағы арнаулы ұғымдар 

а. терминдер 

в. диалект сӛздер 

с. кәсіби сӛздер 

д. жаңа сӛздер 

20. Диалект сӛзді табыңыз? 

а. мерген 

в. нарық 

с. әуежай  

д. аданас  

IІ. Бақылау сҧрақтары 

1. Лексика нені зерттейді? 

2. Қанатты сӛздерге нелер жатады, олардың айырмашылықтары қандай? 

3. Лексикалық мағыналар туралы не білесіңдер? 

4. Тіл туралы мақал-мәтелдерді жатқа айтыңдар? 

5. Тіл мәселесі қалай дамып жатыр? 

6. С.Торайғыровтың «Сҥйемін» атты ӛлеңін жатқа айтып беріңдер. 

7. «Қазақ тілі – мемлекеттік тіл» тақырыбына шығарма жазыңдар. 
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V-модуль 

 

Лексикалық тақырып: Елтану 

Грамматикалық тақырып: Зат есім. Кӛмекші есімдер 
 

                                                 1-сабақ 

 

1-тапсырма. Сызба негізінде зат есім туралы айтып беріңдер. 

 

               ЗАТ ЕСІМ 

 
 

 

 

 

 

 

                                       

2-тапсырма. Мәтінді тҥсініп, сҧрақтарға жауап беріңдер. 

                                           

Қара шаңырақ 

 

 Қазақ «жалғыздық тәңірге ғана жарасқан», «жалғыздың ҥні шықпас, жаяудың шаңы 

шықпас» деп жалғыздықтан ерекше қорыққан. «Ҥбірлі – шҥбірлі бол» деп бата беріп, кӛп 

балалы болуды тілеген. Ата-анасы ҥшін от басындағы балалардың бәрі бірдей болғанымен 

де, дәстҥрлі тҥсінікте әр баланың ӛз орны болған. Алғашқы бала –тҧңғыш аталады. Ата-ана 

оны «енші басы» еркелете ҧстап, басқа балаларына ҥлгі етеді. Қазақ шаңырағында кішісі 

ҥлкенін сыйлау рәсімі қатаң сақталған. 

 Дәстҥрлі тәрбиеде ҥйдегі соңғы – кенже баланың да орны ӛзгеше саналады. Оны 

әдетте «қара шаңырақ» иесі деп те атайды. 

 «Қара шаңыраққа ие болу» дегенде ата дәстҥрін сақтау, әулет салтын, ҧрпақ 

жалғастығын ҥзбеу, әке тҥтінін ӛшірмеу деген ҥлкен ҧғым жатыр.  

                                                                                                                                    (К.Сариевадан) 

Сӛздік 

жалғыздық - одиночество 

тәңір - бог 

қорқу - бояться 

ҥбірлі-шҥбірлі - многодетная семья 

тҧңғыш - первенец 

енші - доля наследника 

рәсім - церемония 

еркелету - баловать 

ие - хозяин 

тҥтін - дым  

ӛшіру - госить 

ҧғым - понятие 

 

Сҧрақтар 

1. Қазақ ерекше неден қорыққан? 

2. Алғашқы бала қалай аталатын болған? 

3. Тҧңғыш баланы қалай ҧстаған? 

4. Соңғы баланың орны қандай болған? 

5. «Қара шаңыраққа ие болу» дегенді қалай тҥсінесіңдер? 

Зат есім 

(кім? не?) 

 жалпы (ауыл, мектеп) 

 жалқы (Астана, Ақтӛбе) 

 

 дерексіз (ән, ес, сана) 

 деректі (ҥстел, қалам, дәптер) 
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3-тапсырма. Тӛменде берілген сӛз тіркестерімен сӛйлем қҧрастырыңдар. 

Тҧңғыш бала, кенже бала, дәстҥрлі тәрбие, отау тігу, ҧрпақ жалғастыру 

 

4-тапсырма. Мәтінді тҥсініп, әңгімелеңдер. Мәтіннен зат есімдерді теріп, мағынасына, 

қҧрамына, тҧлғасына қарай талдаңдар. 

Адалбақан 

 

Адалбақан – ҥй жиһазы, 1) киім ілетін бҧтақшалы бақан. Адалбақан ағаштан, кейде 

темірден жасалып, алтын, кҥміспен зерленеді; 2) Киіз ҥйде ас–су сақтау ҥшін қоршалған 

ӛреше шидің бір басын сҥйетін ашалы қада. Жоғары басы уыққа тіреледі. Ӛн бойында азық–

тҥлік, ыдыс ілуге ыңғайлы бҧтақшалар болады. Халық ҧғымында адалбақан қасиетті, таза 

мҥлік деп есептеледі. 

 

5-тапсырма. Мәтінді тҥсініп, мазмҧнын айтып беріңдер. 

 

Шежіре 

 

Шежіре (арабша Шаджарә) - халықтың қҧрамына кіретін  тайпа-рулардың тегін 

таратып, бір-бірімен туысқандық дәрежесін айыратын тізбе. Шежіре, негізінен қарасӛзбен, 

кейде ӛлеңмен жазылады, кӛлемі әрқалай болып келеді. Арғы ата-бабалардың, тайпа, 

рулардың басталуы, таралуын кӛрсететін тізбе шежіренің және бір мағынасы бойынша, ол-

тарихи жазба ескерткіш. Әбілғазы Бахадҥр ханның «Шаджара-и тҥрік» атты кітабы-17 

ғасырда жазылған жазба ескерткіштерінің бірі. Автор бҧл кітабын жазарда Рашид ад-Диннің 

«Жамиғат-тауарих» шежіресі мен Шыңғыс хан ҧрпақтарының бірнеше нҧсқалы 

шежірелеріне сҥйенген. Қарапайым халықтың сӛйлеу тілімен жазылған. Бҧл әдеби 

ескерткішті орыс, ӛзбек, қазақ ғалымдары зерттеген. Ескерткіштің кейбір жерлері ӛлеңмен 

жазылған. Кезінде Абай, Шоқан таныс болған бірнеше Еуропа тілдеріне аударылған. Қазақ 

тілінде жазылған шежірелердің қағазға тҥскені, басылып тарағаны аз емес. Мысалы 16 ғасыр 

Қадырғали Бек, 20 ғасыр Шәкәрім  жазған. 

 

6-тапсырма. Ы.Алтынсариннің әңгімесін тҥсініп, әңгімелеңдер. 

 

Киіз ҥй мен ағаш ҥй 

 

      1976 жылда,  мен судьялық орында тҧрғанымда, екі ептеш адам бір-бірімен ҧрысып, 

арызға келді. Біреуі – мешер, біреуі – қазақ. Екеуі де іскер, қазақтарға жер ҥй, ағаш ҥй істеп, 

кӛп мал тауып жҥруші еді.  Ҧрыстарының себебі – мешер айтыпты:  

  - Қыстың кҥні тоңармыз, ӛзімізге жер ҥй салып алалық.  

Қазақ айтыпты: 

   - Жоқ, киіз ҥй істеп алалық, қысымызға да, жазымызға да бҧл қолайлы. 

     Мешер айтыпты: 

   - Ой, киіз ҥйің қҧрысын, не кҥндіз, не тҥнде бір жылынбай, бҥрісіп отырғаның. 

     Қазақ айтыпты: 

   - Сенің ағаш ҥйің қҧрысын, кӛшсең артуыңа кӛнбейтін. Сонымен біреуі киіз ҥйді, біреуі 

ағаш ҥйді  мақтап таласып отырыпты. Екеуі де  белгілі ақкӛңіл адамдар еді. Істің себебін 

білген соң, сҧрадым: 

   - Айына екеуің қанша мал табасың? 

   - Екеуміз  40-50 теңге табамыз. 

   - Қос пен жер ҥйдің бағасы қандай? 

   - Екеумізге кішкентай ғана қос, кішкентай жер ҥй болса болады, жҧмысын ӛзіміз істейміз, 

отыздай теңгемен істеп болар еді десті. 
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   - Бҧрын қайда тҧрып жҥруші едіңіз? 

   - Ел жайлауға кеткенде біреудің киіз ҥйін жалдап, қыс болса кез келген ҥйде жатып 

тҧрушы едік. 

   - Екеуіңнің де сӛздерің дҧрыс. Киіз ҥй кӛшіп-қонып жҥруге қолайлы: жаз ел жайлауға 

кеткенде, сіздер қыстауда қалып, бір қыстаудан бір қыстауға кӛшіп, сонда алып жҥруге киіз 

ҥй қолайлы  және жаз қоста қону тҥгіл, ауасы да ағаш  ҥйден жақсырақ болады. Соның ҥшін 

сен қазақ бір шағын қос істеп ал.  Қыс қазақ ҥй салдырмайды, ол уақытта сіздер әртҥрлі уақ 

жҧмыс істейміз, кӛбісінше ҥйде отырып. Кҥн бойы далада жҥрген жҧмыс адамына, тҥнде бір 

мезгіл жылы жер де керек:  дҧрыстап дем алып және жҧмысқа ренжімей даяр болуға. Соның 

ҥшін, сен мешер, бір жер ҥй істеп ал. Сонымен жаз қосты алып жҥріп сонда тҧрарсыз, қыс 

жер ҥйде тҧрарсыз және жыл сайын біреудің ҥйін жалдап жҥрген ақшаңызға неше жылдық 

қос пен ҥй істеп алсаңыз, ақырында бҧл пайдалы болар дедім. 

    Екеуі де тӛре маған тиді деп шығып бара жатқанда және шақырдым: 

 - Екеуің жер ҥйді бірігіп істемейсіңдер ме, жоқ басқа істейсіңдер ме?  деп сҧрадым. 

     Қазақ айтты: 

 - Ҥйін мешер ӛзі істей берсін, мен қос тауып аламын. 

  Сонда және тӛре айттым: 

  - Сен мешер жаз болса мынау қазақтың салған қосында бірге тҧрарсың, соның ҥшін қостың 

жарты пҧлын сен тӛле, сен қазақ қыс болса, мынау мешердің жылы землянкісінде  бірге 

тҧрарсың, соның ҥшін землянканы сен де бірге істе. 

     Екеуі де менікі дҧрысқа шықты деп, қҧлдық ҧрысып, шығып кетісті. 

 

(Ы.Алтынсарин) 

                                                   2-сабақ 

 

1-тапсырма. Сызбаны есте сақтаңдар. 

  

КӚМЕКШІ ЕСІМДЕР 
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сырт, маң, тұс, алд (ы), іш (і), арт (ы), аст 

(ы), үст (і), қас(ы), ара, бой (ы), бас (ы), 

бет(і), тӛбе, жан (ы), түп, қыр, т.б. 

                  

                 Кӛптеледі 

                        

      жіктеледі    тәуелденеді       

                                                                                               

                 септеледі 

жан – дар – ы – нда 

Дастархан басында дау салма. Асан кӛл 

бойында серуендеп жүр. Ауылдың маңында 

құдық бар. 
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2-тапсырма. Сызба негізінде ҥш жҧрт туралы айтып беріңдер 

                                    

 

 

 

 

 

                                                      

 

Әкесінің туыстары 

(ең сыйлы адамдар) 

 Шешесінің туыстары 

(ата-анасынан кейінгі 

қамқоры) 

 Жігіт жҧбайының 

туыстары 

 

 

Сӛздік 

жҧрт - родственник 

нағашы - родственники по матери 

қамқор - покровитель, опекун 

қайын жҧрт - родственники жены 

 

3-тапсырма. Мәтіннен зат есімдерді теріп, ҥлгі бойынша талдаңдар. 

Ҥлгі: буынның – зат есім, дара, негізгі, жалпы, дерексіз, ілік септігінде 

 

Әкенің аманаты 

 

      Бір айдан астам тӛсек тартып жатқан әкем мені қасына шақырып алды. 

   - Балам, - деді қинала сӛйлеп, - беліңді бекем бу! 

Кӛзіме жас ҥйіріліп, демімді ішіме жҧттым. 

   - Кӛрдің бе, аяғыма ісік ілінді. Бҧ енді ҥміттің ҥзілгені. Мен ӛлімнен қорықпаймын. Ол 

қорқатын нәрсе емес. Осыны жадыңда тҧт. Саған айтар тілегім – кісі баласына еш уақытта 

қиянат жасаушы болма. Жалғыз жҥріп жол тапқанша, кӛппен бірге адас. Еліңнен іргең 

бӛлінбесін. Ел тағдырынан тысқары тҧрма. Білесің бе, менің қорқатын нәрсем біреу-ақ, 

тағдыр жазса ертең – дҥниеге мені кӛріп-білмейтін жас ҧрпақ келеді, солар мені ҧмытып кете 

ме деп уайымдаймын. Сен менің кім болғанымды оларға айтып жҥр, шырағым. Ал енді бара 

ғой, жолыңнан қалма! 

   - Ата! – дедім ӛксіп. – Мен ешқайда бармаймын, қасыңда боламын! 

   - Баламысың деген... Қатарыңнан қалғанға мен риза емеспін. Ӛмірде адам баласы ҥшін 

білімнен сенімді серік болмайды. Кӛзім тіріде ҥлкен жолға шыққаныңды кӛріп қалайын.  

Тым болмаса, маған сол қуанышты қимайсың ба? 

 Таң сарғайып атып келе жатқанда, әкем «қолыңды берші» деп ымдады. Еті қашып, 

арыған саусақтары дір-дір етіп, алақанымды болар-болмас қысқандай болды.  

                                            Қылса да дҧшпан қастығын, 

                                            Жолдасы бол жақсының. 

                                            Ел анасы 

                                            Жер ананы 

                                            Пәле-жаладан қоры деп, 

                                            Балам, саған тапсырдым! 

                                            Аманат! Аманат! Аманат! 

                                                 

                                                                                                                                    (Ғ.Қҧлахметов) 

 

Ҥш жҧрт 

Ата жҧрты 
Нағашы жҧрты Қайын жҧрты 
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3-тапсырма. Тӛменде берілген мақал-мәтелдердің мәнін тҥсіндіріңдер. Қасындағы бағаннан 

аудармасын табыңдар. 

 

Қазақ тілінде Орыс тілінде 

1. Ағайын тату болса ат кӛп, 

    Абысын тату болса ас кӛп 

2. Әпкенің ҥйі  - кең жайлау 

 

3. Жаман туыстан жат артық 

4. Ағайын бірде араз, бірде тату 

 1. Братья в ладу – коней много, 

    невестки дружно – еды много. 

2. Дом сестры – раздолье джайляу 

3. Родичи и ссорятся и мирятся,  

    но никуда не расходятся       

4. Добрый знакомый лучше плохой родни 

 

5-тапсырма. Ҥш жҧрт пен жеті ата тақырыбына шығарма жазыңдар. 

 

3-сабақ 

 

1-тапсырма. Аударма сӛздігін пайдалана отырып, ӛз бетімен мәтіннің мазмҧнын тҥсініп, 

қысқаша айтып беріңдер. Мәтіндегі мақал-мәтелдердің мәнін тҥсіндіріңдер. 

 

Ас, дәм, тағам... 

 

 Бастапқы адам қоғамының Аналық дәуірден басталғаны тегін де болмас. Ананың 

баласын емшектен айыра, дәмге баулуы арқылы қазан-ошақ басында қалуына бірден-бір 

себеп болған-ақ  шығар. «Ит жҥгіртіп, қҧс салған - ӛлмеске қылған амал да» деп, тіршілік 

ҥшін аң қуып, балық аулаған ер азаматтың жылы ҧясы мен ішер асына дәм беріп, берекесін 

кіргізген ауқымы кең ана езулігінің нышаны қазір де сақталуда. 

 «Ас – адамның арқауы» деп, аязға сорылып, суыққа тоңып келген азаматтың бас 

тірер, тыныс алар жері -  ошақ басы болғанын «әуелі байлық – денсаулық, екінші байлық – ақ 

жаулық...» деген ерлер тҧжырымы бҧған мықты дәлел. Дҥние жҥзінде қандай қоғам 

болмасын қауым тілегінен шығып, жеткілікті дәрежеде халықтың міндетін атқара алса, ол 

қоғамның ӛмірі ҧзақ болуына бірден-бір себеп болар. Бірақ еңбекші мен емші пайда болған 

жерде наразылық туып, бастапқы реңі тез ӛзгеріс тапқаны тарихтан белгілі. Сондай қҧбылыс 

әсер етпеген, етсе де әйелді тҥйткі еңбектен жерітпеген жігері мен қабілеті сонау бастапқы 

дәуірден басталатын қолтаңбасы  әлі де жалғасып келеді. 

 Қатігез ӛмір адамның жҥрегін жібітіп, ішін жылытқан, ізгілік пен мейірімге, рахым 

мен бауырмалдыққа ерін, баласын, айналасын біртіндеп жылы жҥрегімен икемге келтірген 

әйел затының алақаны аялы-ақ. «Жауыңды таспен атпа, аспен ат» дейді халық мақалы. Бҧл 

мақалдың мәні терең, мағынасы зор: атысуға асықпа, аспен жҥрегін жібіт, икемде, кӛндір. 

Тілегін орындап, жауыңды ымыраға жеткіз, келіссӛзбен бітіс» дегені біздің қоғам 

қағидасына да қайшы емес. «Тілегін орындап...» дегенде алдына тҥс, басыңды иіп, жалпаңда, 

жалбарын дегені болмас, қадарынша иінін тап қисынын келтір дегені болар. 

                                                                                                                    (Газет материалдарынан) 

 

2-тапсырма. «Ас, дәм, тағам...» тақырыбы бойынша деңгейлік тапсырмаларды орындаңдар. 

 

III-деңгей 

1. Мәтіннен 10 зат есімді теріп, жалғауларын анықтаңдар. 

2. Мәтінге 5 сҧрақ қҧрастырыңдар. 

 

II-деңгей 

1. «Ас – адамның арқауы» дегенді қалай тҥсінесіңдер? 

2. Кҥрделі зат есімдерді теріп жазыңдар. Жасалу жолдарын тҥсіндіріңдер. 

 



 69 

I-деңгей 

1. Туынды зат есімдерді теріп жазып, сӛз қҧрамына қарай талдау жасаңдар. 

2. Мәтіннің мазмҧнын айтып беріңдер. 

 

3-тапсырма. Тӛменде берілген сызба негізінде қымыз туралы әңгімелеңдер. 

 

Қымыз  

 

       Қымыз - қазақ халқының әрі тамақ, әрі дәрі, әрі сусын орнына жҥретін ең бағалы 

сусыны. Ол тек қана биенің сҥтінен  жасалады. Қымыз «қҧнан қымыз», «дӛнен қымыз», 

«бесті қымыз» деп ҥшке бӛлінеді.  

       Қҧнан қымыз - ҥш тәулік бойы ашытылады. Ол саумал ішпейтін адамдарға беріледі.  

      Дӛнен қымыз - тӛрт тәулік бойы ашытылады.  

      Саумал - баяу ашыған қымыз немесе жаңа сауған биенің сҥтін ащы қымызға қосып, пісіп-

пісіп жҧмсартылған қымыз. Бҧл екеуі де кӛбінесе қарттар мен балаларға беріледі.  

       Халқымыз  бесті қымызды қатты бағалаған. Ӛйткені ол - бабына келген, әбден ашыған, 

иісі аңқып кісіні анадайдан тартып, тҥшкіртіп жіберетін кҥшті қымыз.  

       Қымызды ашыту - ҥлкен ӛнер. Жаңа сауылған биенің сҥтін сҥзіп, жылы кезінде кҥбідегі  

немесе сабадағы  қорға немес ашытқының ҥстіне қҧяды да, бір сағатқа жақын піседі. 

Қымызды неғҧрлым кӛп піссе, солғҧрлым жақсы болады. «Қор» деп – кҥбінің немесе 

сабаның тҥбінде бҧрынғы қымыздан қалғанын атайды. Ашытқы - сҥр еттің сҥйегін сҥтке 

немесе нан ашытқыны сҥтке езіп жасайды.  

        Халқымыз жыл маусымына қарай  уыз қымыз (мамыр қымызы), жазғы қымыз, кҥзгі 

қымыз (сірге  қияр), қысқы қымыз (қысырақ қымыз) деп те атаған.  

    Желідегі биелер кҥндіз алты-жеті рет сауылады. Уыз қымыз (мамыр қымызы) – биенің 

сҥтінен әлі  уызы кете қоймаған кезде ашытылған қоймалжыңдау қымыз.  

   Жазғы қымыз (сары қымыз) – жаз ортасындағы яғни  шӛп әбден пісіп, буыны қатқан 

кездегі қымыз.  

 Тҥнемел қымыз. Мол қордың ҥстіне биенің сҥтін қҧйып ашытып, торсықта екі тәулік 

сақталған қымыз. Кейде торсықтың ішіне піспеген сҥр қазыны салып,  жылқышылардың 

қанжығасына байлап жіберетін болған. Бҧл тҥні бойы шайқатылып, әбден бабына келеді. 

Мҧның емдік қасиеті ӛте кҥшті, оны халқымыз «тосап» деп атаған.  

    Қысырақтың қымызы - қысыр қалып тайы еміп жҥрген биенің қымызы. Оны қыс бойы 

ашытып, ауру адамға беріп отырады. Кейде аса қҧрметті қонақтарға да берген.  

   Сірге қияр қымыз - немесе  кҥзгі қымыз - кҥзде биелерді ағытар кезде ағайын, туған-

туысқандарын шақырып берілетін қымыз.  

   Қымыз ыдыс талғайды, қымызға темір ыдысты  жолатуға  болмайды. Саба жылқы терісінен 

жасалу керек.  

   Кҥбі, ожауға дейін ағаш болуы қажет. Сонымен бірге, қымыз жерді де, ауа райын да, шӛпті 

де  талғайды. Қымыздың жақсы, жаман болуы биенің жеген  шӛбіне, оны кҥткен адамға  

байланысты. Оған кҥреңсе, ақтасын, желкек, қара қорғасын сияқты шӛптер беру керек. 

Сабаны,  кҥбіні ҥнемі  тобылғының, қайыңның тҥтініне ыстап тҧру шарт.  

     Кең  даламыздың сан алуан гҥл-бәйшешегін және мың тҥрлі дәрі-дәрмектік шӛбінен емдік 

нәр алған жылқы қымызының емдік қасиетін халқымыз сонау кӛне дәуірдің ӛзінде-ақ жақсы 

білген. 

                                                                                                                              (Ш.Бектҧровтан) 
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I.                                     тамақ    

                  Қымыз          дәрі 

                                        ең бағалы сусын 

 

 

II.                                         

 

 

 

 

 

          

қҧнан  дӛнен  саумал  бесті 

 

 

 

Ҥш тәулік 

ашытылады 

 Тӛрт тәулік  Баяу ашыған  Әбден ашыған 

 

 

 

 

III.                                        

 

 

 

 

Уыз қымызы 

(мамыр 

қымызы) 

 Жазғы қымыз  Кҥзгі қымыз  Қысқы қымыз 

 

4-тапсырма. Сәресі сӛзінің мағынасын жазып алыңдар. Зат есімдердің астын сызып, ауызша 

талдаңдар. 

Сәресі 

 

      Таң сәріден ішетін ас. Бҧл қазақ ӛмірінде малмен байланысты жайылымға ӛргізер 

алдында тҧрған шаруаның ояна сала тостаған айран не қымызды кӛтеріп тастап, жҧмысқа 

кететінін білдіретін таң сәрідегі асы. Кейін ислам діні қазақ арасына енуімен байланысты 

ораза тҧтқандардың кҥн шықпай ішетін асымен байланысты ҧғым алған. 

 

 5-тапсырма. Диалог бойынша ӛзара сӛйлесіңдер. 

- Қазақ жерінде қолӛнер нешінші ғасырлардан бастап дамыған? 

- Қазақ жерінде қолӛнер, ҧлттық дәстҥр XVIII-IХ ғасырларда дамығаны ӛнер тарихынан аян. 

- Тҧрмыстық қажеттіліктен нелер туған? 

- Ашық тҥсті текеметтер, сырмақтар, тҥскиіздер, тҥсті кілемдер, ӛрнекті терме алашалар, 

тҥрлі киім-кешектер. 

- Кӛшпелі тҧрмыста керегеден ӛтетін суықтан сақтану ҥшін не пайдаланған? 

- Әрине тҥскиізді. Ӛйткені ол жылы да, сәнді де, әдемі де. 

- Олар неден істелген? 

- Алуан тҥрлі ою-ӛрнек тҥсірілген, жібек жіппен кестеленген, зер жіп гҥл ӛрнек тҥсірілген. 

Кейбір тҥскиіздердің ортасында жолбарыс, арыстан, тағы басқа да аң терілерін тҧтастай 

жапсырылған тҥрлері де кездеседі. Тҥскиіз ҧсталған киіз ҥйдің іші әдемі, сәнді кӛрінеді. 

Қымыздың 

тҥрі 

 

Жыл маусымына қарай тҥрлері 



 71 

 

Сӛздік 

кӛшпелі - кочевой 

кесте - вышивка 

жолбарыс - тигр 

қобылан - леопард 

арыстан – лев 

4-cабақ 

 

1-тапсырма.   Мәтінмен танысып, зат есімдерге тиісті жалғауларды қойыңдар. Кӛмекші 

есімдердің астын  сызыңдар. 

Қоржын 

 

          Бҧл – тоқыма бҧйым. Ҧзындығы 120 см, ені 50 см болады. Ең әуелі қоржын (...) 

ҧзындығына қарап астын тоқиды, сонан соң екі шеті (...) ҥстіне ӛрнектелген, бӛлек тоқылған 

тӛрт бҧрышты екі ою салынып тігіледі. Сонда қоржын (...) екі шетінде қалталар пайда 

болады. Қоржын (...) тҥкті және тҥксіз болады. Қоржын (...) жайлауда, кҥнделікті тҧрмыста 

кӛлік (...) зат және тамақ алып жҥруге пайдаланады. 

 

2-тапсырма. Мәтінді тҥсініп, кӛшіріп жазыңдар. Зат есімдердің синтаксистік рӛлін 

анықтаңдар. 

Басқҧр 

 

 Басқҧр – киіз ҥйдің ішін безендіру ҥшін, әрі уық пен керегенің тҥйіскен жерін 

сыртынан бастырып таңатын ӛрнекті жалпақ қҧр. Басқҧрдың ҧзындығы   киіз ҥйді айналдыра 

орап шығатындай болады. Ені 20–30 см. Басқҧрды ӛрмекпен терме тоқу, қақпа тоқу 

әдістерімен әр тҥсті жіп, арқау салып, ою-ӛрнекті етіп тоқиды. Тҥкті немесе ақ  басқҧр болып 

екіге бӛлінеді. Тҥкті (ақ) басқҧрды тҥрлі–тҥсті жіптерді негізгі жіптерге тҥйіндеп, тҥкті ою-

ӛрнек салып тоқиды. Тҥксіз ала басқҧр әр тҥсті жіптерден алаша секілді тоқылады. Басқҧрды 

тҥйе, қой және жылқы қылы қосылған ешкі жҥнінен тоқиды. 

 

3-тапсырма. Сызба арқылы әңгіме дайындаңдар. 

 

Зергерлік ӛнер 

 

А) Ӛткен заманда                                                    зергерлік ӛнері 

     қазақтың халық қолӛнерінің                              жете дамыған 

 

 

                                                      алтын 

                                                      кҥміс 

ә) Қазақстан жерінде                  қорғасын               ӛндірілген 

                                                      мыс 

                                                      қалайы 

 

                              

                            жҧмсақ 

б) Кҥміс              оңай ӛндірілетін металл 

                             жарқыраған ашық тҥсті 
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                              шолпы 

                              білезік 

в) Кҥмістен          қапсырма                 жасаған. 

                              жҥзік 

                              сырға, т.б. 

 

 

Сӛздік 

ӛңделу - обрабатывать 

мыс - мед 

қорғасын - свинец 

қалайы - олово 

қапсырма – застежка 

 

4-тапсырма. Ҧлттық ойындар туралы ӛзара пікірлесіңдер. 

 

Асық ойыны 

  

     Алшы. Бҧл ойынды тек асығы бар балалар ғана ойнай алады. Асық ойнаушылардың  саны 

4-8 балаға дейін жетеді. Әрине, асықты қыз балалар ойнамайды. Бҧл ойынның тҥпкі мақсаты 

- ҧтып алу.  

      Кӛнге барлық ойыншы бір-бірден асық тігеді. Содан соң бір бала ойыншылардың 

кезектерін анықтау ҥшін басқалардың сақасын жинап алып иіреді. Яғни кімнен кейін кімнің 

асық ататынын анықтайды. Иірген кезде алшы  тҥскен сақаның иесі бірінші, тәйке тҥскеннің 

иесі екінші, бҥк тҥскендікі ҥшінші, тік тҥскендікі тӛртінші  атады. Егер бірнеше асық бірден 

алшы, тәйке, бҥк немесе тік тҥссе, онда алдымен алшы тҥскенін, содан кейін тәйке, бҥк, тік 

тҥскенін жеке-жеке иіру керек. Осылайша, кімнің нешінші болып ататындығын 

анықтағаннан кейін, енді осы кезек бойынша ойыншылар сақаларын тағы иіре бастайды. 

Иірген кезде сақасы алшы тҥскен ойыншы кӛндегі  асықты жинап алады. Кӛнге асық қайта 

тігіледі. Ал тәйке тҥскен сақаның  иесі ойыннан шығып қалады, яғни сақасын, кезегін ӛзінен 

кейінгі ойыншы атады, мҧндай жағдайда оның  сақасы иірілмейді. Ал бҥк, шік тҥскен 

сақалардың иелері  ӛзара  кезектерімен кӛндегі асықты ата бастайды. Атқан кезде  асық пен 

сақа біржақты алшы немесе тәйке, бҥк, шік тҥссе, асықты алып ары қарай ата береді. Яғни 

атқан кезде сақа алшы тҥсіп, асық та тәйке тҥссе, егер сақа да, асық та бҥк немес шік тҥссе, 

мҧндай жағдайда асықты алып ҥштен бӛлінеді. Бір бала сол қолымен ӛзінің оң білегін 

ҧстайды. Қарама-қарсы тҧрған бала да дәл осылай істейді. Содан кейін бос қалған 

қолдарымен бірінің білегінен бірі ҧстайды. Ҥшінші баланың орамалымен кӛзі байланады.  

   Ҥшінші бала кӛзі таңулы екі баланың айқасқан қолына отырады. Қолдасып тҧрған баланы 

кӛтеріп (басқа ойынға) «Атқаума, Атқауна» - деп, әлгі қолда отырған баланы  кӛтеріп  

белгіленген жерге дейін жҥреді. Кӛтеріп келе жатқан екі баланың бірі:  

- Ақ сандық, Ақ сандық - дейді 

Оған кӛзі байлаулы бала:  

- кӛк сандық, кӛк сандық - деп жауап береді.  

- Аспанда не бар? 

- Жҧлдыз бар.  

- Жерде не бар? 

- Қҧндыз бар.  

Қаумалап келе жатқан екі бала:  

- мына жерде шӛл бар,  

- мына жерде ел бар,  

- мына жерде кӛл бар,  
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деп, қолдарын босатып жібереді. Отырған бала қҧлап тҥссе, ҧпай береді. Қҧламай тік тҧрып 

қалса, екі бала ҧпайға  жығылады. Енді қай ҧтқан ойыншының талабы орындалады. Ойын 

шарты бойынша, ҧтылған ойыншы қойылған талапты еш қарсылықсыз орындауға міндетті.  

Ойын осылай тағы да қайталана береді.  

 

Сӛздік 

сақа - альчик 

анықтау - определить 

ҧту - выиграть 

қҧлау - упасть 

ҧпай - балл 

шарт - условие 

қайталану – повторить 

 

5-тапсырма. Мәтін бойынша ҥш деңгейлі тапсырмаларды орындаңдар. 

 

Алтыбақан – ҧлттық ойын 

 

  Алтыбақан қҧру ҥшін 6 бақан немесе 6 сырық, 3 арқан керек. Бақандарды ҥш–ҥштен  

басын буып, аралығын ҥш–тӛрт метр етіп, мосы тәріздендіріп орнатады да, жоғары жағы 

сырықпен жалғастырылады.  Бақандардың жоғарғы ашаларына екеуі жоғарырақ, бірі тӛмен 

етіліп ҥш арқан тартылады. Жоғарғы екеуі отыруға немесе бел сҥйеуге арналады, тӛменгі  

арқанға табан тіреледі. Қызбен жігіт қарама–қарсы орналасып, бел арқанның екі жақтауынан 

бекем ҧстап, ҥшінші адамның демеуімен тербетіледі. Тербелушілер қосылып ән бастайды да, 

оған тамашалаушылар қосылып, думандатып әкетеді. Бел, табан арқандарының орнына 

соңғы кезде жеңіл тақтайлар қолданып жҥр. Алтыбақан ойыны ежелгі кӛшпелі елдердің 

бәріне кең таралған. Отырықшы елдерде әткеншек деп те аталады. Алтыбақаннан 

айырмашылығы ол тҧрақты орнатылады және жалғыз адамға арналады. Алтыбақанның 

қажетті заттары – тез қҧрастырылып, жиналатын ҥй мҥліктері. Ойын кӛпшілікке арналған. 

Алтыбақан кӛріністері театр ӛнерінде халықтың ҧлттық тҧрмыс ерекшеліктерін кӛрсету, 

сахнаны әсерлендіру тҧрғысында да лайықты орын алды. Қазақ теледидары 20 ғасырдың 70 

–жылдары кӛгілдір экраннан жҥйелі тҥрде «Алтыбақан» ойын–сауық  бағдарламасын 

ҧйымдастырып тҧрды. 

 

 

ІІІ-деңгей 

1. Мәтінге 10 сҧрақ дайындаңдар 

2. Зат есімдерді  теріп жазып, қҧрамына қарай талдаңдар.  

 

ІІ-деңгей 

1. Мәтіннің мазмҧнын айтып беріңдер. 

2. Екі  сӛйлемге синтаксистік талдау жасаңдар. 

 

 

І-деңгей 

Қазақ халқының жалпы ҧлттық ойындары туралы не білесіңдер? Әңгімелеп беріңдер. 

 

 

 

6-тапсырма. Мәтінді тҥсініп оқып, мазмҧндама жазыңдар. 

 

Айбҧлақ 
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     Айбҧлақ – ҧлттық ойын. Кӛбінесе кӛктем, жаз айларында ойналады. Айбҧлақ ойнау ҥшін 

кешқҧрым ел аяғы басылған соң, ауыл балалары жиналып, орталарынан ҥш баланы 

шығарады. Олардың бірі – қасқыр, бірі – қойшы, бірі – ит болады. Қасқыр болатын баланың 

екі шекесіне екі тақияны тікейтіп, орамалмен маңдайын байлап, арқасына киім–кешек тығып 

томпайтады. Қасқыр кейпіне келтірген соң балаларға жуытпай анадай бір бҧтаның тасасына 

жасырады. Қойшы болатын баланың ҥстіне жыртық шапан, басына жаман бӛрік кигізіп, 

қолына таяқ ҧстатып, ит болатын баланы қасына ертіп, қойдың қасына жатқызады. Қалған 

балаларды қой етіп кӛгендеп қояды. Біраздан соң «қойлар» дҥр етіп ҥркеді, сол уақытта «ит» 

те абалап, «қасқырмен» арсылдасып қалған кезде, «қойшы» айтақтап «қойларды» айырып 

алады. «Қасқыр» қайта–қайта шауып, бірде қҧр кетіп, бірде алып кетіп жҥріп «қойлардың» 

бәрін тауысады. Осылайша ойын аяқталып, алғашқы тәртіппен қайта басталады. 

 

7-тапсырма. Атақты палуан Қ.Мҧңайтпасов туралы әңгімелеңдер. 

 

Атақты палуан Қажымҧқан Мҧңайтпасов 

 

 ХХ ғасырдың бастапқы кезінде палуандар цирк ареналарында жаттығып, ӛз ӛнерлерін 

де сондағы қаптаған халықтың алдында кӛрсететін. Ірі-ірі кҥрес жарыстары да цирктерде 

ӛткізілетін. 1901 жылы Омбы қаласында Қажымҧқан алғаш рет осындай жарысқа қатысып, 

орыс палуаны Иван Злобинмен белдеседі. Кейінірек оны И.В.Лебедев жаттықтырып, цирк 

аренасында кҥрестің қыр-сырына ҥйретеді. 1908 жылдан бастап Қажымҧқан Ресейдің ірі 

қалаларында сол кездегі әлем чемпионы Георг Лурих ҧйымдастырған чемпионаттарға 

қатысып, әлемдегі ең кҥшті палуанның атағы ҥшін сайыстарға тҥседі. Ол «Муханура» деген 

жасырын атпен кҥресіп жҥреді. 1909 жылы Рига қаласында ӛткізілген жарыста ол әлем 

чемпионы атағын жеңіп алады. 

 1910 жылы Қажымҧқан Мәскеу мен Петербургте атақты палуандар Петр Янковский 

және Лурихпен кҥресіп, екеуін де жеңеді. Сол  жылы ол басқа да палуандармен бірге 

Солтҥстік Америкаға сапар шегіп, осы жолғы сайыстарда барлық қарсыластарын тізе 

бҥктіреді. 1911 жылы Варшавада ол алтын медальды жеңіп алады. 1913 жылы Троицкіде 18 

палуанмен кҥресіп, бәрінің де жауырынын жер иіскеткен болатын. Ӛзінің спорттық ӛмірінде 

Қажымҧқан Париж, Лондон, Берлин, Варшава, Будапешт, Стокгольм қалаларында болып, 

барлық қарсыластарын жеңіп отырған. 1909-1911 жылдары шығыс елдеріне жасаған атақты 

сапары кезінде тҥрік жанкҥйерлері оған қажы деген атақ береді. Кабул, Тегеран, Харбин 

қалаларында «Қара Иван» деген атпен кҥрескен ол Ресейдің спорттық намысын қорғады. 

Қажымҧқан Иван Поддубный, Иван Шемякин, Иван Заикин сияқты орыстың атақты 

палуандарымен дос болған. Ӛмірінде Қажекең алтын, кҥміс, қоласы бар барлығы 48 

медальды қанжығасына бӛктерген. Жасы есейіп қалған 1927 жылы ол ӛз заманының ірі 

палуандары бас қосқан жарысқа қатысып, бірінші орынды жеңіп алған. Осы жеңісі ҥшін 

Қазақстан ҥкіметі оған «Қазақ даласының батыры» деген атақ береді. Қажымҧқан тек палуан 

ғана емес, цирктің тамаша артисі еді. Ол ӛз елінің ҥлкен патриоты екенін ҧлы Отан соғысы 

кезінде кӛрсетті. Циркте ӛнер кӛрсетіп, одан жиналған ақшаға әскери ҧшақ сатып алады да, 

соғысқа жібереді. Қажымҧқан 1948 жылы Оңтҥстік Қазақстан облысының Арыс қаласында 

дҥние салған. Ҧлы спортшы, әлемнің бірнеше дҥркін чемпионы Қажымҧқан Мҧңайтпасов 

атында Қазақстанның біраз қалаларында кӛше, стадион және спорт сарайлары бар. Оның 

есіміне байланысты палуандардың халықаралық турнирлері мен басқа да жарыстар ӛткізіліп 

тҧрады. 
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8-тапсырма. Қазақ халқының салт-дәстҥрлері туралы әңгімелеңдер. 

 

Қазақ халқының салт-дәстҥрлері 

 

         Халқымыздың  ежелден желісі ҥзілмей  жеткен кӛне салт-дәстҥрлері мен әдет-

ғҧрыптары рухани, мәдени және адамгершілік  дҥниеміздегі қымбат  қазыналарымыздың 

бірі. Қазақ халқының әріден келе жатқан ӛзіндік ойын-сауығы, дәстҥрі, той-томалағы, 

кӛшпелі тіршілігіне сай баспанасы бір кҥннің не бір жылдың ғана нәтижесі емес, талай ғасыр  

жемісі. Ел тҧрмысында шілдехана тойынан бастап, дҥниеден ӛткенде де жоқтау әні 

айтылатыны соның дәлелі. Қыз ҧзатып, келін тҥсірудің де халықтық сипаты бар. Мәселен, 

келін алмас  бҧрын қҧда тҥсу рәсімі  орындалып, қызға сырға салынады. Осыдан кейін 

ҥйлену  той ӛткізіліп, жастар бақан тебісіп, ӛзге де ойындар ойналады. 

        Дала тӛсіндегі, сай-сала қҧшағындағы шоғыр-шоғыр ауылдарда дәстҥрлі ҧлттық қасиет 

тамырланып дамыды. Қариялар ертегі, аңыз, шешендік сӛздерді баланың қҧлағына қҧйса, 

халық ақындары сол бытыраңқы кҥйге  ҧшыраған елін шарлай жҥріп, ӛлең-жырдың туын 

кӛтереді. Сӛз ӛнерінің қҧлашын серметті. Жҥрегіне ӛнер ҧшқыны  тҥскен жастар да 

қҧлшынып, тапқырлық бҧлағынан сусындады.  

        Ойын-тойларда ҥлкендер тәрбиесіне қаныққан жастар бірімен-бірі айтысып, ӛнерлерін  

ортаға салды. Мереке, тойларда жастарымыз «Ақ сҥйек» ойнауды әдетке  айналдырған. 

Дәстҥрлі киім кию салты да кең қҧлаш  жайған. Той-думандарда ер адамдар ҧлттық киім, 

ақсақалдар ақ кӛйлек пен шекпен не шапанын киіп, белбеу  буынып, басына ақ қалпақ киетін 

болған. Жігіттер ҥстіне  кестеленген кең балақ шалбар киіп, беліне кемер белбеу  тағынған, 

баптаған қыраны  мен алғыр тазысын ертіп, ат  мінсе, бойжеткендер етегі бҥрмелі қызыл 

кӛйлек, қынамалы  қызыл камзол, қызыл етік, басына қарқаралы бӛрік киген. Әжелер басына 

кҥндік киіп, жаулық тартқан. Мақпал  бешпет киіп, жібек белбеу буынған. Келіншектер 

бҥрмелі ақ  торғын кӛйлек, қынама камзол, басына сәукеле қондыратын болған. Аса сәнді 

киінген қызға тӛркіндері жасау апарған.  

        Жасау ҧлттық  ӛнер тҧрғысынан сипатталған. Ағаш пен сҥйектен оюлап, тҧрмыстық 

заттар жасау - халқымыздың ертеден келе жатқан дәстҥрі. Шеберлер ағаш бҧйымдардың 

бетіне, аттың қамыт-сайман, ер-тҧрманына, музыкалық аспаптарға сҥйектен ойып ӛрнек   

салған. Олардың  ішінде кӛп тарағандары - ағаш тӛсек, кебеже, сандық. Тҧрмысқа қажетті 

ыдыстар: тостаған, шартабақ, ожау, тегене т.б.  

   Қорыта келгенде, қазақ халқының аса бай салт-дәстҥрі мен әдет-ғҧрпы кемеліне келіп 

жеткен адамдық тәрбие кені.  

                                                                                                                                (Ш.Бектҧровтан) 

 

Сӛздік  

салт- дәстҥр - традиция  

әдет- ғҧрып- обычай  

қазына- ценность; клад; достояние; сокровище; богатство. 

шілдехана- вечеринка по поводу новорожденного  

 

9- тапсырма. Мәтінді оқып, 10  сҧрақ жазбаша қойыңдар.  

 

10-тапсырма. Мәтінді бірнеше тақырыпшаларға бӛліп, жеке-жеке ат қойыңдар.  

 

5-сабақ 

Нәтиже сабақ 

І. Тест ӛткізу 

1. Дерексіз зат есімді табыңыз 

а. қалам 

в. ән  
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с. үстел 

д. дәптер 

2. Адалбақан 

а. үй жиһазы  

в. кеңсе жиһазы 

с. үстел  

д. орындық 

3. Жігіт жұбайының туыстары кім болады? 

а. ата жұрты 

в. нағашы жұрты 

с. үш жұрты  

д. қайын жұрты 

4. «Үбірлі – шүбірлі бол» мағынасы 

а. енші беру 

в. кӛп балалы болу 

с. кӛп балалы бол деген тілек 

д. шаңыраққа ие болу 

5. Құнан қымыз 

а. үш тәулік бойы ашытылады 

в. тӛрт тәулік бойы ашытылады 

с. баяу ашыған қымыз 

д. бес тәулік бойы ашытылады 

6. Жалпы есімді табыңыз 

а. ҚазМИ 

в. Ақтӛбе 

с. ауыл 

д. Алматы 

7. Шежіре  
а. кітап 

в. тарихи жазба ескерткіш 

с. әдеби шығарма 

д. аударма 

8. Қазақ халқы ерекше неден қорыққан? 

а. кенже бала болудан 

в. жалғыздықтан 

с. арсыздықтан 

д. кӛп болудан 

9. Таң сәріден ішетін ас 

а. кешкі ас 

в. таңғы ас 

с. сәре 

д. түскі ас 

10. Атақты палуан 

а. И.В. Лебедев 

в. Қ. Мұңайтпасов 

с. П. Янковский 

д. И. Заикин 

11. Ер балалар ойнайтын ұлттық ойын 
а. қыз қуу 

в. тоғызқұмалақ 

с. асық ойыны 

д. алтыбақан  
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12. Әбден ашыған қымыз 

а. дӛнен қымыз 

в. саумал  қымыз 

с. бесті қымыз 

д. құнан қымыз 

13. Жігіттің неше жұрты бар 

а. 3 

в. 4 

с. 2 

д. 1 

14. Кӛмекші есімді табыңыз 

а. ауылдың  

в. маңында 

с. студентке 

д. базардың 

15. Қымыз 

а. тамақ 

в. дәрі 

с. ең бағалы сусын 

д. барлық жауап дұрыс 

16. Шаңырақ иесі 

а. үлкен бала 

в. кіші бала 

с. ортаншы бала 

д. барлық жауап дұрыс 

17. Шешеңнің туыстары саған кім болады? 

а. үш жұрт 

в. ата жұрт 

с. нағашы жұрт 

д. қайын жұрт 

18. 1910 жылы Қ. Мұңайтпасов кімдерді жеңді? 

а. И. Заикин 

в. П. Янковский, Лурих 

с. И. Поддубный, И. Шемякин 

д. И. Злобин, Лурих 

19. Қымыз дайындалып, сақталынады 

а. шелек, бӛшке 

в. саба, шелек 

с. күбі, саба 

д. бӛшке 

20. «Жауыңды таспен атпа, аспен ат» мәні 

а. жауласу 

в. жауласпау 

с. күлу 

д. ұялту 

  

IІ. Бақылау сҧрақтары 

1. Зат есім туралы тҥсінік беріңдер. 

2. Кӛмекші есімге сӛйлем арқылы мысал келтіріңдер. 

3. «Қара шаңырақ» дегенді қалай тҥсінесіңдер? 

4. Осы тақырыпқа байланысты қандай мақал-мәтелдерді білесіңдер? 

5. Қымыздың тҥрлері туралы айтыңдар. 
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6. Зергерлік ӛнер дегеніміз не? 

7. Ҧлттық ойындар туралы не білесіңдер? 

8. «Ҥш жҧрт», «жеті ата» туралы айтыңдар. 

9. «Қазақтың салт-дәстҥрлері» тақырыбы бойынша шығарма жазыңдар. 
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VI-Модуль 

 

Лексикалық тақырып: Қазақ халқының мәдениеті 

Грамматикалық тақырып: Сын есім, оның тҥрлері, шырайлары 

 

1-сабақ 

 

1-тапсырма.Сын есім туралы мәліметтерді оқып, есте сақтаңдар. 

 

I.                                             

 

СЫН ЕСІМНІҢ МАҒЫНАЛЫҚ ТҤРЛЕРІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

IІ. 

Сын есімнің шырайлары 

 

жай  салыстырмалы  кҥшейтпелі  асырмалы 

 

 

    Биік, 

 жақсы 

 -ырақ 

-ірек 

-лау,-леу,-дау,-деу, 

-тау,-теу 

биіктеу, биігірек 

 

 Кҥшейткіш 

буынның 

қосарлануы 

Ҥп-ҥлкен 

Біп-биік 

 ӛте, тым, аса, ең, 

ең ҥлкен, ӛте биік 

 

2-тапсырма. Сын есімдерді тҥрлеріне қарай талдап, сӛйлем қҧрастырыңдар. 

 

Ақылды бала, сезімтал шеше, кӛпшіл әріптес, сараң жолдас, мылжың бастық, ауру кісі, 

тартымды жігіт, қызба жігіт, жомарт дос, сҥйкімді қыз, беделді бастық, тәкаппар әйел, 

енбекқор әке. 

 

3-тапсырма. Мәтінмен танысып, тӛменде берілген кесте бойынша ӛзара сӛйлесіңдер. 

Мәтіндегі сын есімдерді теріп жазып, тҥрлеріне қарай талдаңдар. 

 

                                             

 

 

Сапалық 

тҥбір + сын есім + шырай жҧрнақтары 

Мысалы:ақ  (қар) 

қызыл (кӛйлек) 

тұщы (су) 

 

ақ - шыл, кӛк - шіл 

тҥбір + зат есім, есмідік, етістік, ҥстеу         

Мысалы:   

                           сабыр – лы  (жігіт)  

                 

                          ажар – лы  (келбет)  

         

Қатыстық 

 

 

Сын есімнің 

мағыналық тҥрлері 
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Кино ӛнері туралы 

 

 Кино ӛнері - ӛнердің бір тҥрі, әдебиет пен театрдың, бейнелеу ӛнері мен музыканың 

кӛркемдік қасиеттерін ӛзінің ерекшелігіне орай пайдаланатын синтезді ӛнер. Фильмді 

жасауға әр алуан мамандықтағы творчество қызметкерлері қатысады. Олар – кинодраматург, 

режиссер, актер, оператор, суретші, композитор. 

 Кино ӛнері - ӛзіне тән мәнерлеу амалдары, кӛркемдеу тәсілдері, эстетикалық заңдары 

мен шығармашылық дәстҥрлері бар дара ӛнер. 

 Фильмді бірден миллиондаған адамдар кӛреді. Кӛрермендер білімін толықтырып, 

эстетикалық ләззат алады, тәлім-тәрбие – жақсыдан ӛнеге, жаманнан сабақ алады. 

 

                                                                                                        (Қазақ энциклопедиясынан) 

 

 

Қазақшаға аудар Жауабын тексер 

1. Что такое киноискусство? 

 

2. Кто участвует в постановке фильма? 

3. Чему учат фильмы? 

1. Ол әдебиет пен театрдың, бейнелеу ӛнері 

мен музыканың синтезді ӛнері. 

2.Кинодраматург, режиссер, актер, 

оператор, суретші, композитор. 

3. Кӛрермендердің білімін толықтыруға, 

тәлім-тәрбие алуға ҥйретеді. 

  
4-тапсырма. Сӛз  тіркестерімен сӛйлем қҧрастырыңдар. 

Бейнелеу ӛнері, дара ӛнер, шығармашылық, ӛмір шындығы, кӛркемдік қасиеттер. 

 

5-тапсырма. Деңгейлік тапсырмаларды орындаңдар. 

 

 III-деңгей. Сызба бойынша диалог қҧрастырып, ӛзара сӛйлесіңдер. 

                           

 

Кино ӛнерінің саласы 

 

 

Кӛркем 

фильм 

 

 Деректі 

фильм 

 Мультипликация- 

лық кино 

 Ғылыми- 

кӛпшілік 

кинематогра 

фия 

 

Жазушының 

ӛмір шын- 

дығынан 

алынғанды 

бейнелейді. 

 

 

 Оқиға- 

ларды 

деректі 

тҥрде 

бейнелей- 

ді 

 Суреттер мен 

қуыршақтардың 

қимылын 

бейнелейді. 

 Жаратылыс пен 

қоғам қҧбылыс- 

тарын, ғылыми 

жаңалықтарды, 

ӛнер сырларын 

бейнелейтін 

фильм. 
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II-деңгей. Кестеде берілген мәліметтер бойынша «Кино ӛнерінің тарихы» тақырыбына 

әңгіме қҧрастырыңдар. 

 

       

Кино ӛнерінің даму кезеңі Жылдары Кино тҥрлері 

 

I. Алғашқы кезеңі – 

1895 ж. ағайынды Л. және 

О. Люмьерлер) 

II. Екінші кезең 

 

III. Ҥшінші кезең 

 

IV. Тӛртінші кезең 

1912-1918 

жылдар 

 

1920 жылдар 

 

1930-40 

жылдар 

1945 жылдан 

бастап. 

А) кӛркем 

ә) хроникалық 

б) ғылыми-кӛпшілік 

Дыбыссыз «мылқау» кино 

болып қалыптасқан 

Дыбысты кино 

 

Тҥрлі-тҥсті фильм 

 

I-деңгей.  

«Кино ӛнерінің тарихы, саласы» тақырыбына жоғарыда берілген материалдармен 

танысып, шығарма жазыңдар. 

 

 

6-тапсырма. Сҥйікті фильмдерің туралы әңгімелеңдер. 

 Қазақ жерінде алғашқы хроникалық фильмдер 1928 жылдан тҥсіріле бастады. 1929 

жылы Алматыда қоғамның ӛндірістік бӛлімі ашылды да, ол Қазақстанның ӛмір-тҧрмысы 

туралы «Соңғы хабар» атты киножурнал шығарып тҧрды. Режиссер В.А.Турин «Тҥрксиб» 

атты    деректі    фильм    қойды.     1930-1932  жылы қазақ ӛмірінен «Дала әндері», «Жҧт», 

«Қаратау қазынасы» фильмдері қойылды. 

 1941 жылы Алматыда кӛркем фильм шығаратын киностудия ҧйымдастырылды. 1944 

жылы Алматының кӛркем және деректі-хроникалық фильмдер студиясы деп аталды, 1960 

жылдан бастап «Қазақ фильм» деп аталды. Осында 1975 жылдарға дейін 100-ден астам 

кӛркем және 500-ге жуық деректі фильм шығарылды. 

 

7-тапсырма. Мәтінді тҥсініп, тірек сызба қҧрастырыңдар. Сын есімдерді теріп жазып, 

мағыналық тҥрін ажыратыңдар.  

Кино 

 

 Қазақтың тҧңғыш кӛркем фильмі «Амангелді»1938 жылы экранға шықты. Оны қазақ 

және орыс кинематографистері «Ленфильм» киностудиясында бірігіп тҥсірген болатын. 

Фильмнің сценарийін жазған – Б.Майлин мен Ғ.Мҥсірепов, режиссері М.Левин, басты 

ролдерде ойнағандар - Ә.Ӛмірзақова, Қ.Қуанышбаев, С.Қожамқҧлов, Қ.Жандарбеков, 

Қ.Байсейітов, Қ.Бадыров, Ш.Жиенқҧлова. Амангелді Иманов - 1916 жылғы болған 

кӛтерілістің басшысы. Оның рӛлінде ойнаған Елубай Ӛмірзақов ӛзінің актерлік шеберлігімен 

кӛрінді. 

        Қазақ киносының қалыптасуына соғыс жылдары Алматы киностудиясына келіп жҧмыс 

істеген кино шеберлері елеулі ықпал жасады. Алматы студиясының алғашқы дербес жҧмысы 

– «Абай әндері» кӛркем фильмі (1945ж., режиссері - Г.Рошаль, сценарийін жазған - 

М.Әуезов). Соғыстан соң «Қазақфильм» киностудиясында «Ботагӛз» (басты ролде ойнаған - 

Г.Исмаилова, режиссері - Е.Арон, сценарийін жазған - С.Мҧқанов), «Біздің сҥйікті дәрігер» 

(режиссері - Арон, басты рӛлде ойнаған - Ю.Померанцев),  «Қыз-Жігіт» (режиссері - 

П.П.Боголюбов). 

            Қазақ киносының ӛркендеуі ӛткен ғасырдың ортасында жарқырап кӛрінген талантты 

режиссер әрі актер Ш.Аймановтың есімімен тығыз байланысты. Ол «Махаббат туралы аңыз» 

(1952ж.), «Біз осында тҧрамыз» (1957ж.), «Алдар кӛсе» (1964ж.), «Ата-баба жері» (1966ж.), 
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«Тақиялы періште» (1968ж.), «Атаманның ақыры» (1970ж.) фильмдерін тҥсірген. КСРО және 

Қазақ КСР Мемлекеттік сыйлықтарының иегерлері, кӛрнекті ӛнер қайраткерлері Нҧрмҧқан 

Жантӛрин, Әзірбайжан Мәмбетов, Асанәлі Әшімов, Фарида Шәріпова, Тҧңғышбай 

Жаманқҧлов, Досқан Жолжақсынов және т.б қазақ киносы арқылы танылып, экранның ҥлкен 

шеберлері болып шықты. Қ.Нҧрпейісовтің «Қан мен тер» романы бойынша Ә.Мәмбетов 

тҥсірген осы аттас фильм, Б.Мансҧров тҥсірген «Сҧлтан Бейбарыс» фильмі - қазақ 

киносының мақтанышы. Кейінгі жылдары ҧлттық киномыздың жаңа кӛзқарастары бір топ 

таланттары ӛсіп шықты. Олардың алдыңғы қатарында  С.Нарымбетов, А.Әмірқҧлов, 

С.Апырымов, Р.Нҧғыманов, Д.Ӛмірбаев, А.Шәжімбаев  және т.б. бар.  Тәуелсіз 

Қазақстанның  кинематографистерінің туындылары  республикадан тысқары  жердегі  

кӛрермендерге  де жақсы  танымал. Олар әр жылдары ӛткізіп келе жатқан  халықаралық 

конкурстарда  жҥлделі  орындарға  ие болуда.  

(«Менің елім – Қазақстан» кітабынан) 

 

2-сабақ 

1-тапсырма. Сызбаны есте сақтаңдар. 

 

СЫН ЕСІМНІҢ ЖАСАЛУЫ 

 

 
 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

2-тапсырма. Мәтінді тҥсініп, тӛменде берілген тапсырмаларды орындап, мазмҧндама 

жазыңдар. Сын есімдердің астын сызыңдар. 

 

Асанәлі Әшімов 

 

      Актер, режиссер, Қазақстанның халық әртісі, КСРО халық әртісі Жамбыл облысы, 

Сарысу ауданы, Жайылма ауылында дҥниеге келді. Ол 1961 жылы Алматы  

консерваториясын  бітірген.  

           Асанәлі  Әшімов  студент  кезінде   әртҥрлі   фильмдерде    ойнап:   олар  Кенжетай 

(«Ботагӛз»), Жанай ( «Асау Ертіс жағасында»), Бектасов («Бір ауданда»), Болат («Ҧшы 

қиырсыз жол») рӛлдері.  

           Ол консерваторияның актерлік факультетін бітірген соң «Қазақфильм» 

киностудиясында Мҧрат («Менің ҧлым»), Ескендір («Торап»), Тҧрар («Тҧлпардың ізі») 

сияқты  әр алуан  бейнелер жасады. Асанәлі Әшімов 1964  жылы Қазақ академиялық драма 

Сын есімнің тҧлғасына қарай жасалуы 

Негізгі Туынды 

ақ, сары, жаңа, 

аласа,т.б. 

тау-лы, әдеб-и 

Есім сӛзден сын есім тудыратын 

жҧрнақтар 

Етістіктен сын есім тудыратын 

жҧрнақтар 

 -ғақ, -гек, -қақ, -кек, -ақ, -ек; 

 -ық, -ік, -қ, -к; 

 -ғыш, -гіш, -қыш, -кіш; 

 -ғыр, -гір, -қыр, -кір; 

 -шақ, -шек; 

 -ыңқы, -іңкі, -ңқы, -ңкі; 

 -ынды, -інді, -нды, -нді; 

 -малы, -мелі, -балы, -белі, -палы, -пелі; 

 -ымды, -імді, -мды, -мді; 

 -аған, -еген; 

 -улы, -улі; 

 -ма, -ме, -ба, -бе, -па, -пе; 

 -лы, -лі, -ды, -ді, -ты, -ті; 

 -сыз, -сіз; 

 -ғы, -гі, -қы, -кі; 

 -лық, -лік, -дық, -дік, -тық, -тік; 

 -шыл, -шіл; 

 -шаң, -шең; 

 -дай, -дей, -тай, -тей; 

 -кер, -гер, -қой, -қор, -паз; 

 -и, -ы, -і; 
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театрына шақырылып, 1987-1988  жылдары  осы театрдың кӛркемдік жағын басқарды. 

Театрда Серке Қожамқҧлов, Сәбира Майқанова, Шәкен Айманов, Хадиша Бӛкеева, Қамал 

Қармысов сынды ӛнер тарландарының шеберлік мектебінен тәлім алды.  

            Асанәлінің театрдағы тҧңғыш рӛлі М.Әуезов пен Л. Соболевтің «Абай» 

спектакльіндегі – Айдар рӛлі. Содан кейін Кебек («Еңлік-Кебек»), Шуақ («Қарақыпшақ 

Қобланды»), Қозы, Қодар ( Ғ. Мҥсіреповтің «Қозы-Кӛрпеш - Баян сҧлу») сияқты әр тҥрлі  

қоғамдағы әр қилы мінезді бейнелерді сомдады.  

            Бҧлардың бәрі махаббат пен терең сезімнің ҧштасуымен туған тосын образдар ретінде 

қазақ сахна ӛнерінің тарихында қалды.  

           Сонымен қатар Асанәлі Әшімов - қазақ киносын әлемдік деңгейге кӛтерген актер. 

Оның кинодағы Бекежан («Қыз-Жібек»), Шадияров («Атаманның ақыры»), Қасымханов 

(«Транссібір экспресі») рӛлдері нағыз актерлік шеберліктің ҥлгісі іспетті.  

         Театр және кино актері Асанәлі Әшімов режиссер ретінде кең танылды. Атап айтсақ, 

сахналанған Н.Гогольдің «Ревизор», ӛзі Дуанбасының рӛлін ойнады, Ғ. Мҥсіреповтің 

«Амангелді», И.Оразбаевтың «Мен ішпеген у бар ма?» спектакльдері мен Цой Гук Инмен 

тҥсірген «Жылан жылы» фильмі, «Шоқан Уәлиханов» 4 сериялы телефильмі, «Қозы 

Кӛрпеш-Баян сҧлу» фильмі Әшімовтің режиссерлік шығармашылығының кең ауқымын 

кӛрсетеді.  

1979-1982   жылдары педагогикалық қызметпен шҧғылданды.  

      Ол 1990  жылдан «Елім-ай» киностудиясының президенті.  

    2000 жылдан бастап ӛткізілетін «Жыл таңдауы» - жылдың ҥздік адамдарын іріктеу 

фестивальінің 2001 жылғы «Алтын адам» символдық мҥсін белгісінің иегері болды.  

                                                                                                      («Ҧлттық энциклопедиядан») 

Мазмҧндамаға дайындық. 

1. Мәтінді мәнерлеп оқып, тҥсіну. 

2. Мәтіндегі жиі қолданылған сӛз таптарын бағандарға жазып, есте сақтау. 

 

Зат есім Сын есім Етістік Ҥстеу 

Мысалы: әртіс халық танылды Кең 

 

 

I. Сол сӛздермен, сӛз тіркестерімен сӛйлемдер қҧрастыру. 

II. Мәтінге кесте бойынша кҥрделі жоспар қҧру. 

 

Бӛлім Не туралы? Нақтысы не? 

I. 

 

II. 

 

III. 

  

 

III. Мазмҧндама жазу. 

 

3-сабақ 

 

1-тапсырма. Мәтінмен танысып, тӛменде берілген сҧрақтарға жауап беріңдер. 

 

Қазақтың музыка ӛнері 

  

              Музыка - гректің «мусике» - музалар ӛнері деген сӛзі. Музыка адамзат тарихында 

қоғамдық, мәдени, тәрбиелік және ҧйымдастырушылық рӛл атқарады. Адам сезімін, ойын, 

оның ерік-кҥшін дыбыстық формада суреттейді. Қазақтың ҧлттық музыкасы - халық ӛмірінің 
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айнасы. Ол ғасырлар бойы қалыптасты. Әбу Насыр Әл-Фараби (10-11 ғ)  «Музыканың ҧлы 

кітабы» деген трактат жазды. Одан бҧрынғы «Қорқыт» (8 ғ), одан кейінгі Қазтуған мен Асан 

Қайғы (15 ғ) – қазақтың кӛне музыка ӛнерінің ӛкілдері.  

         Халық ән-кҥй арқылы эпикалық аңыздар мен тарихи оқиғалар, даналық ойларды  

бейнеледі. Ауыл ақсақалы елге әнмен бата берді, ақсақалдар кеңесі ән немесе кҥймен 

ашылды. Жақсылық хабарларды терме тҥрінде жырлау, ҥйлену тойында, қыз ҧзату, жастар 

сауық кештері, салтанаттарында ән айту және кҥй тарту дәстҥрі бар. Ӛлген адамға әнмен 

жоқтау арналады.  

          Біржан, Ақан, Жаяу Мҧса, Қҧрманғазы, Абай, Дина сияқты халық композиторлары 

ӛздерінің кҥйлері мен әндерінде халық ӛмірін суреттеді. Әнші-композитор, кҥйші-

композитор ән мен кҥй шығарды. Орындаушылар жырау, жыршы, әнші, кҥйші, сайқымазақ, 

сері деп аталады.  

           Қазақтың 50-ден астам музыка аспабы болған. Оның ішінде шертер, сазсырнай, 

шаңқобыз, даңғыра, асатаяқ бар, кӛп тарағаны домбыра, қылқобыз, сыбызғы, сырнай 

аспаптары.  

         Қазақ музыка мәдениетінің ӛсіп дамуына кҥш жҧмсаған академик Ахмет Жҧбанов, 

композиторлар Мҧқан Тӛлебаев, Ғазиза  Жҧбанова, Латиф Хамиди. Әншілер: Кҥләш 

Байсеитова, Роза  Бағланова, Роза Рымбаева, Ермек Серкебаев, Бибігҥл Тӛлегенова, Әлібек 

Дінишев т.б.  

          Қазақ опералары, симфониялары, кҥйлері мен әндері дамыды. Қазақтың опера және 

балет театры, Қазақ филармониясы, Қҧрманғазы атындағы  академиялық халық аспаптар 

оркестрі, симфония оркестрі, Қазақтың хор капелласы, Қазақ республикалық ән-би ансамблі, 

кӛптеген эстрадалық оркестрлер және ансамбльдер бар.  

                                                                                                               («Ана тілі» газетінен)  

 

Сӛздік 

ерік кҥші- сила воли  

сезім- чувство  

бата беру- благословлять  

қалыптасу- становиться, формироваться, закрепиться  

қыз ҧзату- проводы невесты  

жастар сауық кеші- молодежный вечер  

бесік жыры- колыбельная  

жоқтау- поминальный плач  

сайқымазақ- шут 

  

1. Музыка сӛзінің шығуы туралы не білесіңдер? 

2. Музыканың рӛлі қандай? 

3. Қазақтың ҧлттық музыкасының арғы аталары кімдер? 

4.  Халық музыкасының жанрлары туралы не айта аласыңдар? 

5. Халық композиторларын атаңдар? 

6. Қазақтың қандай музыка аспаптары болған? Оларды атаңдар.  

7. Қай композиторлар, әншілер қазақ музыка мәдениетінің ӛсіп дамуына кҥш жҧмсаған? 

 

2-тапсырма. Кесте бойынша ӛзара сӛйлесіңдер. 

 

Қазақшаға аудар Жауабын тексер 

 

1. Что такое айтыс? 

 

2. Как произошло слово «айтыс»? 

 

 

1. Халық ауыз әдебиетіндегі аса бай, ӛзіндік 

ерекшелігі мол жеке жанр. 

2. Қазақтың айтысу деген сӛзінен шыққан. 

3. Қара сӛзбен де, кҥй тарту арқылы да, 
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3. Как исполняется айтыс? 

 

 

4. Кто участвует в айтысах? 

 

5. Как характеризуются айтысы поэтов? 

 

 

6. Какова цель айтыса? 

суырып салма ӛлеңмен де болуы мҥмкін. 

4. Кәрі-жас, ер-әйел демей, бҥкіл 

жҧртшылық болып қатысып келген. 

5. Ақындар айтысы қарсылас екі ақынның 

топ алдында бетпе-бет кездесіп, суырып 

салып айтқан ӛлеңінен қҧрылады. 

6. Айтыстың тҥп мақсаты - ҧту, қарсыласын 

сӛзбен еріксіз тізе бҥктіру. 

 

 

Сӛздік 

ерекшелік - особенность 

суырып салма – импровизация 

жҧртшылық - народ 

бетпе-бет - лицом к лицу 

мақсат - цель 

ҧту - выиграть 

еріксіз – невольно 

тізе бҥктіру –сдаться (дословно: поставить на колени)  

 

4-сабақ 

 

1-тапсырма. Деңгейлік тапсырмаларды орындаңдар. 

 

Шешендік сӛздер 

 

 Халық ауыз әдебиетінің бір саласы — шешендік сӛздер. Олар ақындар айтысы секілді 

халық ауыз әдебиетінің ӛзіндік ерекшеліктерін, кӛркемдік қасиеттерін, еліміздің сӛз 

ділмарлығын кӛрсететін ерекше жанр.  

 Белгілі бір мәселеге байланысты, кӛркем тілмен айтылған тапқыр ойды халық 

қабылдап, жиі қолданысқа тҥсіріп, сӛйлемдік қҧрамы қалыптасқан жҥйелі, ҥлгілі сӛздер 

дәстҥрлі шешендік сӛздер деп аталады. Онда қарсылық шешендік халықтың бастан кешірген 

уақиғалары, ақыл–ойы, арман–тілегі бейнеленеді, дҥниеге кӛзқарасы кӛрінеді. Сонымен 

бірге шешендік – тапқырлық сӛздер белгілі дәрежеде еңбекші адамның ӛздерін 

қанаушыларға, езушілерге қарсы жҧмсайтын қаруы, қҧралы болған. Ӛз ойларын 

шешендікпен бере білген Аяз биді, Жиреншені және оның сҧлу жары Қарашашты айтуға 

болады. Сондай–ақ Алдаркӛсені, Қожанасырды, Тазшаны сӛзге шешен, ӛткір тілді, тапқыр, 

пысық адамдар етіп кӛрсетеді. Бҧлардың ӛткір тілі, тапқырлығы қатал, қиянатшыл хандарды, 

дҥниеқор байларды, әділетсіз билерді әшкерелеуге, мазақ етуге бағытталған. Сырым, 

Қазыбек, Досбол есімдерімен байланысты шешендік сӛздер де бҧл пікірді растайды.  

 Қазақ шешендік сӛздері бата–тілектен бастау алып ӛнегелі ӛсиет сӛздерді, ӛмірде 

кездесетін жер дауы, жесір дауы, ер қҧны секілді дау–дамай, келіссӛздерді қамтиды. 

Шешендік сӛздер атадан балаға аманат, мол мҧра ретінде ӛз жалғасын табады. Шешендікті 

келелі ойдың қорытындысы, тоқсан ауыз сӛздің тобықтай тҥйіні – дәні деуге болады.  

 Қазақ ауыз әдебиетінде жерге, елге, малға айтылатын шешендік сӛздердің алуан тҥрі 

бар. Асан қайғы атынан «он жылда бес саулық мыңға, бес қара жҥзге жететін жердің қҧты 

екен, әттең аттың сауырына симайды–ау, атыма ӛңгеріп кетер едім» деп жерге, «тӛс–табаны 

тҥрілген атан жҥрер жол екен, тӛсегінен тҥңілген адам жҥрер жол екен» деп шӛлге, 

«жалқҧйрығы қанат екен, тӛрт аяғы болат екен, айдаса жаудікі екен, ысқырса желдікі екен», - 

деп жылқыға айтылған сӛздер шешендік сынның ежелгі ҥлгісі болып табылады.  

 Толғау сӛздердің бір тҥрі – шешендік жҧмбақ. Қҧс салып, қҧмай жҥгіртіп кәсіп еткен, 

алты жастан ат мініп, асау ҥйретіп дағдыланған халықтың тіршілігіне сай қиялы ҧшқыр, тілі 
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оралымды болған. Жҧмбақты, астарлы сӛз, жедел ойлау, шебер сӛйлеу қабілетімен қатар 

сыншылдық, бақылағыштық қасиеттерді қажет етеді.  

 Қазақтың байырғы шешендік ӛнерінің бір бай саласы – шешендік дау. Жер дауы, 

жесір дауы, қҧн дауы және ар дауы.  

  

Сӛздік 

шешендік сӛздер – ораторское искусство  

ӛткір тіл – острый язык 

пысық адамдар – шустрые люди  

қиянатшыл хан – нечестный хан  

дҥниеқор бай – корыстолюбивый бай 

әділетсіз би – несправедливый би  

бата, тілек – благословение, пожелание  

ер қҧны – мстить за кровь убитого  

тапқырлық сӛздер – находчивые слова 

тапқыр – сметливый 

әшкерелеу – разоблачение  

мазақ ету – высмеивать 

ӛнегелі ӛсиет – назидание 

жер дауы – спор за земли  

 

 

III-деңгей. Мәтінді оқып, жаңа сӛздерімен танысып, орыс тіліне аударыңдар.  

 

II-деңгей. Мәтінді бірнеше мағыналық бӛлімдерге бӛліп, жоспар қҧрыңдар.  

 

 

I-деңгей. Жоспар бойынша мәтіннің мазмҧнын айтыңдар.  

 

 

 

2-тапсырма. Мәтінді тҥсініп оқып, кҥрделі жоспар қҧрыңдар. 

 

Драма 

 

Драма - (Грекше dramo-әрекет) - әдебиеттің эпос, лирика сынды ҥш тетігінің бірі. 

Драмада оқиға тартыс, не тартыстар желісіне жинақталып, кейіпкерлер әрекеті арқылы 

дамиды. Драмалық шығарма театрға арналып жазылады да, сахнада нағыз кӛркемдік 

қуатына ие болады. Драма бастапқы кезде хор, айтыс, пантомимамен аралас болып, 

синтетикалық ӛнер саласы ретінде дамыған. Кейін драма сӛз ӛнерінің  жеке тегі ретінде 

дараланды, оның трагедия, комедия, мистерия, миракль, моралите, трагикомедия, т.б. 

жанрлары қалыптасты. Классик драманың алғашқы ҥлгілері ежелгі Грекияда пайда болып, 

Эсхил, Софокл, Еврипид трагедияларымен Аристофанның комедияларында жоғары 

кӛркемдік биікке кӛтерілді. Драма орта ғасырда аллегориялық бағыттағы мистерия, миракль, 

моралите тҥрінде дамыды. Еуропада драма қайта ӛрлеу дәуірінде Англия (К.Марло, 

У.Шекспир) мен Испанияда (Лопе де Вега, П.Кальдерон) дамудың шырқау биігіне жетті. 17 

ғасырда  батыс Еуропада классицизмдік драматургия ҥстем болды. 19-20 ғасырда драма 

табиғатына лирикалық (Дж.Байрон, А.Блок, Ғ.Мҥсірепов, т.б. лирикалық драмалары), 

«деректі» (Дж.Килти, М.Шатров, М.Әуезов т.б.) кӛркемдік элементтердің кӛрініс табуы 

арқылы арнасы кеңейді. Драманың кӛркем шындықты ерекше тәсілдермен шиеленіскен 

тартыстар желісіне жинақтап, оқиғаға қатысатын кейіпкерлер сӛзі мен іс–қимылы арқылы 

кӛрсететін сӛз ӛнерінің кҥрделі тегі. Драмалық шығармада баяндау болмайды. Оқиға яғни 
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тартыс желісі репликалар арқылы дамиды. Автор кейіпкерлердің қимыл–қозғалысын 

білдіретін тҥсініктерді жақша ішіне бӛлек жазып отырады. Оларды авторлық ремарка деп 

атайды. Репликалар, кӛбінесе диалог тҥрінде болады. Қалай болғанда да, репликалар шымыр, 

ондағы кейіпкер мҥддесі мен қҧштарлығы, аласҧрған сезім әлемі кӛрермендерді 

еліктіретіндей деңгейде қҧрылуы қажет. Ӛлең тҥрінде де, қара сӛз тҥрінде де бола береді. 

Драмалық шығарманың қҧрылымы ондағы оқиға мен тартыстардың даму қарқынына және 

ауқымына  байланысты кӛріністерге, актілерге, бӛлімдерге бӛлінеді. Ал композициялық 

тҧрғыдан драмада оқиғаның басталуы, шиеленісуі, шарықтау шегі, шешімін табуы болады. 

Кейбір шығармалар мҧндай классик ҥлгіден ӛзгеше, яғни бірден тартыстың шиеленіскен 

тҧсынан басталуы мҥмкін. Ежелгі грек трагедияларында тартыс аяқталып, ӛз шешімін тапқан 

соң, міндетті тҥрде бас кейіпкердің азапты кҥйі кӛрсетілген. Мҧны катарис яғни кҥйіне 

отырып кҥнәсінен арылу деп атаған. Сезім мен қайғы–қасіретке толы бас кейіпкер монологі 

кӛрермендерге қатты әсер еткен. Қазіргі заманғы драмада, әсіресе қазақ драмаларында осы 

ҥрдіс қолданылып жҥр. 2) Драмалық шығармалардың бір жанры. Трагедия бас кейіпкерлер 

әрекетінің азаппен аяқталуын кӛрсетуге, комедия адам қылығы мен әлеуметтік ӛмірдегі 

келеңсіз кӛріністерді ажуалауға қҧрылса, драмада адамдар мҥдделері арасындағы қақтығыс, 

шиеленіскен тартысқа қҧрылады. Осы қақтығыстың сипатына, әлеуметтік мән–маңызына 

байланысты зерттеушілер қазіргі қазақ драмаларын қаһармандық драма (мыс., М.Әуезовтың 

«Қара Қыпшақ Қобыландысы», 1945 т.б.), саяси әлеуметтік драма (мыс.. М. Әуезовтің «Еңлік 

– кебек» 1917), тарихи–ғҧмырнамалық драма (мыс., М. Әуезовтың «Абайы» 1950 т.б.) деп 

бӛліп жҥр.  

 

3-тапсырма. Мәтін бойынша ҥш деңгейлі тапсырмаларды орындаңдар.  

 

ІІІ-деңгей 

Мәтіннің мазмҧнын ашатын сҧрақтар дайындап, жауап беріңдер.  

 

ІІ-деңгей 

Драманың даму тарихын кезеңдерге бӛліп, әңгімелеңдер. 

 

 

І-деңгей  

Қазақ халқының драмалық шығармалары туралы айтып беріңдер. 

 

 

 

4-тапсырма. Мәтінді тҥсініп, мазмҧндама жазыңдар. 

 

Шертер 

 

Шертер – қазақ халық аспаптарының фольклорлық ансамблі. 1974 ж. бҧрынғы Торғай 

облысы филармониясының жанына ҧйымдасты. Ансамбльде тҧңғыш рет кӛне халық музыка 

аспаптары шертер, жетіген, сырнай, шанқобыз, асатаяқ, қамыс сырнай т.б. пайдаланады.  

Ҥш ішекті шертпелі кӛне музыкалық аспап шертер ансамбльдегі басты аспап болып 

табылады. Репертуарынан сирек орындалатын қазақтың халық музыкалық шығарамалары 

(терме, кҥй, ән мен билер) кең орын алды, орындаушылар катарында Қ.Қойғарин, 

О.Мҧқатова, Х.Оспанова, Ғ. Қҧрманов (1978 ж. кӛркемдік жетекшілер) болған. Ансамбль 

ҧжымы гастрольдік сапар мен республикамыздың жер-жерлерінде, Алматыда (1974), сондай-

ақ, Тувада, Қарақалпақстанда, Ӛзбекстанда, Ҥндістанда, Азия елдерінде (ҚХР, Вьетнам, 

Жапония, Филиппин) болып ӛнер кӛрсетті. 
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5-сабақ 

 

1-тапсырма. Сызба бойынша әңгіме қҧрастырыңдар. 

 

I.  

      Балет 

 

 

 

Сахналық 

ӛнердің 

тҥрі 

 

 Музыкалық – 

хореографиялық 

спектакль 

 

 

 

II.                              ой мен жан қҧбылысын 

        Балет                                                                                кӛрсетеді. 

                                        қозғалыс, дене қимылын 

 

 

III.                             либеретто жазушы-сценарист 

                                  музыка шығарушы-композитор          бір арнаға тоғысады. 

Мҧнда                      билерді қоюшы –балетмейстер    

                                     суретші еңбегі 

IV.  

                       Қазақ музыкалық театрында 

1938 ж.          Қазақтың тҧңғыш балеті                             қойылды. 

                       «Қалқаман-Мамыр» 

 

V. 

 
 

2-тапсырма. Сӛйлемдердің екінші бағаннан тиісті жалғасын табыңдар. 

 

1. Қыз Жібек операсының алғашқы 1. мыңыншы қойылымы ӛнер мерекесіне 

27 қаңтар 

1968 жылы 

мыңыншы 

қойылымы 

Авторы  

Е.Брусиловский 

Ғ. Мҥсірепов 

7 қаңтар  

1934 жылы 

Басты партияларын 

орындағандар  

Қ. Бәйсейітов, 

К. Бәйсейітова, М. Ержанов 

Халық әндері 

«Гәкку», 

«Алқара кӛк», 

«Аққҧм» 
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қойылымы 1934  жылы 7 қаңтарда ... айналды. 

2. «Гәкку», «Алқара кӛк», «Аққҧм» халық 

әндері ... 

2. жылдар қойылып келеді. 

3. Опера сахнада ҧзақ ... 3. кейіпкерлердің бейнелерін ашып, 

шығарманың ҧлттық бояуын қанықтыра 

тҥседі. 

4. 1968  жылы 27 қаңтарда «Қыз Жібек» 

операсының ... 

4. қазақ мемлекеттік академиялық опера 

және балет театрында ӛтті. 

 

 

6-сабақ 

 

1-тапсырма. Мәтінді тҥсініп, әңгімелеңдер. Туынды және негізгі сын есімдерді екі бағанға 

теріп жазыңдар.  

Мәдениет 

 

 Еліміздің мәдени ӛмірі мейлінше бай әрі алуан тҥрлі. Абай атындағы опера және 

балет театры 1933 жылы ашылды. Содан бері оның сахнасында Кҥләш және Қанабек 

Байсейітовтер, Шара Жиенқҧлова, Роза Жаманова, Байғали Досымжанов, Ермек Серкебаев, 

Бибігҥл Тӛлегенова, Әлібек Дінішев және т.б ӛнер саңлақтары кӛрермендерді рухани 

ләззатқа бӛлеп келді. Театр қойылымдарының ішінде ерекше атап айтылатындар – 

Е.Брусиловскийдің «Қыз Жібек», «Ер Тарғын», «Дудар-ай», Е.Хамидидің «Абай», 

Е.Рахмадиевтің «Қамар сҧлу», «Алпамыс», Ғ.Жҧбанованың «Еңлік-Кебек», «Жиырма сегіз» 

опералары, Ғ.Жҧбанованың «Ақ қҧс туралы аңыз», Қ.Қожамияровтың «Шынтемір», 

Е.Брусиловскийдің «Қозы Кӛрпеш-Баян сҧлу», А.Серкебаевтың «Ақсақ қҧлан», 

М.Сағатовтың «Әлия» балеттері. Бҥгінгі таңда осы театрдың Н.Ҥсенбаева, С.Байсҧлтанов, 

Ж.Баспақова, С.Ишанова, М.Мҧхамедқызы сияқты әртістерінің есімдері сырт елдерге де 

жақсы белгілі. 2001 жылы жаңа астана Астана қаласында К.Байсейітова атындағы тағы бір 

Мемлекеттік опера және балет театры ашылды. 

 М.О.Әуезов атындағы қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының алғаш 

қойылым кӛрсеткен уақыты – 1926 жыл. Театрды алғаш ҧйымдастырушылар қатарында 

режиссер Ж.Шанин, драматург-жазушы М.Әуезов, әртістер Ә.Қашаубаев, С.Қожамқҧлов, 

Қ.Қуанышбаевтар бар. Сол кездегі театрдың репертуарында М.Әуезовтің «Еңлік-Кебек», 

«Бәйбіше-тоқал», «Қаракӛз», Б.Майлиннің «Некеқияр», Ж.Шаниннің «Арқалық батыр» 

сияқты пьесалары болды. Театр жанкҥйерлері К.Қуанышбаев, К. Бәйсейтова, Х.Елебекова, 

Е.Ӛмірзақова, Х.Бӛкеева, Қ.Қармысов,  С.Майқановалардың  актерлық  шеберлігін  әрқашан  

ардақтап  отырады.  Қазақ  театрының  тарихында  аты  аңызға  айналған  Ғ.Мҥсіреповтың  

―Қозы  Кӛпеш – Баян сҧлу‖ (1940),  М.Әуезовтың  ―Абай‖ (1940),  М.Ақынжановтың  

―Исатай — Махамбет‖  пьесалары  бойынша қойылған спектакельдер,  Н.Жантӛрин,  

Ы.Ноғайбаев,  Ә.Әшімов,  Т.Жаманқҧлов,  Б.Римова,  Ш.Жандарбекова,  Ф.Шарипова,  

Т.Мейрамов  және  т.б  әртістердің  ойлау  шеберлігі  әр  жылдары  театрды  биік  белестерге  

кӛтеріп  отырды.  Оның  сахнасында  қойылған  ―Қара  Қыпшақ  Қобыланды‖,  ―Еңлік – 

Кебек‖,  ―Қозы  Кӛрпеш – Баян  сҧлу‖,  ―Ақан  сері-Ақтоқты‖  және  т.б  қойылымдар  театр  

тарихының  алтын  қорынан  орын  алады.  Елімізде  А.Тоқпанов,  Ә.Мәмбетов,  Ж.Хаджиев,  

Ж.Омаров,  Р.Сейтметов  сияқты  режиссерлар  ішінде  М.Байсеркеновтің  ―Абылай  ханның  

ақырғы  кҥндері‖,  Б. Атабаевтың «Абылай  хан»  тарихи қойылымдарын  атап ӛткен жӛн. 

Қазақ драматургиясының Ә.Әбішев, Қ.Мҧхаметжанов, Ә.Тарази, Қ.Ысқақов, Ш.Мҧртаза, 

Д.Исабеков, Н.Оразалин, Р.Мҧқанова сияқты ӛкілдерінің пьесалары қазақ драматургиясының 

кезекті табысына саналады.  

(«Менің елім – Қазақстан» кітабынан) 
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2-тапсырма. Мәтінге диалог қҧрып, ӛзара сӛйлесіңдер. Мәтіннің негізгі ойын анықтаңдар.  

 

 Республикамызда жас кӛрермендердің 2 театры, 8 қуыршақ  театры, әр облыс 

орталығында  қазақ және орыс драма  театрлары бар. Алматыда дҥние  жҥзіндегі жалғыз 

ҧйғыр театры, кәріс және неміс театрлары кӛрермендерге қызмет етуде. 

  Сонау Қорқыт заманынан да бҧрынғы кезеңнен басталатын қазақ музыка ӛнері ӛзінің 

шырқау биігінде тҧр. Жамбыл атындағы мемлекеттік филармонияның қҧрамында «Отрар 

сазы» фольклорлық-этнографиялық оркестрі, симфониялық оркестр, хор капелласы, 

камералық оркестр, ҥрлеме аспаптар оркестрі жҧмыс істейді. Тәуелсіздікке ие болғаннан 

кейін Қазақстанның саз орындаушылары ірі халықаралық конкурстарға қатысып, тҥрлі 

жҥлделерге ие болуда. Пианист Жәния Әубәкірова француздың «Ӛнер» орденімен 

марапатталса, халықаралық конкурстардың иегері, скрипкашы Айман Мҧсаходжаева «Әлем 

артисі» жоғары атағын жеңіп алған. 

       Эстрада жанрының белді ӛкілдері Р.Рымбаева, Н.Есқалиева, М.Жҥнісова сияқты 

кӛптеген ӛнерпаздар, сондай-ақ «Дос-Мҧқасан», «Гҥлдер» және т.б ӛнер топтары кӛрінуде. 

Соңғы жылдары «Азия дауысы», «Жас қанат», «Әнші балапан» эстрадалық музыка 

конкурстары қалың жҧртшылықтың сҥйіспеншілігіне ие болып жҥр. 

(«Менің елім – Қазақстан» кітабынан) 

 

7-сабақ 

Нәтиже сабақ 

І. Тест ӛткізу 

1. Сын есімнің мағыналық түрлері  

а. жай, қатыстық 

в. сапалық, асырмалы 

с. сапалық, қатыстық 

д. күшейтпелі  

2. Кино ӛнерін алғаш ойлап тапқан 

а. 1898 жылы Ю. Померанцев 

в. Л. және О. Люмьерлер 1895 жылы 

с. 1895 жылы В.А. Турин 

д. 1897 жылы М. Левин, Г. Рошаль 

3. Адамның сезімін, ойын, оның ерік-күшін дыбыстық формада суреттейтін ӛнер? 

а. Кино ӛнері 

в. Музыка ӛнері 

с. Театр ӛнері 

д. Цирк ӛнері 

4. «Қыз Жібек» операсы қай жылы қойылды? 

а. 1937 жылы 7 қаңтар  

в. 1938 жылы 7 қаңтар 

с. 1940 жылы 7 қаңтар  

д. 1934 жылы 7 қаңтар 

5. Француздың «Ӛнер» орденімен марапатталған пианист?  

а. А. Мусаходжаева 

в. М. Жүнісова 

с. Ж. Әубәкірова 

д. Р. Рымбаева 

6. Дыбыссыз «Мылқау» кино қай жылы қалыптасты? 

а. 1945 жылы 

в. 1920 жылы 

с. 1930-1940 жылы 

д. 1912 жылы 
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7. Қарсыласын сӛзбен еріксіз тізе бүктіретін, халық ауыз әдебиетінің аса бай, ерекше 

жанры 

а. театр 

в. ән мен күй 

с. кино 

д. айтыс 

8.  М. Әуезов атындағы қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының алғаш   

қойылым кӛрсеткен жылы? 

а. 1928 жыл 

в. 1930 жыл 

с. 1926 жыл 

д. 1932 жыл 

9. Негізгі сын есімді табыңыз 

а. таулы  

в. кішірек  

с. жаңа  

д. әдеби 

10. 1974 жылы Торғай облыстық филармониясының жанынан ұйымдастырылған қазақ 

халық аспаптары фольклорлық ансамблі 

а. Жетіген 

в. Сазсырнай 

с. Шертер 

д. Қобыз 

11. «Әлем артисі» жоғары атағын жеңіп алған скрипкашы 

а. А. Мусаходжаева 

в. Ж. Әубәкірова 

с. Н. Есқалиева 

д. Ж. Омарова 

12. Беделді бастық  

а. сын есімнің шырайы  

в. қатыстық сын есім 

с. сапалық сын есім  

д. күшейтпелі сын есім 

13. Астана қаласында К. Байсейітова атындағы мемлекеттік опера және балет 

театры қай жылы ашылды? 

а. 2000 жылы  

в. 2001 жылы 

с. 2004 жылы  

д. 2002 жылы 

14. «Елім - ай» киностудиясының президенті 

а. Қ.Г. Ин  

в. И. Оразбаев 

с. Н. Ӛнербаев 

д. А. Әшімов 

15. Ӛзіне тән кӛркемдеу тәсілдері, эстетикалық заңдары мен шығармашылық дәстүрі 

бар ӛнер түрі  

а. театр ӛнері 

в. сахна ӛнері 

с. цирк 

д. кино ӛнері 

16. Қазақтың тұңғыш кӛркем фильмі 

а. Амангелді 
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в. Ботагӛз 

с. Қыз  Жібек 

д. Абай әндері 

17. Драма сӛзінің грек тілінен аударғандағы мағынасы 

а. қозғалыс  

в. қимыл 

с. жұмыс 

д. әрекет 

18. Туынды сын есімді табыңыз 

а. кӛк 

в. аласа 

с. кішірек  

д. қара  

19. Тас – табаны түрілген атан жүрер жол екен, тӛсегінен түңілген адам жүрер жол 

екен 

а. шешендік сӛз 

в. айтыс  

с. жұмбақ  

д. мақал – мәтел 

20. Түрлі – түсті фильм қай жылы пайда бола бастады? 

а. 1947 жылы 

в. 1945 жылы 

с. 1948 жылы 

д. 1950 жылы 

 

ІІ.Бақылау сҧрақтары 

1. Сын есім деген не? 

2. Сын есімнің тҥрлері мен шырайлары қалай жасалады? 

3. Кино ӛнері туралы не білесіңдер? 

4. Сҥйікті фильм туралы айтып беріңдер. 

5. Асанәлі Әшімов  - халық әртісі. 

6. Қазақтың музыка ӛнері туралы не білесіңдер? 

7. Шешендік сӛздердің ерекшеліктері туралы не білесіңдер? 

8. Қазақ драмасының діңгегі не? 

9. «Қыз Жібек» операсы туралы айтыңдар. 

ІІІ. Бақылау сынахқатын жазу. 
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VII–модуль 

 

 Лексикалық тақырып: Мезгіл. Уақыт. 

Грамматикалық тақырып: Сан есім. Мағыналық топтары. 

 

                                                           1-сабақ 

1-тапсырма. Кестемен танысып мысал келтіріңдер. Есте сақтаңдар. 

 

САН ЕСІМ 

 

 

 

 

 

 
ДАРА ЖӘНЕ КҤРДЕЛІ САН ЕСІМДЕР 

 

 

 
      

                                                                               

       

 2-тапсырма. Тірек сызбаларды толықтырып, соның негізінде «Кҥнпарақ» туралы айтып 

беріңдер. Сан есімдерді сӛзбен жазыңдар. 

 

 

    

 

 

 

                                                         

  

      

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

Сан есім 

Сҧрақтары 

қанша? 

неше? 

нешеу?  

нешінші? 

Заттың 

 саны 

 мӛлшері 

 реті 

Мысалдары 

 Сағат екіден әрі кетті, үшке 

де жетіп қалды. (сан есім 

заттанады) 

Сан есімнің қҧрамына қарай 

тҥрлері 

Дара сан есім Кҥрделі сан есім 

Негізгі               

                         сан есім 

Туынды       

Мысалы: 

бір, екі, мыңдаған, бірінші, т.б. 

                                қосарлануы 

тҥбір + тҥбір          тіркесуі       + дефис 

                                қайталануы 

бес мың тоғыз жүз екі, он-оннан, жиырма- 

отыздай, екі –екіден, т.б. 

Ай аттары Кҥндер Апта атаулары Мереке 

кҥндер 

1.Қаңтар 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

1-28 

29 

30 

1. Дҥйсенбі 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1. 1-қаңтар 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

Кҥн парақ 
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3-тапсырма. 2–тапсырмада жазылған сан есімдердің қҧрамына, тҧлғасына, мағынасына 

қарай тҥрлерін  ажыратып, жасалу жолдарын тҥсіндіріңдер. 

 

4-тапсырма. Сӛйлемдер қҧрыңдар. Сан есімдердің мағынасына қарай тҥрлерін 

ажыратыңдар.  

 

            ғасырда 

            жылда 

            айда 

  Бір     аптада                     қанша ... бар? 

            тәулікте 

            сағатта 

            минутта 

 

2-сабақ 

 

1-тапсырма. Сан есімнің тҥрлерімен танысып, есте сақтаңдар. 

САН ЕСІМНІҢ ТҤРЛЕРІ 

 

                                                                                          
 

2-тапсырма. Мәтіндермен танысып ҥш деңгейлі тапсырмаларды орындаңдар. 

 

1. Мҧсылман кҥнпарағы 

          622 жылы шілде айының 16-сында Мҧхаммед пайғамбар Меккеден Мәдинеге кӛшіп 

барады. Осы кҥннен мҧсылман жыл есебі басталады. Мҧсылман кҥнпарағында он бір жыл он 

екі айдан  немесе 354 кҥннен тҧрады. Онда мҧсылмандардың діни мейрамдары кӛрсетілген. 

4. Болжалдық сан есім 

   (қанша? неше? қай шама? қаншадан?) 

 Мысалы: мыңдаған, отыз жетілерде, еле-елу 

бестерде, отызға жуық, жүз шақты, т.б. 

5. Топтау сан есім 

  (нешеден? қаншадан?) 

     дара 

                      +  шығыс септігі 

қосарланған 

  Мысалы: үштен, тӛрт-бестен, т.б.  

6. Бӛлшектік сан есім 

                            үштен екі 

Жай бӛлшек       екінің бірі 

                              үш жарым  

Ондық бӛлшек    екі бүтін оннан үш 

1. Есептік сан есім 

     (қанша? неше?)  

Мысалы: алты, он үш, он бес, т.б. 

     

2. Реттік сан есім 

       (нешінші?) 

Есептік + ыншы, -інші – бес-інші. 

Цифр +дефис               6-қатар 

Рим цифр + дефиссіз  ІІ том  

 

3. Жинақтық сан есім 

               (нешеу?) 

1-7 + ау, -еу 

Мысалы: біреу, екеу, үшеу, тӛртеу, бесеу, алтау, 

жетеу; 

            

                               

Кҥнпарақтар тҥрлері 

 

Қабырға кҥнпарағы Ҥстел кҥнпарағы Қалиа кҥнпарағы 

С 

А 

Н 

 

Е 

С 

І 

М 

Н 

І 

Ң 

 

Т 

Ҥ 

Р 

Л 

Е 

Р 

І 
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Олар: мҧсылман жылының басы, ораза айты  мен қҧрбан айты және Мҧхаммед 

пайғамбардың туған кҥні 

           Жҧма – мҧсылман елдеріне демалыс кҥні, яғни жҧма – намаз оқитын кҥн. 

Сӛздік 

кӛшу – переехать 

есеп – счет 

діни – религиозный 

 

2. Кҥнпарақтық жыл 

       Астрономия ғылымда жылдардың бес тҥрі қарастырылған. Олардың бірі – кҥнпарақтық 

жыл. Кҥнпарақтағы жылдың басы – қаңтардың 1-і, айдың басы -  әр айдың бірінші кҥні. 

Астрономиялық тәуліктің басы - кҥндізгі сағат 12-і, тҥс кезі, кҥнпарақтың тәуліктің басы - әр 

халықта әр тҥрлі: кҥн шыға, кҥн бата, тҥн ортасы. 

        Біздің елде тәуліктің басы - тҥнгі сағат 12-і, сондықтан да біздің халық еуропаша 

желтоқсанның 31-і кҥні тҥнгі сағат 12-ден ӛте Жаңа жылды қарсы алады. 

Сӛздік 

қарастыру - рассматривать 

тәулік - сутки 

кҥн шыға - восход солнца 

кҥн бата - заход солнца 

тҥн ортасы -  полночь 

  

3. Юлиан кҥнпарағы 

    Біздің кҥнпарағымыздың отаны - алыстағы Ніл ӛзенінің жағасы, Ежелгі Мысыр елі. 

Мысырлықтарға Нілдің қашан таситындығын кҥні бҧрын білу қажет болған. Ӛйткені оған 

дейін қалаларды тазартып, бӛгеттерді жӛндеу керек болатын. 

    Кӛп уақыт ӛткеннен кейін – біздің жыл санауымызға дейінгі 46 жылы Рим императоры 

Юлий Цезарь мысырлықтардың кҥнпарағына тҥзету енгізді. Юлиан кҥнпарағында айдың 

ҧзақтығы біркелкі емес: біреуінде – 30, басқасында – 31, ал (февраль) ақпан тіпті 28 кҥн 

болады.  

     Қазір біз пайдаланып жҥрген кҥнпарақ осылайша қалыптасты. 

                                                                                                           (Ол кім? Бҧл не? кітабынан) 

Сӛздік 

тасу - выходить из берега 

бӛгет - дамба, заграждение 

санау  – считать 

тҥзету – исправлять 

енгізу – включать 

қалыптасу – формироваться 

 

4. Григорий  XIII кҥнпарағы 

        1582 жылы Рим папасы Григорий  XIII кҥнпараққа жаңа тҥзету енгізді. Бҥкіл Еуропа 

бірте-бірте осы кҥнпарақты пайдалана бастады. Ресей ғана бҧрынғыша Юлиан кҥнпарағын 

қолданды. Тек 1918 жылдан бастап жаңа кҥнпарақ біздің елімізге де енгізілді. Сол уақытқа 

дейін Юлиан кҥнпарағы мен Григориан кҥнпарағының арасында тҧтас 13 кҥн айырмашылық 

қҧралып қалған еді. Сӛйтіп, 1918 жылғы 31 қаңтардан кейінгі 1 ақпан бірден 14 ақпанға 

ауысты. 

                                                                                                         (Ол кім?  Бҧл не? кітабынан) 

Сӛздік 

бҧрынғыша - по-старому  

қолдану - применять 

айырмашылық  - отличие, расхождение 
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ауысу - перемещение, перенести 

 

III-деңгей 

1. Кҥнпарақ, дҥние, кеңістік сӛздерімен сӛйлем қҧрастырыңдар. 

2. Әр мәтінге ҥш сҧрақтан дайындаңдар. 

3. Мәтіндерде берілген сан есімдерді сӛзбен жазып, мағынасына қарай тҥрлерін 

ажыратыңдар. 

 

II-деңгей 

1. Мәтіндер бойынша сҧхбаттасыңдар. 

2. Сан есімдері бар сӛйлемдерді теріп жазып, сан есімдердің сӛйлемде қандай қызмет 

ететінін анықтаңдар. 

 

I-деңгей 

1. Кҥнпарақ туралы қосымша мәліметтерді жинап, шағын баяндама дайындаңдар. 

 

 

3-тапсырма. Жаңа сӛздер бойынша сӛздік сынақхатын жазыңдар. 

 

3-сабақ 

 

1-тапсырма. Әр ситуацияға байланысты сағатты дҧрыс айтуға жаттығыңдар. Сӛйлемдер 

қҧрастырыңдар. 

 

1-ден                                                                   1-ге 

2-ден                                                                   2-ге 

3-тен                                                                   3-ке 

4-тен                                                                    4-ке 

5-тен                                                                    5-ке 

6-дан        ... минут кетті.                                   6-ға        ... минут қалды 

7-ден                                                                  7-ге 

8-ден                                                                  8-ге 

9-дан                                                                  9-ға 

10-нан                                                               10-ға 

11-ден                                                                11-ге 

12-ден                                                                12-ге 

 

2-тапсырма. Ӛздеріңнің ӛмірбаяндарыңды сан есімдерді қатыстырып жазыңдар. Сан 

есімдерді тҧлғасына, қҧрамына, мағынасына қарай талдау жасаңдар. 

 

3-тапсырма. «Дәуір, уақыт» тақырыбына мақал-мәтелдің мағынасын тҥсіндіріңдер. 

1. Уақыт тас екеш, тасты да тоздырады. 

2. Әр адам ӛз заманының баласы.  

3. Кешегі кҥннен алыс жоқ,  

    Ертеңгі кҥннен жақын жоқ. 

4. Жасы бір қҧрдас емес, 

    Заманы бір қҧрдас. 

5. Мезгіл жетсе, мҧзда ерір, 

6. Адамды заманы билейді 

7. Заманына қарай заңы, 

    Тоғайына қарай аңы. 

8. Әр айдың аты басқа 
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9. Заманың қалай болса, бӛркіңді солай ки. 

10. Әр заманда бір кӛреген. 

11. Ескіні еске алмай, жаңа жадыңа тҥспейді. 

 

                                                        4-сабақ 

                                               Нәтиже сабақ 

 

I. Тест ӛткізу 

1.Заттың санын, мӛлшерін, ретін білдіретін сӛз табы 

а. есімдік 

в. зат есім 

с. сын есім  

д. сан есім 

2. 1918 жылға дейін еліміз қандай күнпарақты пайдаланып келді? 

а. Мұсылман күнпарағы 

в. Григорий XIII күнпарағы 

с. Юлиан күнпарағы 

д. Күнпарақтық  жыл 

3. «Жасы бір құрдас емес, заманы бір құрдас»  мақалының тақырыбын анықтаңыз 

а. Отан 

в. оқу – білім 

с. уақыт  

д. еңбек 

4. Топтау сан есімді табыңыз 

а. екі – екіден 

в. үш бүтін оннан бір 

с. мыңдаған  

д. біреу 

5. Бір ғасырда неше жыл бар? 

а. елу 

в. екі жүз 

с. отыз 

д. жүз 

6. «Оқу инемен құдық қазғандай» мақалының тақырыбын анықтаңыз? 

а. Отан  

в. білім 

с. мезгіл 

д. еңбек  

7. «Уақыт» сӛзінің синонимі 

а. түс 

в. кеш 

с. мезгіл 

д. таңертең  

8. Сан есімнің құрамына қарай түрлері  

а. есептік сан есімдер 

в. дара, күрделі сан есімдер 

с. топтау сан есімдер 

д. реттік сан есімдер 

9.Болжалдық сан есімді табыңыз 

а. үш 

в. жүз шақты 

с. бесінші 
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д. екі жарым   

10. Күнпарақ 

а. ай, күн, апта, атаулары 

в. мереке күндер 

с. демалыс күндер 

д. уақыт 

11. Мусылмандардың намаз оқитын, демалыс күні  

а. жұма 

в. сенбі 

с. жексенбі 

д. сәрсенбі 

12. Бӛлшектік сан есімді табыңыз 

а. екінші  

в. тӛрттен бір 

с. алтау 

д. елу – елуден 

13. Бір тәулікте неше сағат бар? 

а. жиырма екі сағат 

в. он екі сағат 

с. жиырма тӛрт сағат 

д. он сағат 

14. Бір айда неше апта бар? 

а. сегіз 

в. тӛрт 

с. жеті 

д. екі 

15. Жинақтық сан есімді табыңыз? 

а. жүз шақты  

в. жетеу 

с. сегіз–сегізден  

д. екі бүтін оннан жеті 

16. «Мезгіл жетсе, мұзда ерір» мақалының тақырыбын анықтаңыз 

а. еңбек 

в. Отан 

с. дәуір 

д. білім  

17. Юлиан күнпарағы мен Григориан күнпарағының арасында неше күн айырмашылық 

бар? 

а. он 

в. он жеті 

с. он үш 

д. он екі 

18. Реттік сан есімді табыңыз 

а. екіден 

в. жетінші 

с. үшеу 

д. он тӛрт 

19. Бір жылда қанша ай бар? 

а. алты 

в. жеті 

с. он 

д. он екі 
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20. Дара сан есімді табыңыз 

а. алты–алтыдан 

в. екі–екіден  

с. үш  

д. бір мың жүз сексен 

 

II. Бақылау сҧрақтары 

1. Сан есім туралы тҥсінік. 

2. Сан есімнің тҥрлері. Мысал келтіру арқылы тҥсіндіріңдер. 

3.  Кҥнпарақтар тҥрлері туралы әңгімелеңдер 

4. Уақыт, дәуірге байланысты мақал–мәтелдерді жатқа айтыңдар. 
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VIII – модуль 

 

Лексикалық тақырып: Қазақстан экологиясы 

Грамматикалық тақырып: Есімдік, мағыналық топтары 

 

                                                       1-сабақ 

 

1-тапсырма. Есімдік туралы мәліметтермен танысып, есте сақтаңдар. 

 

ЕСІМДІК ТУРАЛЫ ТҤСІНІК 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2-тапсырма. Тӛмендегі сӛйлемдерді оқып, есімдіктерді тауып, тҥрлерін ажыратыңдар.  

 

1. Біз бейбіт заманда аштық, жоқтық дегенді білмей ӛстік.  

2. Ол ешкімнің бет ажарына қарамастан, газет бетінде, топ алдында, жиналыстарда 

айыптыны сӛгеді, сыбайды.  

3. Мен емес, сен қиналдың-ау сонда.  

4. Ӛздерін әзіл, ойын еткен ҥлкендердің  ӛлеңі бар, соны айтады.  

5. Барлық балалар енді тҥгел ҥлкендердің ӛлеңі бар, соны айтады.  

6. Ол да ӛзіміздей адам ғой.  

7. Бҧрын олардың саны қанша болған 

8. Қайсысы болса да, неге келе жатыр екен? 

9. Соғыс кезінде  әлдекімдер баласынан, әлдекімдер ата-анасынан айырылып жатты.  

10. Біз кӛргендерден жӛнді ештеме қалмапты ғой. 

11. Сенің сағынатын кімің бар еді? 

12. Ӛздері тегіс тас қақпаның ауызына келді. 

 

3-тапсырма. Мәтіннен мағынасы тҥсініксіз сӛздерді теріп  жазып, анықтаңдар. Сҧрақтарға 

жауап беріңдер. Мәтінді оқып, бӛліктерге бӛліп, сол бӛліктердегі ойдың тҥйіні болып тҧрған 

сӛйлемдерді теріп жазыңдар. Әр бӛліктің мазмҧнын айтып беріңдер. Есімдіктердің тҥрлерін 

анықтаңдар. 

 

Экология  

 

Қоршаған ортаның кҥрделі проблемаларын зерттейтін, ғылыми тҧрғыдан ҧсыныстар 

жасайтын ғылым саласы соңғы жылдары экология деп аталып жҥр. Ол гректің «oicos» – ҥй, 

мекен, тҧрғын жер  және «logos» – білім, ғылым, зерттеу деген екі сӛзінен қҧралған.  

Экология барлық тірі организмдерді, олардың тҧратын «ҥйін», «мекен-жайын» және 

сол «ҥйді» тҧруға қолайлы ету ҥшін атқаратын міндетті зерттейді.  

Экология — белгілі бір ортада тҧратын организмдерді зерттейтін, олардың басқа 

организмдермен және қоршаған ортамен арақатынастарын анықтап, жиынтық қорытынды 

Есімдік 

Сын есім Зат есім Сан есім 

орнында қолданылады 

Мысалдары 

Айғанша жұмыс аяқталса да, 

үйге қайтуға асықпайтын. Ол 

бүгін тіпті кеш шықты. 
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жасайтын ғылым. Сондықтан экология қоршаған ортаны сақтаудың ғылыми негізі болып 

саналады.  

Ең алғаш «экология» деген сӛзді пайдаланған Генрих Девид Тюро. Ол 1858 жылы 

қаңтар айының бірінші жҧлдызында бір досына «Гоар мырза әлі Конкордта, ботаника және 

экологиямен айналысуда» деп жазған болатын.  

Экологияны ғылымға бірінші болып енгізген белгілі табиғат зерттеушісі, дәрігер, аса 

дарынды неміс ғалымы Э. Геккель. Ол ғылымға кӛптеген жаңа сӛздер, ҧғымдар қосты, соның 

бірі экология.  

Табиғатты қорғау проблемалары әр елде әр тҥрлі. Тіпті кейде басқа елдің іс-

әрекетінен де зиян кӛріп жатады.  

Ауаның, ӛзен, теңіз суларының ластануы мемлекеттік шекараға тоқтамай желмен, 

ағын сулармен ӛтіп, біреудің зиянды қалдықтарын мыңдаған километр қашықтықта жатқан 

жазықсыз екінші елдің ауасын, суын, топырағын, орманын ластап, оны тазалауға кӛп қаржы 

мен кҥш жҧмсауға мәжбҥр етеді.  

Табиғат қорғау арзанға тҥспейді. Кӛп қаражат жҧмсалатын кҥрделі проблемаларды 

шешу бір елдің қолынан келмейді. Сондықтан бірнеше мемлекеттер қосылып, ӛзара шарт 

жасалып, тез уақытта және арзан бағамен сондай жҧмыстарды орындауға мҥмкіндік алады. 

Сӛйтіп қоршаған ортаны қорғау бір аймақтың немесе бір елдің проблемасынан кӛп елге 

қатысы бар, халықаралық проблемаға айналады. Соңғы жылдары кӛптеген мемлекеттер 

халықаралық келісімдерге, конвенцияларға, шарттарға қатынасып, табиғатты бірлесіп 

қорғауға келісті. Онда ӛсімдіктер және жануарлар дҥниесінің жойылып кету қаупі тӛнген 

тҥрін қорғау, теңізден балық пен басқа жануарларды аулау мӛлшері мен мерзімі туралы 

келісімдерге қол жетті.  

 

Сӛздік 

қоршаған орта – окружающая среда 

қаржы – финансы 

ӛсімдік – растение  

халықаралық ҧйымдар – международные организации  

жарғы – устав  

талап – требование 

 

Сҧрақтар 

1. «Экология» деп ғылымның қандай саласы аталады? 

2. Экология нені зерттейді? 

3. Ең алғаш «экология» деген сӛзді кім пайдаланған? 

4. Соңғы жылдары кӛптеген мемлекеттер неге келісті? 

 

4-тапсырма. Диалог бойынша ӛзара сӛйлесіңдер. 

 

- Табиғат жағдайын ҥнемі бақылап тҧратын нелер қҧрылды? 

- Халықаралық ҧйымдар мен одақтар. 

- Мҥше болған мемлекеттер неге келісті? 

- Халықаралақ ҧйым жарғыларын мойындап, міндетті тҥрде орындауға келіседі. 

- Әр мемлекет қандай заң қабылдады? 

- Табиғат байлықтарын қорғау, пайдалану және қалпына келтіріп отыру жӛнінде заңдар 

қабылдады. 

- Қоршаған ортаны қорғау деп нені атайды? 

- Мемлекеттің заңдары мен халықаралық шарттарда кӛзделген табиғатты сақтау жӛніндегі 

шаралар жинағын табиғатты қорғау деп атайды. 
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2-сабақ 

 

1-тапсырма. Берілген мәліметтермен танысып, есте сақтаңдар.  

 

ЕСІМДІКТІҢ ТҤРЛЕРІ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-тапсырма. Мәтінді оқып, аударыңдар. Сіздер ӛздеріңді экологтардың қандай тобына 

жатқызасыңдар. 

 

 Экологи делятся на пессимистов и оптимистов. Экологи пессимисты рисуют довольно 

мрачные перспективы дальнейшего развития индустриального общества, считают 

необходимым резко ограничивать либо вообще приостановить технический прогресс и 

дальнейшее экономическое развитие человечества. Они не видят спасения от растущего 

загрязнения окружающей среды отходами промышленного производства, от роста 

населения, которое должна прокормить Земля. 

 Экологи – оптимисты предлагают и осуществляют конкретные меры, 

предотвращающие экологический кризис. 

                                                                                                                                   (А.А.Метса) 

Сӛздік 

пессимисты - пессимистер 

оптимисты - оптимистер 

делятся - бӛлінеді 

общество - қоғам 

развитие - даму 

спасение - қҧтқару 

окружающая среда - қоршаған орта 

рост - ӛсу 

конкретные меры - нақты шаралар  

 

1.  Жіктеу есімдігі 
           (кім? не?) 

мен, сен, сіз, ол, біз, сендер,сіздер, олар; 

Жақ       жекеше тҥрі         кӛпше тҥрі 

І                    мен                  біз, біздер 

ІІ            сен (анайы)       сендер (анайы) 

             сіз (сыпайы)       сіздер (сыпайы) 

ІІІ                  ол                        олар 

Мысалы: Ол –қазір топ бастығы . 

2. Сілтеу есімдігі 

              (қай?) 

бҧл, сол, осы, осынау, сонау, анау, ана, мына, 

мынау, әне, міне 

(анықтауыш) (қай?) 

Мысалы:Бұл-жазушының байқағыштығын 

кӛрсетеді.     

3. Сҧрау есімдігі 
кім? не? қай? қандай? қанша? неше? нешеу? 

нешінші? қайда? қайдан? қалай? қашан? 

қайдағы? қашанғы? 

                                          

                                         к         кімдер? 

      Зат есім        +           с           кімге? 

                                         т          кімі ? 

                                         ж          кім?                                                                       

4. Ӛздік есімдігі 

                                                  (ӛз) 

                                          

                     к    

       ӛз   +      с                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                     т     

                     ж                        

    Мысалы: ӛз-ің, ӛз-дер-і, ӛз-ің-сің; 

5. Жалпылау есімдігі 

   бәрі, барлық, бар, барша, бҥкіл, кҥллі, бҥтін, 

тҥгел,                               тегіс;  

   Мысалы: Сіздің  бар шығармаңыз осы үйден 

табылады.  

6. Болымсыздық есімдігі 

    ештеңе, ештеме, ешкім, ешбір, ешқашан, 

ешқайдан,    ешқайсысы, дәнеңе; 

Мысалы: Ешбір театрдан кем емес. 

7. Белгісіздік есімдігі 

    біреу, кейбіреу, бірдеме, әркім, әлдекім, 

әлдене, кімде-кім, қайсыбір, кейбір, әрбір, 

әлдеқашан, әрқашан; 

 

Мысалы:Жоғарыдан біреу түсіп 

 келе жатыр.  

 
Е 

С 

І 

М 

Д 

І 

К 

Т 
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Ң 
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Р 

І 
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3-тапсырма. Студенттердің табиғатты қорғау қозғалысы бірінші рет 1958  жылы Эстонияда 

Тарту қаласының ауылшаруашылық академиясының студенттерімен қҧрылған. Қазақстан 

Республикасында осындай ҧйымдар туралы не білесіңдер? Олардың бағдарламасы қандай? 

Осы тақырып бойынша пікір алысыңдар. 

 

4-тапсырма. Сӛз тіркестерімен есімдіктерді пайдалана отырып, сӛйлемдер қҧрастырыңдар. 

Адам мен табиғаттың ӛзара қатынасы, қоршаған ортаға адамның ықпалы, адам мен 

табиғаттың ӛзара тәуелділігі. 

 

5-тапсырма. Кӛркем әдебиеттен табиғат туралы ҥзінділерді мәнерлеп оқып, тҥсінгендеріңді 

айтып беріңдер. 

3-сабақ 

 

1-тапсырма. Берілген мәліметтермен танысып, есте сақтаңдар.  

 

ЕСІМДІКТЕРДІҢ ЕМЛЕСІ 

 

 

 

                                                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

2-тапсырма. Жақшаның ішіндегі сӛздерді аударып, сӛйлемдерді жазып алыңдар. 

Есімдіктердің тҥрлерін ажыратыңдар. 

1) Біздің (на земле Республики) ірілі-ҧсақты 7,5 мыңдай ӛзен,  40 мыңға жуық кӛл, мыңдаған 

бҧлақтар бар.  

2) Ғалымдардың деректемелері бойынша (каждый год) кӛлдердің, жер асты суының кӛлемі 

кҥрт азайып барады.  

3) Мҧнай-газ кен орындарына таяу (расположенный) жерлерде ауру-сырқаулар жиі 

кездеседі. 

4) (Это) мҧнай мен газды алған кезде ауаға тарайтын улы газдың салдары. 

5) Ӛзіміз (каждый день) кӛріп жҥрген салақтық та табиғатты бҥлдіреді екен. 

 

 3-тапсырма. Тӛменде берілген бір тақырып бойынша шығарма жазыңдар. 

1) Жер –біздің  ортақ ҥйіміз. 

2) Табиғатты қорғау - әр адамның міндеті. 

3) Экологиялық мәселелер және оны шешу жолдары. 

 

4-тапсырма. Мақал-мәтелдің мағынасын тҥсіндіріңдер. 

Тау бҧлағымен сәнді, 

Кӛл қҧрағымен сәнді. 

 

 

Есімдіктердің 

емлесі  

еш, әлде,  

әр, кей,         +   зат есім 

бір, қай            қатыстық 

                          сын есім 

             бӛлек жазылады 

Мысалы:  

сіздер, әне, міне, ӛзің, барша, 

бүтін, күллі  т.б. 

 

Мысалы:  

әлдебіреу, қайсыбір, ештеңе, 

әлденеше, т.б. 

 

еш, әлде,   болымсыздық 

әр, кей,        белгісіздік 

қайсы,            кҥрделі 

бір        

                бірге жазылады        

Мысалы:  

еш  уақытта,    әр  кісі, 

әр  түрлі,  бір жылы, 

т.б. 

 жіктеу 

 сілтеу  

                                  дара 

 ӛздік 

 жалпылау 
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Сӛздік 

бҧлақ – здесь: ручей 

қҧрақ  – тростник 

сәнді  – красив (а,о) 

 

5-тапсырма. Мәтінді тҥсініп, оқып, мазмҧнын айтып беріңдер. Есімдіктерді теріп, 

мағыналық тҥрін ажыратыңдар.  

Ҥнсіз  қалған  полигон   

 

 КСРО  заманындағы  Қазақстан  аумағында    атом  бомбалары  сынақтан  ӛтті.  Ол  

ҥшін  арнайы  18  млн.  га  жер  бӛлініп,  Семей  ядролық  полигоны  ашылды.  Мҧндай  

сынақ  алаңдары  Орал  мен  Қызылқҧм  шӛлейтінде  де  болған.  Бастапқысында  адамдарға,  

жануарлар  мен  табиғатқа  тікелей  зардабын  тигізген  ашық  сынақтар  жасалды.  Сосын  

оларды  жер  астында   жасай  бастады.  Атом  бомбаларының  жарылыстары  сҧмдық   ауыр  

болды.  Семей  маңындағы  радиациялық  әсер  аймағында  тҧратын  500  мыңдай  адам  осы  

сынақтан  зардап  шекті.  1949  жылдан  1963  жылға  дейін  жер  бетінде  жасалған  

сынақтардың   зардабы  әсіресе  мол  болғаны  рас.  Бҧл  аймақтағы  аурулардың  есеп-

қисабы  1990 жылға  дейін  мҧқият  жасырылып  келді  Облыстағы  онкологиялық,  жҥрек-

қан  тамыр,  жҥйке  және  психикалық  аурулар  саны  кҥрт  ӛсті.  Азап  шегіп,  ӛлім  қҧшқан  

адамдар  қаншама.  Отбасыларында  кемтар  балалар  кӛбейді.  Бҧның  ӛзі  қазақ  ҧлтының  

келешегіне  тӛнген  зор  қауіп  болатын.  1980  жылдардың  аяғына  қарай  халықтың  тӛзімі    

таусылып,  шегіне  жеткен  еді.  1989  жылдың  ақпанында  Семейдегі  атом  полигонын  

жабу  ҥшін  кҥресті  бастауға  ҧрынған "Невада-Семей"  қозғалысының  алғашқы  митингісі  

ӛткізілді. Оны  басқарған  белгілі  қоғам  қайраткері,  ақын  Олжас  Сҥлейменов.  Сол  

жылдың  6  тамызында  Семей  облысының  Қарауыл  ауылында  ядролық    қаруды  сынауға  

мораторий  жариялау  жӛніндегі  ҧсыныспен  КСРО  және  АҚШ  Президенттеріне  ҥндеу  

қабылданды.  Онда  былай  делінген  болатын: "Сайын  даламыз  ядролық  жарылыстан  

қалтырап  бітті,  сондықтан  да  енді  ары  қарай  ҥнсіз  қалмау  мҥмкін  емес.  40  жыл  ішінде  

бҧл  арада  мыңдаған   Хиросималар  жарылды.  Біз  келешекті  қауіппен  кҥтудеміз.  

Уайымсыз  отырып,  су  мен  тамақ  ішу,  ӛмірге  нәресте  әкелу  мҥмкін  емес  болып  

барады.  Қазақстандағы  ядролық  қаруды  тоқтату  ҥшін  кҥресу  мақсатында  біз "Невада-

Семей"  қозғалысын  қҧрдық". 

 Осы  уақытқа  дейін  ҥнсіз  тығылып  келген  халық  бір  дауыстан  "Ядролық  қаруға  

жол  жоқ!", "сынақтар  тоқтатылсын!"  деп  мәлімдеді.  Ядролық  сынақтардың  қатері  

жӛнінде  барлық  бҧқаралық  ақпарат  қҧралдарында,  телевидение  мен  газеттерде  әңгіме  

бола  бастады.  Тҥрлі  елдердің  парламенттері  ӛз  сессияларында  қозғалыс  ҧрандарын  

талқылап  жатты.  Радиациялық  сәулелердің  зардаптары  дәрігерлер    мен  ғалымдардың  

ашық  әңгіме  қозғауға  батылдары  жетті.  Бҧқараның  қысымымен   Семей  полигонындағы  

сынақтар  саны    азая  бастаған  еді.  Халықтың  бастамасымен  тҧңғыш  рет  КСРО  Ҥкіметі  

ядролық  қаруды  сынауға  тиым  салу-мораторий  жасау  туралы  шешім  шығарды. 

 Қазақстан  егемендігі  туралы  Декларацияда  ел  аумағы  ядросыз  аймақ  деп  

жарияланған.  Қазақстан  президенті  Н.Ә.Назарбаев   Семей  полигонын  жабу  туралы  

Жарлық  шығарған  кҥні  ― 1991  жылдың  28  тамызы.  Сӛйтіп  тиянақтылық  пен  

сезімталдық  кӛрсеткен  қазақ  халқы  ӛз  мақсатына  жетті:  ең  ҥлкен  полигон  жабылып,  

атом  қаруынан  бас  тарту  әрекеті  жасала  бастады.  Семей  полигоны  жабылғаннан  кейін  

Ресейдің, АҚШ  пен  Францияның  полигондарында  ядролық  қаруды  сынауға  мораторий  

жарияланды.  1991  жылдың  29  тамызында  Семей  ядролық  полигоны  жабылып,  1992  

жылдың  мамырында  оның  базасында   Курчатов  қаласындағы  Ҧлттық  ядролық  орталық  

қҧрылды.   

(«Менің елім – Қазақстан» кітабынан) 
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4-сабақ 

1-тапсырма. Арал теңізінің тағдырын әңгімелеңдер.  

Арал  теңізі— халық  қасіреті  әрі  ҥміті 

 

 Арал  теңізін  ғарыштан  бақылаған  ғарышкер  Владимир  Жәнібеков  былай  деген  

екен: " Аралдың  тартылып  қалуы  адамзаттың  тіршілігіне  кері  әсер  етті  деуге  болады.  

Мҧны,  шынында  да,  есептеп  шығармаған  жӛн.  Аралға  қҧйылмай  қалған  сулардың  

текше  метрін  есептеген  кезде–ақ  тҥсініспеушілік  байқалды. Біз  барлық  Орта  Азия  

қоршауында  орналасқан  кӛлдердің  плиталарының  ҥдеуін  зерттей  отырып,  Арал  

плитасының  жыл  сайын  1,5  см  жоғары  кӛтерілетінін  анықтадық.  Сырдарияның  орталық  

бӛлігі  бейтарап: кӛтерілмейді.   Амударияның  орталық  бӛлігі  жыл  сайын  2,5 см  

жылдамдықпен  тӛмендеуде.  Плиталардың  кҥрт  қозғалысы жыл  сайын  4 см  жетеді.  Бҧл  

он  жылда  – 40  см,  50  жылда  – 2  метр  деген  сӛз.  

(«Менің елім – Қазақстан» кітабынан) 

2-тапсырма. Мәтінге сҧрақтарды қҧрастырып, диалог дайындаңдар.  

Экологиялық дағдарыстың зардабы 

 

 Осыдан  70  жыл  бҧрын  адамдар  мақтаны  қолмен жинайтын әрі екі дарияның 

жағалауындағы кҥріш алқаптары мардымсыз болған кезде су бостан-босқа ағып жатқандай 

кӛрінетін. Бірақ адам тіршілігіне тамақ пен киім-кешек, мақта мен кҥріш керек еді. КСРО 

мемлекетінің алғашқы бесжылдық жоспарлары кезінде орасан зор мемлекет мақтаға ие 

болды, кҥріш, кӛкӛніс, жеміс ӛсірді. Бҧл деген армияны киіндіру, қоректендіру деген сӛз еді. 

Арал теңізін сақтау ҥшін табиғаттың ӛзі жіберіп тҧрған осынау мол суды жарты ғасыр бойы 

адамдар қалай болса, солай пайдаланады. Мӛлдір сулы бҧл су қоймасы ыстық қҧмдардың 

ортасында адамдар мен жануарларды сақтау ҥшін жаратылғандай еді. Шӛлейт жерлердің ӛзі 

жер шарына климатты реттеу ҥшін керек болғаны сӛзсіз. 1989 жылы Арал Кіші Теңіз және 

Ҥлкен теңіз болып екіге бӛлініп кетті. Арал теңізінің қҧрғап қалған тҥбінің ауданы 40 

шаршы километрге дейін жетті. Жер қыртысын жаппай сор басып кетті. Мҧның бәрі 

экологиялық дағдарысқа, жапсарлас аудандардың қаңырап қалуына әкеліп соқты. Тіпті 

Аралдан алыс жатқан аймақтар да осы экологиялық дағдарыстың зардаптарын шеге бастады. 

Тартылып қалған теңіз тҥбінен жыл сайын 50-ден 240 миллионға дейінгі тҧз бен топырақ 

желмен ауаға тарап жатады. Қазіргі кезде теңіздің жартысынан астамының тереңдігі бір-екі 

метрден аспайды. Оның тҥбі лай батпақ. Су аяғы қҧрдым дегеннің нағыз ӛзі осы. Теңіз 

барған сайын тартылып барады. Су бҧрыңғы жағалаудан 15-20 километрдей қашықтап 

кеткен. Балықшылардың ӛздері болса, басқа жақтарға ауа кӛшіп, қоныс аударуға мәжбҥр. 

Кейбіреулері Аралмен тағдырлас Балхаш кӛлінің жағасына келіп қоныс тебуде. Ал талай 

кісілер мамандықтарын ауыстырып, басқа кәсіппен шҧғылданып кетті. Осынау экологиялық 

ауыр жағдайды кӛтере алмай, ӛліп кеткендер мен сырқатқа ҧшырағандар қаншама. Сӛйтіп 

Арал теңізінің тағдыры адам тағдырларына тікелей әсер етуде. Теңізді қайта қалпына келтіру 

жӛніндегі жобалардың саны бірнешеу. Бірақ ешқайсысын жҥзеге асыру оңай емес,  қисапсыз 

қаржы керек. Ғарыш әлемінің тҥпкір-тҥпкірінің зерттеп жатқан адам санасы осынау жер 

бетіндегі қасіретті әзірше шеше алар емес. 

(«Менің елім – Қазақстан» кітабынан) 

 

5-сабақ 

Нәтиже сабақ 

І. Тест ӛткізу 

1. Есім сӛздердің орнында қолданылатын сӛз табы 

а.  сан есім 

в. етістік 

с. есімдік 

д. сын есім 
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2. Ең алғаш  «Экология» деген сӛзді кім пайдаланды? 

а. Әл – Фараби 

в. Э. Геккель 

с. П. Иванов 

д. Генрих Девид Тюро 

3. Жалпылау есімдігін табыңыз 

а. барша 

в. ешкім 

с. әрбір 

д. анау  

4. Тӛлеу сӛзді табыңыз 

а. Сұрақты қайталайсыз ба? – деп сұрады студент оқытушыдан 

в. Түсінбедім? – деп сұрады оқытушы 

с. Дауыстап айтыңызшы – деп ӛтінді студент 

д. Студент оқытушыдан сұрақты қайталауын ӛтініп сұрады 

5. Студенттердің табиғатты қорғау қозғалысы қай жылы, қай жерде болды? 

а. Францияда 1958 жылы 

в. АҚШ – та 1958 жылы 

с. Ресейде 1959 жылы 

д. Эстонияда 1958 жылы 

6. Жіктеу есімдігін табыңыз 

а. мынау  

в. сендер 

с. бүкіл 

д.әрқашан 

7. «Ант бұзған оңбайды, салт бұзған сорлайды» мақалының тақырыбын анықтаңыз 

а. оқу 

в. еңбек 

с. Отан 

д. салт–дәстүр 

8. Қазақта ұлына лайықты қыз іздеу салтын не деп атайды? 

а. қыз қуу 

в. құда түсу 

с. бесікке салу 

д. шілдехана 

9. Экологияны ғылымға бірінші болып енгізген белгілі табиғат зерттеуші ғалым 

а. Әл–Фараби 

в. Э. Геккель 

с. И. Ньютон 

д. Г.Д. Тюро 

10. Есімдіктің неше түрі бар  

а. 7 

в. 4 

с. 5 

д. 8 

11. Ол да ӛзіміздей адам ғой 

а. сілтеу есімдігі 

в. жіктеу есімдігі  

с. ӛздік есімдігі  

д. белгісіздік есімдігі 

12. Экология ғылымы нені зерттейді? 

а. жануарларды 



 107 

в. адамдарды 

с. қоршаған ортаны 

д. ӛсімдіктерді 

13. Бала бір жастан асқанда жасалатын той 

а. бесікке салу 

в. тұсау кесу 

с. шілдехана тойы  

д. үйлену тойы 

14. «Салт – дәстүр» тақырыбындағы мақалды табыңыз 

а. Еңбек ер атандырар 

в. Аузы күйген үрлеп ішер 

с. Алты жыл аш болсаңда, атаңның салтын ұмытпа 

д. Отансыз адам ормансыз бұлбұлмен тең  

15. Сұрау есімдігін табыңыз 

а. нешеу  

в. әлдене 

с. күллі  

д. біз 

16. Табиғат қорғау ... түспейді 

а. қымбатқа 

в. маған 

с. арзанға 

д. қиынға 

17. Бала дүниеге келгенде ӛткізіледі  

а. тұсау кесу 

в. бесікке салу 

с. шілдехана тойы 

д. үйлену тойы 

18. «История земли – это история народа» қазақ тілінде баламасын табыңыз 

а. Елді сыйлағаның - ӛзіңді сыйлағаның 

в. Су жүрген жер береке, ел жүрген жер мереке 

с. Елден безген кӛмусіз қалар 

д. Жер шежіресі – ел шежіресі 

19. Сілтеу есімдігін табыңыз  

а. ешкім 

в. барша 

с. сонау 

д. әркім 

20. Сенің сағынатын  кімің бар еді 

а. жіктеу есімдігі 

в. сілтеу есімдігі  

с. болымсыздық есімдігі 

д. ӛздік есімдігі 

 

IІ. Бақылау сҧрақтары 

1. Есімдік деген не? 

2. Есімдіктің тҥрлеріне мысал келтіріңдер. 

3. «Экология» деп ғылымның қандай саласы аталады? 

IIІ. Бақылау сынақхатын жазу. 
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IX-модуль 

 

Лексикалық тақырып:  Табиғатты қорғау - баршамыздың міндетіміз 

Грамматикалық тақырып:  Тҧйық етістік 

 

                                                      1-сабақ 

 

1-тапсырма. Кестелермен танысып, есте сақтаңдар. Әрқайсысына мысал келтіріңдер. 

 

ТҦЙЫҚ ЕТІСТІК ТУРАЛЫ  ТҤСІНІК 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-тапсырма. Мәтінді тҥсініп, ӛз пікірлеріңді айтуға дайындалыңдар. 

                                          

Табиғатты қорғау 

 

           Еліміздің егемендік алған кҥннен бастап республикамызда табиғат қорғау мәселесіне 

ерекше кӛңіл бӛлінді. Әсіресе, ерекше қорғалатын аймақтардың жер кӛлемін кеңейту және 

ондай аймақтарда табиғат байлықтарын сақтап қалу және кӛркейту жҧмыстары халық 

арасында жан-жақты жҥргізіліп келеді. 

         Әрбір азаматтың бойында туған жерінің, атамекенінің және ӛз отанының табиғат 

байлықтарын аялау сезімін тәрбиелеуде оқу орындардың алатын орны ерекше. 

         Елімізде «Ерекше қорғалатын аймақтар туралы» Заң 1997 жылы 6 тамызда 

қабылданған. Онда ерекше қорғалатын аймақтарға республикамыздағы арнайы бӛлінген жер 

алқаптары, су айдындары, ормандар және жер қойнауы ерекше ережеге сай қатаң тәртіппен 

қорғалып, табиғатты сақтап қалу ҥшін әрі қалпына келтіру ҥшін бӛлінеді деп атап 

кӛрсетілген. 

                                                                                                                                      (Р.Сәтімбеков.) 

 

3-тапсырма.  «Табиғатты қорғау» мәтінінен тҧйық етістіктерді теріп, оларға талдау 

жасаңдар. 

Ҥлгі: Қорғау қорға+у    туынды етістік+у 

          Кеңейту      кеңейт+у  туынды етістік +у 

 

4-тапсырма. Берілген етістіктерді тҧйық етістік формаларына айналдырыңдар. 

  Қорғады, сақталды, әкелді, бар, кӛмектес, ҧйымдастырылды, тазаланды, кӛрсетілді.            

 

 

 

 

 

 

Тҧйық етістік 

(не істеу?) 

ТҤРЛЕНУІ Шақ Жақ 

 негізгі                 у   сұра-у 

                     ТҤБІР 

      туынды              + у   шегеле-у 

 етіс                      у   сӛйле-с-у 

 болымсыз         у    кел-ме-у 

Зат есімдерше 

тҥрленеді 



 109 

2-сабақ 

 

ТҦЙЫҚ ЕТІСТІК 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

1-тапсырма.  Берілген кесте бойынша  әңгіме қҧрастырыңдар  

                         

Табиғат байлықтары 

 

                                                      

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2-тапсырма.  Кесте бойынша тҧйық етістіктерді пайдаланып сӛйлемдер қҧрыңдар. Оларға 

синтаксистік талдау жасаңдар. 

Қорықтар 

 

Қорықтың 

аты 

Қҧрылған 

жылы 

Орналасқан 

жері 

Мақсаты 

1. Ақсу-Жабағылы 1926 ж Батыс Тянь-Шаньның 

солтҥстігі 

Табиғи кешендерде 

қорғау және зерттеу 

2. Наурызым  1930 ж Қазақстан орманды 

даласының 

оңтҥстігіндегі Торғай 

облысы 

Табиғи кешендерді 

қорғау және зерттеу 

3. Алматы 1935 ж Алматы облысы Табиғи кешендерді 

Тҧйық етістік 

Септеледі Тәуелденеді Жіктелмейді 

І. баруым 

ІІ. баруың 

    баруыңыз 

ІІІ. баруы 

 

 

 

А.с. бару 

І.с. бару+дың 

Б.с. бару+ға 

Т.с. бару+ды 

Ж.с. бару+да 

Ш.с. бару+дан 

К.с. бару+мен  

Табиғат байлықтары 

Мемлекеттік 

табиғи   қорықтар 

Мемлекеттік 

табиғи  

қорықшалар 

Мемлекеттік 

табиғат 

ерекшеліктері 

Бҧрынғы 

қорықтардың 

негізінде 

ҧйымдастырылған 

биосфералық 

қорықтар 

Табиғи 

объектілер: 

кешенді 

зоологиялық 

ботаникалық 

геологиялық 

Ғылыми, тарихи 

маңызына 

байланысты 

республикалық  мәні 

бар табиғат  және 

жергілікті 

ескерткіштер 
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қорғау және зерттеу 

4. Барсакелмес 1939 ж Арал теңізінің солтҥстік 

бӛлігі 

Ежелгі жануарлардың 

тҥрлерін сақтау және 

қазіргі табиғатқа 

бейімделуін зерттеу 

 

5. Қорғалжын 

 

1968 ж 

  

Қҧстар мен 

жануарлардың кейбір 

тҥрлерін сақтау және 

бейімделуін зерттеу. 

 

3-сабақ 

1-тапсырма. Сызбаны есте сақтаңдар. 

 

ТҦЙЫҚ ЕТІСТІКТІҢ ЕМЛЕСІ 

 
 

 

 

 

 

 

 

2-тапсырма. Мәтінді тҥсініп, мазмҧнын айтып беріңдер. 

 

Ӛртке кінәлі гҥл 

 

         Ҥндістанның бір штатындағы орман жанып, ҥлкен ӛртке айналған. Кӛпке дейін бҧған 

кім кінәлі болғанын таба алмапты. Соңында бір қарт орманшы: «Ӛртке иісі аңқыған 

кішкентай гҥл кінәлі»,- депті. Зерттеуші қарттың сӛзін алғашқыда қалжың деп ҧғады. Бірақ 

кейін, лабораториялық зерттеулер жҥргізгенде, гҥлдің «айыбы» анықталады. Гҥлдің сабағы, 

жапырақтары тез тҧтанатын эфир майларына бай екен. Кҥн қатты қызған кезде, әлгі гҥлдер 

от алады да, бҥкіл орманды ӛртеп жіберетін кӛрінеді. Сӛйтіп, қарттың айтқаны шындық 

болып шығады. 

 

3-тапсырма. Мәтінді кӛшіріп жазып, тҧйық етістердің емлесін, жасалу жолдарын 

тҥсіндіріңдер. Диалог қҧрып, ӛзара сӛйлесіңдер. 

 

Жеміс ағаштардың  жаулары мен достары 

 

         Жеміс ағашының жауы кӛп. Оның кейбіреуі  ағаштың жапырағын, кейбіреуі ағаштың 

қабығын кеміріп, тамырын қияды. Жеміс ағаштарының жаулары: алма кӛбелегі, кішкене 

қоңыз. Алма кӛбелегі алманың жапырағын отайды, кішкене қоңыз ағаштың бҥршігін жейді. 

Бҧл жаулардан қорғайтын жеміс ағаштарының достары да бар. Олар: кішкене әнші қҧстар, 

қарлығаш, боз торғай, қара торғай қоңыздарды, зиянды жәндіктерді қҧртады. Жеміс 

ағаштарына пайдалы қҧстарды қорғаңдар. 

 

 

 

 

 

 

Тҧйық етістіктің 

емлесі  

 

п + у = б    сеп + у = себу 

к + у = г    сӛк + у  = сӛгу 

қ + у = ғ  қақ + у  = қағу 

 

Дауыссыз дыб.+ у       бар + у 

Дауысты  дыб.+ у     сӛйле +у 

 

 

ы, і +  у 

тоқ ы – тоқу 

кӛк і – кӛку 
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4-тапсырма.  Мәтін бойынша ҥш деңгейлі тапсырмаларды орындаңдар. 

 

Қазақстанның таулары 

 

          Қазақстанда Алтай, Тарбағатай, Сауыр, Жоңғар және Іле Алатауы бар. Тау биіктеген 

сайын, ауа райы салқындайды, ауаның қысымы кемиді, ауа мӛлдір таза болады. Таулардың 

кҥнгей  жағы жылырақ, қҧрғақтау болады, теріскей жағы салқындау, дымқыл болады. 

Сондықтан таудың ӛсімдіктері әртҥрлі болады. Биік тауларда мәңгі қар жатады. Жазда 

қардың тӛменгі жиектері ериді. Таудан мӛлдір бҧлақтар ағады. Таудың теріскей жағында 

шыршалы орман, ал кҥнгей жағында неше тҥрлі шӛптер ӛседі. 

          Шыршалы ормандарда саңырауқҧлақтар ӛседі. Жазда саңырауқҧлақтарды жинап, 

тҧздайды. Ол - витаминді, пайдалы тағам. Қазақстан  тауларының кҥнгей жақтары - жайлау. 

Қазақстан тауларында ӛте әдемі Ольга шыршасы ӛседі. Ольга шыршасы ғалым ботаник  

Ольга Александровна Федченконың есімімен аталған. 

 

Сӛздік 

биіктеген сайын - чем выше                                   теріскей жағы - северная сторона 

салқындайды - становится прохладнее                 кҥнгей жақтары - южная сторона 

ауаның қысымы - давление воздуха                     шыршалы орман - хвойный лес 

кемиді –уменьшается                                               тӛменгі жиектері - нижний край 

мӛлдір – прозрачный                                                мәңгі - вечный  

қҧрғақтау – суше                                                      дымқыл - влажный 

 

 

ІІІ-деңгей 

1. Мәтіннен алынған тҧйық етістіктерге сӛз қҧрамына қарай морфологиялық талдау 

жасаңдар. 

Қҧрғақтау, салқындау, еру, жату. 

2. Мәтінге сҧрақтар қҧрыңдар. 

 

ІІ-деңгей 

1. «Қазақстанның таулары» туралы әңгімелеңдер. 

2. Сӛздікте берілген сӛздермен тҧйық етістіктерді пайдалана отырып, сӛйлем 

қҧрастырыңдар. 

 

І-деңгей   

«Қазақстанның таулары» тақырыбына шығарма жазыңдар. 

 

 

4-сабақ 

 

1-тапсырма. Мәтінді тҥсініп, сҧрақтарды қҧрастырыңдар. Сҧрақтар бойынша диалог қҧрып, 

ӛзара сӛйлесіңдер.  

 

Табиғатым – тал бесігім 

 

Қазақстанның табиғаты мейлінше алуан тҥрлі. Оның байтақ жерінде тау да, тӛбелер 

мен жазықтар да бар. Қазақстан жерінің ең биік нҥктесі – Хан тәңірі шыңы теңіз деңгейінен 

6995 м жоғары, ал ең тӛмеңгі нҥктесі Қарақия ойпаты теңіз деңгейінен 132 м тӛмен жатыр. 

Атырау теңізінің ең терең жері 600 м-ге жетеді. Ел аумағының 10-нан бір бӛлігін таулар 

алып жатыр. Тянь-Шань, Іле Алатауларының беткейлері қылқан жапырақты орман болып 

келеді. Бҧл таулардың шатқалдарында жабайы алмалар мен жеміс-жидек, жаңғақ бҧталары 
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ӛседі. Тау қҧздарын мҧздақтар мен мәңгі қарлар басқан. Осынау биіктерден қар барысын, 

Тянь-Шаньның қоңыр аюын, тау ешкілерін кездестіруге болады. Бҧл тауларда ең кҥшті де 

қыран қҧстар, қар тазқарасы, ақ басты кҥшіген, жайылған қанаттарының ҧзындығы ҥш 

метрге жететін бҥркіттер ҧшып жҥреді. Қазақтың саятшы-бҥркітшілері бҥркітпен аң 

аулайды. Алтайдың орманды алқаптары – алып бҧландар мен әдемі маралдар мекені. Бҧл 

жерде бҧлғындар, борсықтар мен орман тышқандары да бар. 

         Ормандар мен далаларды қасқырлар, тҥлкілер, қарсақтар, қояндар мекендейді. Ертіс, 

Тобыл және Есіл сияқты ҥш ӛзеннің суы Сібірлік Обь ӛзеніне қҧйып, Солтҥстік мҧзды 

мҧхитқа дейін барады. Ал қалған ӛзендер ішкі су қоймаларына, Каспий теңізіне, Арал мен 

Балқашқа, ҧсақ кӛлдерге ағып келеді. Жаздыгҥні қаптаған дала кӛлдерінде ҥйрек, шағала, 

балықшы, кӛкқҧтан, сарыалақаз сияқты мыңдаған қҧстар ӛріп жҥреді. 

         Қазақстанның ортасында орналасқан Теңіз кӛліндегі қызғылтым қоқиқаздар «Қызыл 

кітапқа» енген. Бҧл жер – осы қҧстардың  солтҥстіктегі қонысы. Оларды қорғау ҥшін арнайы 

Қорғалжын қорығы қҧрылған болатын. Қазақстанның батыс бӛлігі мидай жазық болып 

келсе, шығыс жағы таулы-қыратты болады. Жоңғар және Іле Алатаулары, Алтайдан басқа 

Тарбағатай, Қаратау, Кӛкшетау, Ҧлытау және т.б. шағындау таулардың да тӛсін қоныс еткен 

халыққа беретін ӛз игілігі бар. Қазақстандағы ӛсімдіктердің жалпы тҥрлері 6 мыңнан астам. 

Олардың ішінде емдік қасиеті барлары, сирек кездесетін тҥрлері де аз емес. Ал қҧстардың 

тҥрі 500-ден астам. Ӛзен–кӛлдерде балықтың 107-тҥрі ӛсіп-ӛніп жатса, далалар мен 

ормандағы жабайы аңдардың тҥрі 178-ге жетеді екен. 

(О.Жанайдаровтан) 

 

2-тапсырма. Мәтіннен етістіктерді теріп, ҥлгі бойынша тҧйық етістік формасын жасаңдар. 

Мәтіннің мазмҧнын айтып беріңдер. 

Ҥлгі: жҥреді – жҥру, кӛресің – кӛру, жайылады – жайылу 

 

Киіктер – шӛл  жануарлары 

 

 Қазақстан  жеріндегі  сҥт  қоректі  жануарлардың  ең  ежелгісі  -  дала  киіктері. Олар  

мҧнда  неше  тҥрлі  геологиялық  және  тарихи  дәуірлерді  бастан  кеше  отырып, 

миллиондаған  жыл  бойы  тіршілік  етіп  келеді.  Олар  әсіресе  Торғай  далаларында  кӛп.  

Бҥкіл  Торғай  даласы  шым-шытырық  киік  іздерімен  торланған.  Әдетте  киіктер  иен  

далада  табын-табын  болып  жҥйткіп  жҥреді.  Кей  жылдары  Торғай  алқабынан  теріскейге  

қарай  жылжып  бара  жатқан  жҥз  елу  мыңдай  киікті  кӛресің. Тӛлдеу  науқаны  кезінде  

ҧрғашы  киіктер  бӛлек  жайылады.  Торғай  мен  ҧлы  Жыланшық  ӛзендері  арасындағы   

мамырдың  тӛрті  мен  жиырмасына  дейінгі  уақытта  киіктер  тӛлдейді.  Киік  қодықтары  

аяқталған  соң  бҥкіл  табындар  солтҥстікке  қарай  жылжи  отырып,  жан-жаққа  тарап  

кетеді.  Бір  қызығы  -  тӛл  науқаны  кезінде  және  одан  кейінгі  уақытта  киіктер  қорғауды  

қажет  етпейді. Тамыз - қыркҥйек  айларында  олар  кҥнгейге  қарай  беттей  бастайды.  Ал  

қыстың  бас  кезінде  шӛл,  шӛлейт  аймақтарға  жетіп,  қысты  жылы  жерде  ӛткізеді.  

Мҧндай  кезде  оларды  Арал  Қарақҧмы,  Сарысу  ӛзені  мен  бетпақдала  тӛңірегінде  

кездестіруге  болады.  Қыстыгҥні  олар  әсіресе  бетпақдалада  кӛп.  Тҧқым  шашу  ҥшін  

жазғытҧрым  киіктер  тағы  да   Торғай  алқабын  бетке  алады. 

 Бір  маусым  кезінде  олар  турасынан  есептегенде,  екі  жаққа  мың  километрдей  

жҥреді  екен.  Бҧлар – ауа   райының  кҥрт  ӛзгерісін   кӛтере  алмайтын  жануарлар.  

Киіктерді  даланың  ең  қорғансыз  аңдары  десе  де  болады.  Айталық,  қысқа  қарай  

тӛлдерінің  жартысы  қырылып  қалады  екен.  Киіктің  текелері  алты,  саулықтары  он  

жасқа  дейін  ӛмір  сҥреді.  Бҧл  тік  мҥйізді  жануарларды  антилопа  деп  те  атайды.  Ал  

шындығында,  олардың  антилопаға  қатысы  шамалы. Киіктер - ешкі  тектес  жануарлар. 

Олардың  мҥйіздерінің  емдік  қасиеті  кҥшті.  Сондықтан  да  қымбат.  Аяусыз  қырудың  

салдарынан  кей  жылдары  жҥз  мың  жҧптай  киік  мҥйіздері  даярланады  екен.  Бҧл  

жануарлар  қҧрып  кетудің  аз-ақ  алдында  тҧр. 
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 Киіктер  желдей  жҥйіткіп,  сағатына  60-70  км  жылдамдықпен  жҥгіре  алады.  Оның  

жҥйріктігіне  кең  танаулы  дӛңес  мҧрындарыда  ыңғайлы. 

 Қазақстан  жеріндегі  қарақҧйрық  жануарларының  да  келешегі  мол.  Олардың  да  

мекені  -  шӛлейт  және  жартылай  шӛлейт  жерлер.   Киіктер  секілді   оларда  ӛсімтал.  Бірақ  

олар  мекендерінен  кӛп  алысқа  шыға  қоймайды.  Кей  жылдары  қарақҧйрықтардың  саны  

жҥз  мыңға  дейін  жеткен.  Елімізде  шӛл  мен  шӛлейт  жабайы  жануарлары  ҧдайы  

мемлекеттік  бақылауда. 

(О.Жанайдаровтан) 

5-сабақ 

 

1-тапсырма. Мәтінді тҥсініп, тӛменде берілген кесте негізінде тезистік жоспар қҧрып 

жазыңдар. Сол жоспар бойынша мәтінді әңгімелеңдер. Осы кӛлдердің қандай емдік 

қасиеттері барын айтыңдар.  

 

Бурабай, Зайсан,  Алакӛл сияқты Қазақстанның атақты кӛлдері 

 

Қазақстанның табиғаты мейлінше алуан тҥрлі әрі әдемі екенін айтып ӛттік. Астана 

мен Кӛкшетау қалаларының арасында атақты Бурабай кӛлі жатыр. Оның жағасында ХVІІ 

ғасырдың ортасында Абылай ханның ордасы тҧрса, кейінірек азаттық сҥйгіш атақты сҧлтан 

Кенесары осында қоныс тепті. Бурабай ауасының жанға жайлы, дертке дауа екендігін 

адамдар ежелден-ақ байқаған. Адамдар осы жерге келіп, әртҥрлі науқастардан, соның ішінде 

ӛкпе ауруларынан да сауығып кетіп отырған. Бурабайдағы алғашқы санаторий 1910 жылы 

ашылды. Сауықтыру орны бейнеленген фотосурет 1938 жылы Нью-Йоркте ӛткен бҥкіл 

дҥниежҥзілік кӛрмеге қойылған. Сол кезден бастап, «Қазақстан Швейцариясын» әлем 

таныды. Бурабайға дем алып, емделіп қайту ҥшін тҥпкір-тҥпкірден келеді десек, артық емес. 

Солтҥстік Қазақстанның континентті климатын Бурабайдың ну қарағайлы ормандары мен 

әдемі кӛлдері едәуір жҧмсарта тҥседі. Бурабай ормандары 2,4 градусқа жылырақ. 

Метеорологтардың бақылауынша, далалы жерлерге қарағанда мҧнда жауын-шашын 1,5 есе 

кӛп тҥседі екен. Жаздыгҥні нӛсер кӛп болғанымен, тҧман тҥсе қоймайды. Бҧл жердің орман-

тоғайы желден жақсы ықтасын. Бір жылдағы кҥн тҥсетін кҥндердің жалпы саны Кисловодскі 

курортынан асып тҥседі. Ал ауаның иондалуы басқа биік таулы сауықтыру орындарына 

қарағанда жоғары. Бурабай ӛзінің емдік қымызымен де жҧртшылыққа белгілі. Қымыздың 

қҧрамында спирт, сҥт қышқылы және толып жатқан витаминдер болады. Ол ерекше пайдалы 

сусын. Жеке батыр тауынан теріскейге қарай Майбалық кӛлі орналасқан. Ондағы 

минералдық судың қҧрамы Есентуки минералды суына жақын. Бурабайдың 

санаторийларында бҧл суды әртҥрлі сырқаттарды емдеу ҥшін пайдаланады. Балпашсор атты 

дала кӛлінен ғалымдар тиімді емдеу балшықтарының ірі қорын тапты. Жергілікті балшықтар 

полиартрит, қҧяң сияқты сырқаттарды емдеу ҥшін пайдаланылуда. 

Қазақстанның шығыс ӛлкелері Алтай, Тарбағатай тауларына, Зайсаң мен Алакӛл 

кӛлдеріне тіреледі. Олар да ӛз қасиеттерімен белгілі. Жоңғарлармен соғыста жараланған 

қазақ жауынгері осы кӛлдерге жетіп жығылсам деп кӛксейді екен. Алакӛлдің емдік суы 

жаралы жанды аз уақытта аяғынан тҧрғызып жіберген. Зайсан кӛлінің маңайында терек, 

тораңғы тҧқымдасқа жататын ҥшінші кезеңнің сирек кездесетін тоғайлары бар. Ал 

Тарбағатай баурайлары мен Айғҧрқым қҧмдарына ӛсетін шырғанақ емдік бҧталары тығыз. 

Осынау тамаша жерлердің табиғатын сақтау ҥшін мемлекеттің қорғауындағы Марқакӛл, 

Батыс Алтай, Алакӛл қорықтары, 13 мемлекеттік зоология және ботаника заказниктері 

қҧрылған. Жуырда тағы да Себе және  Қатонқарағай екі ҧлттық табиғат паркі 

ҧйымдастырғалы отыр. Алтай тауларының 1,5 мың метр биіктігінде Рахманов қайнарының 

бҧлағы орналасқан. Бҧл бҧлаққа аңдар да, адамдар да келіп, емделіп тҧрады. Рахманов деген 

аңшы бір кҥні жаралы маралдың ізіне тҥсіпті. Аң бҧлаққа дейін жетіп, ортасына тҧра қалған 

екен. Ал ол судан шыққан кезде денесінде жара орны байқалмаған. Сонда аңшының ӛзі де 

суға тҥсіп, ревматизм болған тізесін емдеп, ҥйіне аман-сау қайтқан екен. Қазір мҧнда тірек-
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қозғалыс аппараты ауруларын емдейді. Бір таңқаларлығы Рахман қайнарлары жыл бойы 

ыстық болғанмен, оның барып қҧйылатын кӛлінің суы мҧп-мҧздай. Осынау ерекше 

қҧбылысты тҥсіндіру қиын. Осы маңайда Қазақстандағы ең биік сарқырама, биіктігі 40 м  

жететін ҥлкен Кӛккӛл сарқырамасы кҥркіреп жатады. 

(«Менің елім – Қазақстан» кітабынан) 

                                                      

Бӛлімнің атауы Тірек сӛздер Тезистік жоспар 

(Негізгі ойды білдіретін 

сӛйлемдерді жазу) 

I   

II   

III   

 

2-тапсырма. Сӛздердің орын тәртібін дҧрыс қойып,  сӛйлемдерді жазып алыңдар.  

1. Әдемі, әрі, алуан, тҥрлі, табиғаты, Қазақстанның. 

2. Тҥпкір-тҥпкірден, дем алуға, емделіп,  қайту, ҥшін, Бурабайға, келеді, адамдар. 

3. Жҧртшылыққа, белгілі, емдік, Бурабай, ӛзінің, қымызымен. 

4. 13 мемлекеттік, Қазақстанда, қҧрылған,  зоология, және,  ботаника, заказниктері.  

 

6-сабақ 

1-тапсырма. Мәтінді тҥсініп оқыңдар.  

Ақсу-Жабағылы қорығы 

 

Қазақстанның оңтҥстігінде, Қаратау баурайында биосфералық Ақсу-Жабағылы 

қорығы орналасқан. Ол 1926 жылдың 14 шілдесінде ашылған болатын. Сол кҥннен бастап 

бҧл жерде ағашқа балта, шӛбіне шалғы тиіп кӛрген жоқ. Оның жеріне ӛндірістік қоқыстар да 

тӛгілмейді. Биосфера дегеніміз – тірі табиғат, адам игілігінің, ӛсімдіктер мен жануарлардың 

қайнар кӛзі. Қорықтың рәмізі ретінде Рейх жауқазыны таңдап алынған. Гҥлдің алғашқы 

зерттеушісінің фамилиясы осылай екен. Оның кӛлемі 12-15 см-ге жетеді. Голландияда 

жауқазындардың ӛсіріліп келе жатқанына бір жарым мың жылдай болды. 1877 жылы 

Амстердам қаласында ӛткен гҥлдер кӛрмесінде Оңтҥстік Қазақстанның Рейх жауқазыны 

әдемілігімен ҥлкендігіне орай гҥлдер падишасы атанған. Сол кезден бастап осынау дала гҥлі 

қаншама ҧрпақ жалғастырып келеді. Оның негізінде екі жҥзден астам жаңа сорттар ӛсірілген. 

Қазақстан табиғатының кәнігі зерттеушісі ҧлттық байлығымыз, оны мемлекет қорғайды. 

Екінші бір ӛте бағалы гҥл – қызыл жолағы бар сарғыш тҥсті Кауфман жауқазыны, одан да 

декоративті жҥздеген сорттар шығарылған. Ақсу-Жабағылыда Тҥркістандық жауқазындар да 

ӛсіріледі. Жҧртшылықтардың бәрі білетін кӛген кӛз сияқты гҥлдер мен шӛптер де бҧл 

қорықта мҧқият қорғалады. Ӛйткені емдік ӛсімдіктердің әрқайсысы адамға керекті. Қазақтың 

халық емшілері емдік шӛптердің арасында киікотын бірінші орынға қояды. Тҥймедағы – 

даланың елеусіздеу ғана гҥлі. Қыздардың гҥлдесте ӛріп, сҥйе ме, сҥймей ме деп, кҥлтелерін 

жҧлатыны – осы гҥл. Ол денедегі жараның жазылуына кӛмектеседі. Жорыққа шығар 

алдында сарбаздардың қоржынынан тҥймедағы тҧнбасын баржоғын қабанбай батырдың ӛзі 

тексеріп отырыпты деген әңгіме бар. Ӛйткені тҥймедағы тҧнбасы жараны емдеу ҥшін керек 

қой. 

Ақсу-Жабағылыда басқа әдемі де емдік шӛптер қаптап ӛседі. Ежелгі грек мифі 

естеріңде ме? Жойқын жекпе-жекте Геракл батыр уланған жебемен Хирон кентаврды 

жаралайды ғой. Ертегілік кейіпкер, адам мен аттың қосындысы кентавр жарасын 

кӛгенкӛзбен емдейді. Сондықтан болар, кӛгенкӛз кентавр гҥлі деп аталады. Қара алма 

аталатын жабайы алмалар тоғайы, пістесі бар, доланасы мен қызыл жемісі бар елу гектардай 

жерді алып жатыр. Мҧнда алманың 18 сорты ӛседі. Бірақ олардың барлығының генетикалық 

тҥбірі – Сивирс алма ағашы. Оған егілген апорт алманың ең жалқы тҧқымы – Алматы апорты 

болып шықты.  
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(О.Жанайдаровтан) 

 

2-тапсырма. Тӛменде берілген тірек сызба бойынша әңгімелеңдер. 

 

 

Ақсу-Жабағылы қорығы 

 

 

Орналасқан жері 

 

 Ашылған 

жылы 

 

 

Қазақстанның 

оңтҥстігі 

 

Бағалы 

гҥлдері 

 

Алманың 

18 сорты 

 Басқа да 

емдік 

шӛптер 

 

 

Рейх 

жауқазыны 

 Кауфман 

жауқазыны 

 

 

 

7-сабақ 

Нәтиже сабақ 

 

І. Тест ӛткізу 

1. Тұйық етістік қалай жасалады?  

а. түбір +жұрнақ 

в. түбір+у 

с. түбір +қосымша  

д. түбір+жалғау  

2. Арал теңізінің солтүстік бӛлігінде орналасқан қорық?   

а. Наурызым 

в. Қорғалжын 

с. Барсакелмес  

д. Алматы 

3. Жеміс ағашының достары?  

а. әнші құстар, қарлығаш 

в. кӛбелек 

с. бозторғай   

д. қарға, жапалақ  

4. Шӛре-шӛре қандай одағай?  

а. жекіру одағайы 

в. кӛңіл-күй одағайы  

с. шақыру одағайы   

д. зекіру одағайы  

1926 жыл 14-

шілде 
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5. Ӛртке кінәлі гүл қай елде анықталды?  

а.  АҚШ 

в. Үндістан   

с. Қазақстан  

д. Франция  

6. «Ерекше қорғалатын аймақтар туралы» Заң  қашан қабылданды?   

а. 1996 ж 6 тамыз  

в. 1998 ж  7 шілде  

с.1999 ж 7 шілде   

д. 1997 ж  6 тамыз  

7. Компьютер шамамен неше адамды алмастыра алады?   

а. 300-500 

в. 400-700 

с. 150-200 

д. 700-1000 

8. Еліктеу сӛздер нешеге бӛлінеді?   

а. 6 

в. 4 

с. 2 

д. 5 

9. ЭЕМ арқылы ақпаратты жинау,  сақтау,  түрлендіру, жеткізу және оны 

пайдалану заңдылықтары  мен тәсілдерін зерттейтін ғылыми пән?   

а. терминология 

в. филология  

с. техника 

д. информатика  

10. Одағай нешеге бӛлінеді?   

а. 4 

в. 6 

с. 5 

д. 3 

11. Бейнелеуіш сӛзді табыңыз?   

а. қарқ-қарқ 

в. жарқ-жарқ 

с. санқ 

д. тарс-тұрс 

12. Тәйт  сӛзі  одағайдың қай түрі?   

а. кӛңіл-күй одағайы  

в. шақыру одағайы 

с. жекіру одағайы 

д. одағай  

13. Түйық етістікті табыңыз?   

а. келмекші 

в. келмеу  

с. барды  

д. оқыған  

14. Ақсу – жабағылы қорығы қай жылы құрылған?    

а. 1924 ж 

в. 1926 ж  

с. 1930 ж  

д. 1938 ж  

15. «Шіңк-шіңк» қандай еліктеу сӛз?   
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а. бейнелеуіш сӛз  

в. одағай  

с. дыбыстық електеуіш сӛз  

д. еліктеу сӛз  

16. Алақай сӛзі одағайдың қай түрі?   

а. жекіру одағайы  

в. шақыру одағайы  

с. еліктеу сӛз   

д. кӛңіл-күй одағайы  

17. Түйық етістікке тән емес?   

а. септеледі  

в. жіктеледі  

с. тәуелденеді  

д. жіктелмейді  

18. «Ербең - ербең» қандай еліктеу сӛз?   

а. дыбыстық  еліктеуіш сӛз 

в. бейнелеуіш сӛз  

с. одағай  

д. еліктеу сӛз  

19. Жеміс ағашының жауы не?   

а. Алма қоңызы  

в. Алма кӛбелегі  

с. Қызыл кӛбелек  

д. Құмырсқа  

20. 1930 жылы Қазақстан орманды даласының оңтүстігіндегі Торғай облысында 

орналасқан қорық?   

а. Ақсу-жабағылы  

в. Алматы  

с. Наурызым  

д. Қорғалжын  

 

ІІ. Бақылау сҧрақтары 

1.Тҧйық етістік туралы тҥсінік. 

2.Тҧйық етістіктердің жасалу жолдары. 

3. Тҧйық етістіктің емлесі. 

4. Қазақстандағы қорықтарды сипаттаңдар. 

5. «Табиғатты қорғау - баршамыздың міндеті» тақырыбына дискуссия ӛткізіңдер. 

 

ІІІ. Бақылау  диктанты 

Қорықтар неге керек? 

 

         Ӛндірісі дамыған елде кейбір жан-жануарлар мен ӛсімдіктер дҥниесі ӛзінің алғашқы 

табиғи тіршілігінен айырылып қалмақ. 

Олар азайып, жылдар ӛткен соң мҥлдем қҧрып кету қауіпі туады. Қҧстар сайрап, кӛбелектер 

ҧшып, гҥлдер гҥлдеп тҧруы ҥшін біздер ӛз отанымыздың табиғатын жан-жақты қорғауға 

тиістіміз. Қайткен кҥнде де табиғат кей жерлерде ӛзінің табиғи қалпын сақтау керек.  

  Сонымен, ӛзімізді қоршаған табиғи ортаны, табиғатты аялай, қҧрметтей, тани білейік. 

Қорықтарға барғанда ең әуелі ешбір аңға, мақҧлыққа тиіспейік, гҥлдермен ӛсімдіктерді 

жҧлмалық, таптамалық. Табиғатты ар ожданы таза, саналы адамдар ғана қорғай алмақ. 

  Елімізде табиғат байлығын: ормандар мен ӛсімдіктерді, жануарлар мен ақ қҧстарды қорғап, 

сақтайтын қорықтар кӛп. 

                                                                                                                                        (С.Еркебаев) 
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Х-модуль 

 

Лексикалық тақырып: Қазақстанның білім беру жҥйесі 

Грамматикалық тақырып: Етістік, оның тҥрлері, шақтары. 

 

                                                             1-сабақ  

1-тапсырма. Етістік туралы мәліметтермен танысып, есте сақтаңдар.  

                                 

                        ЕТІСТІК ТУРАЛЫ ТҤСІНІК 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-тапсырма. Мәтінді тҥсініп, етістерді теріп жазып, тҥрлеріне қарай талдаңдар. 

  

Қазақстан Республикасындағы білім беру жҥйесі 

 

 Оқу-ағарту жҧмысы Қазақстанда ерте заманнан басталған. Орта ғасырдың ӛзінде 

кӛптеген медреселер мен мектептер жҧмыс істеген.  

 Республиканың білім беру жҥйесі ӛзара тығыз байланысты бірнеше баспалдақтан 

тҧрады: балабақша, жалпы білім беретін мектеп, кәсіби техникалық училище, арнаулы орта 

және жоғары оқу орындары, мектептен тыс мекемелер, дипломнан кейінгі білім 

(аспирантура, докторантура), әр тҥрлі мамандықтар бойынша жетілдіру курстары. 

 1999 жылы маусымның 7-сінде қабылданған Қазақстан Республикасының «Білім беру 

туралы Заңында» кӛрсетілгендей, жалпы орта білім беру қазіргі кезеңде ҥш басқышты 

мектеп деңгейінде: бастауыш            (1-4 сынып),  толық емес орта (5-9 сынып) және толық 

орта (10-11 сынып) болып сатылай жҥзеге асырылуда.  

 Бірінші және екінші сатылы білім міндетті. Ал ҥшінші сатыны жалпы білім беретін 

кҥндізгі немесе кешкі мектептерде, кәсіби-техникалық  арнаулы орта білім беретін оқу 

орындарында жалғастыруға болады Орта білім алудың қазіргі кезде жаңа тҥрлері: белгілі бір 

пәнді тереңдетіп оқытатын мектептер, гимназия, лицейлер, жеке меншік мектептер кӛптен 

пайда болуда. Қазіргі кездегі білім беру міндеттері: жеке адамның шығармашылық 

мҥмкіндіктерін дамыту, адамгершілік пен салауатты ӛмір салтының берік негіздерін 

қалыптастыру, ҧлттық мәдениеттің озық ҥлгілерін насихаттау, халық дәстҥрлерін 

қастерлеуге тәрбиелеу, т.б. 

 Республикада 249 арнаулы орта білім беретін оқу орындары бар, онда 200 мың оқушы 

оқиды.  

 Ал жоғары білім беру жҥйесінде 100 шақты мемлекеттік және мемлекеттік емес оқу 

орны тіркелген. Олардың ішінде Әл-Фараби атындағы Қазақ ҧлттық университетін, Абай 

Етістік 

(қимыл, іс-әрекет) 

не істеді? 

тҧлғасына қарай 

Негізгі етістік 
Туынды етістік 

күл, тұр, сал, қал, жүрді, 

салды,  т.б. 

                      -ла, -ле;  шеге- ле, таза-ла 

                      -да, -де,   -та, -те;   тіс – те, бас –  та, т.б. 

             -а, -е;   ойн-а, түн-е, т.б. -ай, -ей, -й;  мол-ай кӛб- 

  Есімдер       ей, қара-й, т.б. -ар, -ер, -р; ағ-ар, кӛг-ер, қысқа-р,  

             -ғар, -гер, -қар, -кер; бас-қар, ес-кер, тең-гер, т.б. 

             -ық, -ік, -қ, -к; кеш-ік, зар-ық, бір-ік, т.б. 

 

Еліктеуіш         -ыра;   сарқ – ыра , -іре; үлб-іре 

   сӛздер       
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атындағы Алматы мемлекеттік университетін, Қазақтың мемлекеттік басқару университетін, 

Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ҧлттық техникалық университетін ерекше атауға болады.  

(Б.Мҧрзалинадан) 

                                                                

3-тапсырма. Мақал-мәтелдердің орыс тіліндегі баламасын тауып, тҥсіндіріңдер. Сол мақал-

мәтел бойынша сӛйлесіңдер. 

 

Қазақ тілінде Орыс тілінде 

1. Ӛмір – ҥлкен мектеп 

2. Білімді ӛлсе, қағазда аты қалар,  

      Ҧста ӛлсе, істеген заты қалар. 

3. Кітап – алтын қазына. 

4. Кӛп жасаған білмейді,  

     кӛп кӛрген біледі 

5. Жеті жҧрттың тілін біл,  

    жеті тҥрлі білім біл. 

6. Білек бірді, білімді мыңды  жығады.  

7. Кҥш білімде, білім кітапта. 

8. Білім арзан – білу қымбат.  

1. Ученье ничего не стоит, да 

выучиться трудно 

2. Сила в знании, знания в книгах 

3. Имя мастера остается в его 

творениях,  

     Имя ученого остается в его  книгах. 

4. Сильный победит одного, ученый – 

тысячу. 

5. Книга кладовая  золота. 

6. Не тот много знает, кто много 

прожил, а тот, кто много видел. 

7. Жизнь – самая большая школа. 

8. Стремись изучить язык семи народов 

и семь родных наук. 

 

 

  

4-тапсырма. Тӛменде берілген бойынша Қазақстандағы білім беру жҥйесі  

туралы айтып беріңдер.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломнан кейінгі 

білім 

(аспирантура, 

докторантура) 

Мектептен 

тыс 

мекемелер 

Арнаулы орта және 

жоғары оқу орындары 

Кәсіби-

техникалық  

училище 

Жалпы білім беретін 

мектеп 

балабақша 
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2-сабақ 

 

1-тапсырма. Берілген мәліметтермен танысып, есте сақтаңдар. 

 

ЕТІСТІК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕГІЗГІ  кел, айт, кӛр, бар, т.б. 

 

ТУЫНДЫ          бас – қар, таза – ла, кӛг –ер, т.б.  

                        маңырап          жатыр екен  

Тіркес 

                     негізгі етістік   кӛмекші етістік 

Туынды      

                 Мысалы: жүрді, кӛргенбіз, жинасам,  т.б.  

Негізгі  

Негізгі        -ма, -ме, -ба, -бе, -па, -пе + «жоқ», «емес» 

               +     кел – ме,   айт – па, 

Туынды      келген жоқ, келер емес 

  Т.с.   (кімді? нені? не?) 

         

 салт         ӛзгелік етіс         сабақты   шамды сӛн-дір-ді  

Б.с.Ж.с.Ш.с.К.с.    ауылға қайт, түсінде кӛрді, 

                             үйден келді, поезбен келді. 

сабақты –ыл, -іл, -л. (ырықсыз етіс)          салт    Хат жаз – ыл – ды. 

Дара 

Кҥрделі 

Болымсыз 

Сабақты  

Салт  

Болымды 

Орта білім алудың тҥрлері 

 

мектеп гимназия лицей жеке меншік 

мектеп 

Жеке адамның шығармашылығын дамыту 

 

адамгершілік пен салауатты ӛмір салтының 

негіздерін қалыптастыру 

 

ҧлттық мәдениеттің озық ҥлгілерін насихаттау 

 

халық дәстҥрлерін қастерлеуге тәрбиелеу 

 Б
іл

ім
 б

ер
у
д

ің
 м

ін
д

ет
те

р
і 
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2-тапсырма. Сӛз тіркестерін аударып, сӛйлем қҧрастырыңдар. Сӛйлемдегі етістіктердің 

тҥрлерін анықтаңдар. 

Дневная и вечерняя школа, частная школа, общеобразовательная школа, детский сад, 

продолжение учебы, система образования, профессионально-техническое училище, высшее 

учебное заведение. 

 

3-тапсырма. Кесте негізінде диалог қҧрастырып, ӛзара сӛйлесіңдер. 

 

Ыбырай Алтынсарин 

(1841-1889) 

Ӛмірбаяны Мектептері  Кітаптары  

– Ағартушы, педагог, 

жазушы, этнограф, 

фольклорист, қоғам 

қайраткері 

– 1850 ж. Орынбор 

қаласындағы           

7-жылдық мектепте 

оқыған. 

– 1857-1859 жж. 

атасы Балқожа 

бидің хатшысы 

болған. 

– екі кластық  

   (6 жылдық)                                

интернатты           

училищелер 

– бір кластық (3-4 

жылдық) болыстық 

бастауыш мектептер 

– қыздар мектебі (1887) 

– ауылдық мектептер 

(1892) 

– мҧғалімдер мектебі 

(1883) 

 

– қазақ хрестоматиясы 

– «Қазақтарға орыс 

тілін оқыту туралы   

 

4-тапсырма. Мәтінді тҥсініп сҧрақтарға жауап беріңдер. Мәтінге ат қойыңдар. Етістіктерді 

теріп жазып, болымсыз тҥріне айналдырыңдар.  

 Халыққа білім беру жҥйесі қай кезде және қай тҥрде болмасын  қоғамның әлеуметтік-

экономикалық қажеттіліктерімен байланысты дамиды.  

 Ресейге қосылғанға дейінгі дәуірде Қазақстанда ағарту ісінің белгілі бір жҥйесі 

болмады. 

 Бухара, Қазан, Самарқан, Уфа т.б. мҧсылман ағарту орталықтарының діни мектептері 

және медреселерінде бай, феодалдар балалары ғана оқып білім алған.  

 ХVIII ғасырдың аяғында Омбыда (1786) және Орынборда (1789) тілмаштар 

даярлайтын мектептер ашылып, Кадет корпустарына балалар қабылдана бастады. Қазақстан 

жерінде ашылған мектептер әр тҥрлі типте болды: мектеп-интернаттар, орыс-қазақ 

училищелері, орыс-қазақ мектептері. 

 1911 жылы Қазақстанда 350 орыс қазақ училищесі жҧмыс істеді, онда  6 756 қазақ 

баласы, оның ішінде 289 қыз бала оқыды.  

 Мектеп жҥйесін қалыптастырған қазақ ағартушысы Ы.Алтынсарин, алдыңғы қатарлы 

мҧғалімдер С.Кӛбеев, С.Мендешев т.б. жастарға білім беруде зор еңбек сіңірді.  

 Сҧрақтар 
1. Қазақстанда мектептер қашаннан бастап ашылды? 

2. Қандай типті мектептер болды? 

3. 1911 жылы қанша училище жҧмыс істеді, онда қанша бала оқыды? 

4. 1916 жылдарда олардың саны нешеге жетті? 

5. Мектеп жҥйесін қалыптастырған қазақ ағартушысы Ы.Алтынсарин туралы не 

білесіңдер? 

 

5-тапсырма. Ы.Алтынсарин туралы әңгімелеңдер. 

Ыбырай Алтынсарин – қазақ балаларының ҧлы ҧстазы, жаңашыл педагог, жазушы, 

ағартушы. 1841 жылы қазіргі Қостанай облысының жерінде ӛмірге келген. Әкесі Алтынсары 
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ерте қайтыс болып кеткен соң, ол ел арасындағы белгілі би Балқожа деген атасының қолында 

тәрбиеленеді. 1850 жылы Орынборда орыс-қазақ мектебі ашылып, оған 30-дай қазақ 

баласымен бірге Ыбырай да оқуға тҥседі. Тҧрғылықты халықты басқаратын болашақ 

шенеуніктердің оқыту ҥшін патша әкімшілігі мҧндай мектептерді арнайы ашқан болатын. 

Жастайынан еркін ойлауға ҥйренген Ыбырай Алтынсарин оқу бағдарламасымен шектеліп 

қалмай, әлемнің классикалық әдебиетімен де қызыға танысады. Ол В.Шекспир, И.Гете, 

Д.Байрон, А.Пушкин, Н.Гоголь, М.Лермонтов, И.Крылов, А.Фердоуси, И.Низами, Ә.Науаи 

шығармаларын қызыға оқиды. Мектепті 1857 жылы ҥздік бітірген Ыбырай екі жылдай ӛз 

ауылында аудармашы болып жҧмыс істейді де, 1859 жылы Омбы шекара комиссиясына 

ауыстырылады. Ол белгілі шығыстанушы ғалым В.В.Григорьевпен осы қалада танысқан. 

Григорьев ӛз кезегіндегі Ыбырайдың атасы Балқожаны жақсы танитын болып шыққан. 

Сӛйтіп білім қҧмар жас қазақ жігітінің кӛптеген ғылымдар бойынша сирек кітаптар 

жинақталған ӛз кітапханасын пайдалануына рҧқсат береді. Ыбырай Алтынсариннің 

прогрессивті орыс ойшылдарының, ҧлы ағартушыларының идеяларымен танысатыны – осы 

кез. Ол ӛз халқының нағыз патриоты бола білді. Ҧлтын жан жҥрегімен сҥйді, ӛзінің ӛмірлік 

мақсаты шен алып, шекпен қию емес, халқына білім дарыту деп санаған ол 1860 жылдан 

бастап ҧстаздық қызметпен терең айналысып, халық мҧғалімі деңгейіне кӛтеріледі. 

Облыстық басқарма Ы.Алтынсаринге Торғайда қазақ балалары ҥшін бастауыш мектеп 

ашуды тапсырғаны да – сол жылы. Оның тікелей ықпал етуімен жеті бастауыш мектеп, тӛрт 

екі класты училище мен мҧғалімдер мектебі ашылады. Бірақ облыстық басшылық 

мектептерді ашып, оларды ҧстау ҥшін қаржы бӛлмегендіктен, Ыбырайдың ӛзі ауыл-ауылды 

аралап, жҧртшылыққа мектептердің қажеттілігін айтып, тҥсінік жҧмыстарын жҥргізеді. 

Сӛйтіп мектептер халықтан жиналған қаржының есебінен ашылады. Балаларды 

Ы.Алтынсариннің ӛз ҥйінде оқытқан кездері де болған. Ақырында, 1864 жылы ол ӛзі 

армандаған типтік мектеп пен интернат ашуға қол жеткізеді. Жаңа типті мектеп ҥшін 

ағартушы ҧстаздың жазған оқу қҧралдары – «Қазақтарды орыс тіліне ҥйретудің бастапқы 

басшылығы» және «Қырғыз хрестоматиясы». Бҧлар 1879 жылы Орыс әліпбиінің негізінде 

жарық кӛрген. Бҧл кітаптарда ежелгі қазақ поэзиясының, фальклордың ҥлгілері, 

Л.Н.Толстойдың, К.Д.Ушинскийдің, И.А.Крыловтың аудармалары, сондай ақ, Ыбырайдың ӛз 

шығармалары енгізілген. Қазақ ағартушысы ӛз жҧмысында орыс демократтарының және ӛз 

заманының Я.К.Каменский, К.Д.Ушинский, Л.Н.Толстой сияқты ғҧламаларының 

ағартушылық идеяларын жалғастырды. Пәндерді оқытудың озық әдістемесін ҥйрену ҥшін 

Ы.Алтынсарин Санкт-Петербургте, Қазанда, Мәскеуде болып қайтады. Қазақ классикалық 

поэзиясының кӛрнекті ӛкілі, қазақ жазба балалар әдебиетінің негізін қалаушы, тҧңғыш 

ағартушы педагогымыз Ыбырай алтынсарин 1889 жылы қайтыс болды.  

 Ы.Алтынсарин туралы орыс шығыстанушысы Ф.Д.Соколов: «Ол халық ӛмірінің 

бағыт-бағдарын зер салып, қадағалап отырды. Ол барлық кҥш-жігерін білім арқылы әрекет 

жасауда мақсат етіп қойды»,-деп жазады. 

(О.Жанайдаровтан) 

6-тапсырма. Мәтін бойынша мазмҧндама жазыңдар. 

 Бір адам он жасар баласымен жаяу келе жатады. Әкесі баласына жерде жатқан ескі тағаны 

алуын сҧрайды. Бірақ бала сынған ескі тағаны керек қылмады. Әкесі ҥндемей тағаны ӛзі 

жерден алады. Қаланың шетіндегі ҧсталарға ҥш тиынға сатады. Шие сатушылардан ҥш 

тиынға біраз шие сатып алады. Артында келе жатқан баласы қызығып келе жатады. Әкесінің 

қолынан тҥскен шиені он шақты рет иіліп, жерден алып жейді. Сонда әкесінің айтқан сӛзі: 

«Аз жҧмысты қиынсынсаң, кӛп жҧмысқа тап боларсың. Азға қанағат  етпесең,  кӛптен қҧр 

қаларсың».   

(Ы.Алтынсарин)                                                                                                                                                    
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7-тапсырма. Мәтінді тҥсініп, ӛз пікірлеріңді ортаға салыңдар. 

       Бір жҧрттың бас әкімі екінші бір байға жолығысып сӛйлесіп тҧрғанда қасынан бір жарлы 

мҧжық ӛтіп бара жатып иіліп, басҧрып сәлем берді дейді. Оған қарсы әлгі ҥлкен әкім тӛре 

онан да тӛменірек басҧрып сәлем алды. Қасындағы бай: 

     -Тақсыр, осынша жҧрттың ҥстінен қараған әкімсіз, осы бір мҧжыққа неге сонша 

басҧрасыз? – деп айтты дейді. 

Сонда әкім: 

      -Ешбір ілім-білім ҥйренбеген мҧжық сонша иіліп, әдептілігін кӛрсеткенде, мен онан 

әдепсіз болып қалайын ба? – дейді.                   

(Ы. Алтынсарин) 

 

3-сабақ 

 

1-тапсырма. Тӛменде берілген мәселелер бойынша пікірталас ӛткізіңдер.  

1. Жоғары оқу орнындағы оқуды толығымен компьютерлік техникаға кӛшіру.  

2. Әр студентті ӛзіндік жоспар бойынша оқыту.  

 

2-тапсырма. Жақшаны ашып, етістіктерді тиісті тҥрінде жазыңдар.  

1. Биыл мен біздің қаладағы атақты жоғары оқу орнына (тҥсу). 

2. Мен қаржы мамандығын (таңдау). 

3. Сабақтарға кітапхананың оқу залында (дайындалу).  

4. Бҥгін практикалық сабақ (болу). 

 

3-тапсырма. Жоспар бойынша достарыңа университеттегі студенттік ӛмірлерің туралы 

жазыңдар.  

1. Амандасу. 

2. Хатты жазғаныңа рахмет. 

3. Ӛзің туралы мәлімет. 

4. Досың туралы мәліметтерді сҧрау. 

5. Қоштасу. 

 

4-тапсырма. Етістіктің шақтарына ӛз мысалдарыңды келтіріңдер. 

 

 

 

            

 

 

 

                                                        

                                                                                      

                                                                                                                   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Етістіктің шақтары 

осы келер ӛткен 

нақ ауыспалы болжалды мақсатты ауыспалы жедел бҧрынғы ауыспалы 

 Жай 

 Кҥрделі 

Негіз + 

-іп, ып 

-а, -е, -й  

+ ж.ж. 

Негіз +  

-а,-е,-й 

+ ж.ж. 

Негіз + 

-ар,-ер,-р 

+ ж.ж. 

Негіз + 

-мақ,-мек, 

-бақ,-бек, 

-пақ,-пек, 

+ ж.ж. 

Негіз + 

-а,-е,-й, 

+ ж.ж. 

Негіз +  

-ды,-ді, 

-ты,-ті, 

+ ж.ж. 

 

Негіз + 

 -ған,-ген, 

-қан,-кен 

+ ып, -іп 

+ ж.ж. 

Негіз + 

-атын, 

-етін, 

-йтын, 

-йтін 

+ ж.ж. 

жатыр Жазып 

отыр 

Жазармын Жазбақ 

болдым 

Жазамын жаздым  Жазған 

мын 

Жазатын 

мын 

мын 
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4-сабақ 

 

1-тапсырма. Берілген мәліметтермен танысып, есте сақтаңдар. 

 

КӚМЕКШІ ЕТІСТІКТЕР 

 

 

 
 

 

 

 

2-тапсырма. Мәтінді тҥсініп, әңгімелеңдер.  

 

Қазақстандағы білім беру туралы 

 

      Қазақстан Республикасында жоғары білім беру реформасы ескі мектеп жҥйесінің 

бҧзылуынан емес, мемлекеттік емес оқу орындарының жаппай ӛркен жаюынан (дамуынан) 

басталды. Бҧл мәселеге Республикамыздың Конституциясы, жоғары білім беру туралы Заң 

және мемлекеттік саясаттың білім беру саласындағы Тҧжырымдамасы себепкер болды. Бҧл 

қҧжаттар жеке білім беру жҥйесін қҧру және дамыту ҥшін заңды негіз болды.  

      Кейбір жоғары оқу орындарын жекеге ауыстыру  және мемлекеттік емес жаңа жоғары 

оқу орындарын қалыптастыру  жоғары мектепті басқарудың қҧрылымын ӛзгертіп, білім беру 

процесін толығымен жаңартуға мҥмкіндік берді.  

      Қазіргі кезде кӛптеген жеке институттар, университеттер мен академиялар пайда болды. 

Олар бірнеше мамандықтар бойынша мамандар даярлайды.  

     Жеке жоғары оқу орындары мемлекеттік қолдауға, жоғары білікті мамандарға, 

педагогикалық элитаға мҧқтаж.  

       Жеке жоғары оқу орындарында оқулық пен оқу қҧралдары жетіспейді. Кейбір жеке 

жоғары оқу орындарының материалдық базасы тӛмен деңгейде.  

       Жоғары білім берудің кӛзі – мемлекеттік және мемлекеттік емес жеке оқу орындары.  

       Жеке жоғары оқу орындарының артықшылығы – пәндер мен оқу тәртібінің жҥйесі еркін 

таңдалуында болуы тиіс. Жеке жоғары оқу орындарының даусыз жетістігі – оқытушылардың 

оқыту жҥйесіндегі еркіндігі, яғни студенттер қажет тапқан пәндерді оқыту керек.  

       Жеке мемлекеттік емес жоғары оқу орындары – нарықтың талаптарына жауап беретін 

мамандар даярлайтын жаңа қҧрылым болуы тиіс. Сондықтан да ол қазіргі кезде басты мәселе 

болып есептеледі.   

(Б.Мҧрзалинадан) 

Сӛздік 

жаппай ӛркен жаюы – развитие широкой сети 

жеке білім беру – частное образование 

жоғары білім беру реформасы – реформа высшего образования  

Етістіктер 

Негізгі етістік Кӛмекші етістік 

 сҧраққа жауап бере алады; 

 сӛйлем мҥшесі бола алады; 

 толық мағыналы етістік; 

 

       Ол ашық сӛйлесті 

 

 сӛйлем мҥшесі бола 

алмайды; 

 толық мағынасы жоқ; 

 негізгі етістіктермен, 

есім сӛздермен тіркесіп 

қолданылады; 

Бетіне ай сәулесі түскен мӛп-мӛлдір 

бұлақ жарқ ете қалды. 

 

 е (еді, екен, 

емес) 

 жазда 

 ет 

 де (деп, 

десе, деген, 

дер) 
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мемлекеттік емес оқу орындары – негосударственные учебные заведения 

тҧжырымдама – концепция 

заңды негіз – юридическая база  

мемлекеттік қолдау – государственная поддержка  

жоғары білікті мамандар – кадры высшей квалификации 

мҧқтаж (зәру) – нехватка  

тҥйін жасауға болады – сделать вывод  

жаңа қҧрылым – новая структура 

  

3-тапсырма. «Қазақстандағы жеке білім беру туралы» мәтіні бойынша деңгейлік 

тапсырмаларды орындау. 

 

ІІІ-деңгей. 

1. Мәтінге сҧрақтар қҧрастырыңдар 

2. Мәтін бойынша диалог қҧрып, ӛзара сӛйлесіңдер 

3. Кҥрделі етістіктерді теріп жазыңдар 

 

ІІ-деңгей. Жеке жоғары оқу орындарының басқа жоғары оқу орындарынан 

айырмашылығын анықтаңдар. 

 

І-деңгей. Ӛз қалаларыңдағы бір жеке жоғары оқу орны туралы мәліметтерді жинап, 

әңгімелеңдер.  

 

 

  

4-тапсырма. Мәтінді тҥсініп, мазмҧнын айтып беріңдер.  

 

Ғылым,  білім  беру,   денсаулық  сақтау 

 

1938 жылы  КСРО   ғылым  академиясының  қазақ  бӛлімшесі  ашылып, 1946  жылы  

ол  Қазақ   КСР Ғылым   академиясына  айналды. 1990  жылға  қарай  академияда  ғылымның  

барлық  бағыттары   бойынша   50  ғылыми–зерттеу  институты   жҧмыс  істеп,  олардағы  

ғылыми  қызметкерлердің  саны   10  мыңға  жеткен  еді.  

   Осы  жылдардың  ішінде    республика   ғалымдары  әлемдік  мәні  бар  біраз  

жаңалықтар  ашты.  Халық  шаруашылығы  ҥшін   ғылымның  маңызы  қашанда  зор.   

Есімдері  әлемге  әйгілі  академиктер   Қ.И.Сәтбаев,  М.О.Әуезов, Д.А.Қонаев, Ш.Ш. Шӛкин, 

Ш.Е.Есенов, М.А.Айтқожин, Ӛ.М.Сҧлтанғазин, Қ.Қ.Сағадиев, Ӛ.Қ. Жолдасбеков, 

М.К.Қозыбаев,  А.Қ.Қошанов   және   басқалары – Қазақстан  ғылымының  мақтаныштары.  

Республикадағы   ғылыми  ҧйымдардың  саны  300,  ғылым   докторлары   10 мыңнан,  

кандидаттары  11   мыңнан  асады, 30  мыңның  ҥстінде  ғылыми-техникалық  қызметкерлер  

бар. Қазақстан  ҧлттық  ғылым  академиясының   қҧрамындағы  мекемелер  саны  43, 

олардың  38 –і   ғылыми-зерттеу  институттары, бҧларда  400 ғылым  докторы  1500  ғылым  

кандидаты  жҧмыс  жасайды. Ғарыш,  ядролық  физика, жоғарғы  қуат  физикасы,  

ақпараттану,  радио – электроника,  гуманитарлық  және  қоғамдық   ғылымдар,  философия,  

тарих  және  этнология,  әдебиет  теориясы  бойынша  іргелі  ғылыми  зерттеулер  жасалды.  

Ауыл  шаруашылығы  академиясының  қҧрамында  ғылыми  зерттеу  мекемелері,  тәжірибе 

станциялары  мен  шаруашылықтары   бар.  Оларда   бидайдың  жаңа  сорттары  немесе   

қойлардың  жаңа  тҥрлері ӛсіріледі.  

       Инженерлік академияның ҧжымдық мҥшелері – 120-дан астам мемлекеттік концерндер, 

компаниялар, кәсіпорындар, техникалық университеттер, институттар. Ҧлттық ядролық 

орталықта (ядролық физика институты) ядролық физика саласында іргелі зерттеулер 

жҥргізіліп, ядролық сынақтар болған аймақтарда радио-экологиялық, дәрігерлік, 
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биологиялық зерттеулермен айналысады, ядролық жарылыстарға геофизикалық әдістерді 

қолдану негізінде жаңа технологияларды жасап, енгізеді. 

Минералды шикізатты пайдалану жӛніндегі ҧлттық орталық кен-металлургия 

кешенінің тиімділігі жоғары ӛндірісіне енгізетін іргелі зерттеулерді жҥзеге асырады. 

Республикадағы білім беру жҥйесі мектепке дейінгі тәрбие, жалпы орта білім беру, жоғары 

және арнаулы оқу орындары сияқты ӛзара байланысты жҥйелерден тҧрады. 

Жоғары білім беру жҥйесінде 200-ден астам мемлекеттік және мемлекеттік емес оқу 

орындары жҧмыс істейді. Олардың ең бастылары - Әл-Фараби атындағы қазақ ҧлттық 

университеті, Қазақ мемлекеттік басқару академиясы, Қарағанды университеті, Евразия 

университеті, қыздар педагогикалық институты мен консерватория. 

Елімізде кітапхана жҥйесі жақсы дамыған. Жалпы қоры 300 млн дана кітаптан асатын 

217 мың кітапхана бар. 1931 жылы ашылған бір ғана Ҧлттық кітапхананың ӛзіндегі кітап 

қоры – 5 млн 260 мың. Оның 25 мыңы – сирек кітаптар мен қолжазбалар. Соңғы жылдары 

білім беру мен денсаулық саласындағы жеке мекемелер қатары едәуір ӛсті. 

Қазақстан азаматтарының денсаулығы- мемлекеттің басты қамқорлығында. 

(«Менің елім – Қазақстан» кітабынан) 

 

5-сабақ 

Нәтиже сабақ 

І   Тест ӛткізу 

1. Заттың қимылын білдіретін сӛз табы?   

а. Зат есім  

в. Сан есім 

с. Етістік  

д. Есімдік    

2. Бұйрық райлы етістікті табыңыз.   

а. алу 

в. келді 

с. жаз 

д. аламын 

3. Болымсыз етістікті табыңыз. 
а. сенбе 

в. сен бе 

с. сен 

д. жақсы 

4. Күрделі   етістікті   табыңыз 

а. кӛбірек алды  

в. келе  жатыр   

с. біршама  бар 

д. жүр 

5. Етістікті   сӛз  тіркесін  табыңыз 

а. жаз  келді    

в. оның  ӛнері 

с. әсем  қыз 

д. қиын  сӛз  

6. Етістіктен   болған  сын  есімді  кӛрсетіңіз 

а. ажарлы 

в. шашыраңқы   

с. күллі, тегіс 

д. келді 

7. Болымсыз етістікті кӛрсетіңіз 

а. ешкім, әлдене 
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в. оқыма, ішпе   

с. жетінші, үш 

д. оқыған, келген 

8. Етістік болмайтын сӛзді  табыңыз 

а. билете 

в. билікті     

с. билеткізу 

д. билеп-тӛстеу 

9.Республикада неше мыңға жуық оқушы оқиды?   

а. 30 мың  

в. 500 мың  

с. 700 мың  

д. 200 мың  

10.Тұлғасына қарай етістіктер нешеге бӛлінеді?   

а. 3 

в. 2 

с. 4 

д. 6 

11.Толық орта мектеп қай кластарды қамтиды?   

а. 1-4 

в. 10-11 

с. 5-9 

д. 7-9 

12.Кӛмекші етістікті табыңыз?   

а. Жатыр екен  

в. Маңырап  

с. Кӛргенбіз  

д. Жинасам  

13. Дара  етістікті   сӛйлемді   кӛрсетіңіз 

а. еңбек  етсең, есейерсің     

в. ол  жығылып  қалды 

с. табиғат – біздің досымыз 

д. Марат   күліп жіберді 

14. Міндетті білім түрін анықтаңыз?   

а. 10-11 сынып  

в. 1-4, 5-9 сыныптар  

с. Жоғары білім 

д. Арнайы білім  

15. Етістікті  тіркесті  табыңыз 

а. туған  жер 

в. малды  ӛлке 

с. кӛптен   тосқан   

д. он  бес  адам 

16. Туынды  етістікті   табыңыз 

а. сұра  

в. бӛл 

с. жырла   

д. айт 

17. Қазіргі кездегі білім беру міндеттері?   

а. Білім беру 

в. Тәрбие негіздерін қалыптастыру  

с. Жеке адамның шығармашылық мүмкіндіктерін дамыту  
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д. Жеке адамның шығармашылығын дамыту  

18. Болымсыз тұлғалы етістікті табыңыз. 

а. кеше мен газет оқыдым 

в. сіздер дүкеннен шай әкеліңіз 

с. олар кеше демалды 

д. студенттер ертең оқымайды 

19. Етістікті табыңыз 

а.  сұлу 

в.  сәуле 

с.  апарамын 

д. тоқсан 

20. Негізгі  түбір  етістіктерді  табыңыз 

а. келді, бармақ 

в. оқы, сана     

с. жүзім, бақыт 

д. ерекше, әрбір 

 

ІІ  Бақылау сҧрақтары 

1. Етістік деген не? 

2. Етістіктің тҥрлері қандай? 

3. Етістік шақтарының жасалу жолдары туралы не білесіңдер? 

4. Қазақстандағы білім беру жҥйесі туралы әңгімелеңдер. 

5. Ы.Алтынсарин кім? 

6. Жеке білім беру туралы не айта аласыңдар? 
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ХІ-модуль 

 

Лексикалық тақырып: Мамандық әлемінде 

Грамматикалық тақырып: Етістіктің рай формалары 

 

1-сабақ 

 
1-тапсырма. Етістіктің рай формалары туралы мәліметтерді оқып, мысал келтіріңдер. Есте 

сақтаңдар. 

Етістіктің райлары 

іс-қимылға байланысты ой-пікірді, 

қатынасты білдіреді. 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

                                                       

           2-тапсырма. Мәтінмен танысып, мазмҧнын айтып беріңдер. Етістіктерді теріп жазып, 

райларын ажыратыңдар, жасалу жолын тҥсіндіріңдер. 

 

Мамандық 

 

Адам анадан туғанда ешнәрсені ойламай, тек пәктікпен ғана жарық дҥние есігін 

ашады. Бірте-бірте қайта келмес балдәуренді балалық шақ ӛтіп, «тарыдай болып кірген» 

алтын ҧя мектептен «таудай болып шығып» та жатасың.  

Енді жеке тҧлғаға айналып, ата-анаңды ӛз еңбегіңмен қуантқың келеді. Бҧл 

кезекте ӛмір деп аталатын терең де тамырлы мҧхитта еркін жҥзер қайықтың ескекшісі болу 

ҥшін, ӛзіңе ҧнайтын, кӛңіліңнің тӛріне бала кезіңнен ҧялаған мамандықты таңдауың қажет. 

Ғҧмырыңның содыры кӛп соқпағы енді басталатыны да сӛзсіз. Сенің бақытты ғҧмыр кешуің 

еңбегіңе орайлас болмақ. Осындай  толқымалы қиын сәттерінің бірінде қазақ поэзиясының 

Қҧлагері атанған Ілияс Жансҥгіров ағамыз былай депті: «Таңдамасаң тҥзу жолдың дҧрысын, 

жас болып та кӛрген кҥнің қҧрысын».  

Шындығында да, ойлы тармақтар, ойлы ғана емес-ау есті жолдар... 

Мамандық, кәсіп сӛздерінің астарына ҥңілер болсақ, адам баласының ӛмір сҥрудегі 

кілті іспеттес. Біз әр тҥрлі кәсіп иесі бола аламыз. Мәселен, біреулер есепші, енді біреулер 

оқушы білімі ҥшін бар ғҧмырын сарп еткен аяулы ҧстаз, келесілер ақ халаттағы абзал дәрігер 

тағы-тағы сол сияқты. Әр мамандық ӛз қиыншылығымен, ӛз ерекшелігімен қымбат. Оның 

жаманы жоқ, тек оны меңгеріп, жақсы игеріп мамандығыңның шебері болсаң болғаны. Сол 

арқылы қоғамға қызмет етіп, жеке басыңның жағдайын тҥзетесің. Ал кәсіп иесі бола алмасаң 

ше деген сауал тууы да мҥмкін. Мен айтар едім, мамандық иесі бола алмасаң қоғамға 

керексіз тҧлға болып қала бермексің. Сондықтан да, қажымай, талмай оқып, қалаған 

мамандықтарыңның қҧлағында ойнар иесі болудан еш қорықпаңдар әрі қашпаңдар. 

Менің таңдаған мамандығым – инженер. Мен инженер болу арқылы ӛз халқымның, 

тҧғыры биіктеп келе жатқан Қазақстанымның байлықтарын әлемге паш етіп, жер жҥзінде 

біздің елдей меймандос халықтың барлығын танытпақпын.  

           Сӛз соңында айтарым, таңдаған кәсіптеріңді пайдалана отырып, егеменді еліміздің кӛк 

байрағын кӛтере беріңдер демекпін!                                                                                     
                 (Ш.Исакова) 

Ашық Бҧйрық Шартты Қалау 

Ҥш жақта 

Оқыдым  

Оқимын 

Оқып жҥрмін 

 

Етістіктің 

бҧйрықты 

тҥрде жіктелуі 

негіз + са, се 

+жж 

оқысам 

негіз +ғы, гі; 

қы, кі +Т.Ж+кел. 

оқығым келеді. 
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Сӛздік 

ешнәрсе  – ничего 

пәктік – невинность 

балалық шақ - детство 

жеке тҧлға - личность 

қуанту - радовать 

таңдау - выбрать 

қиын сәт - тяжелое состояние 

ӛмір сҥру - жить 

қиыншылық - трудность 

ерекшелік - особенность 

 

3-тапсырма. Мәтінмен танысып, ҥш деңгейлі тапсырмаларды орындаңдар. 

 

Ҥш факультет негізінде қҧрылған республикадағы жоғары техникалық оқу орны  

(ҚазТКМИ-КазПТИ-ҚазҦТУ) бҥгіндері еліміздегі бірден бір жетекші техникалық 

университет деңгейіне кӛтерілді. ҚазҦТУ мыңдаған инженер маман тҥлектері мен 

Қазақстанның барлық кәсіпорындары ҥшін орны бӛлек.  

        Жаңа мыңжылдықта университет ӛзінің алдында ҥлкен мақсатар мен міндеттер  қойып 

отыр. Дамудың жаңа кезеңінде университет жаңа жоғары инженер-техникалық оқу орнын 

қалыптастыру арқылы әлемдік білім жҥйесінде лайықты орынға ие болуға ҧмтылуда. Ӛ.А. 

Байқоңыров атындағы тау-кен-металлургия, геология және мҧнай-газ ісі, машина жасау, 

технология және экология, инженерлік-экономика және Әл-Машани атындағы 

жаратылыстану-гуманитарлық сияқты 6 институтты, республикалық қайта даярлау және 

біліктілікті арттыру орталығы мен ғылыми-ӛндірістік орталықтары, филиалдарын 

біріктірген оқу орны.  

 

Бҥгінгі ҚазҦТУ дегеніміз:  

 

- Университеттегі профессор-оқытушылар қҧрамы - 832 адам, соның  107–сі ғылым 

докторы мен профессор, 194-ті ғылым кандидаты мен доцент. Профессор-оқытушылар 

қатарына 1 академик, ҚРҦҒА-сының 7 корреспондент мҥшесі, салалық академиялардың 30 

корреспондент мҥшесі  бар.  

- Магистратура, аспирантура және докторантура, докторлық және кандидаттық 

диссертацияларды қорғайтын кеңес, халықаралық конференциялар, симпозиумдар, 

семинарлар және басқа да шаралар ӛткізілетін орын.  

- Кӛптеген шетелдік жорғары оқу орындары және компаниялармен кең халықаралық 

байланыс жасалған. 

- Оқу кластары мен лабораториялары соңғы ҥлгідегі  компьютерлік техникалармен, сондай-

ақ Қазақстанда жҧмыс істейтін фирмалардың   жабдықтарымен жарақтандырылған.  

- Қазақстандағы ең ірі кітапханалардың бірі де осында, оның кең де жарық оқу залдары 

және әлемдік  Internet  желісіне шыға алатын іздестіру анықтамалық жҥйесі студенттер мен 

оқытушыларға қызмет кӛрсетеді.  

- Техникалық пәндер оқытушылары ҥшін біліктілікті арттыру курсы осында орналасқан.  

- Анықтамалық-талдау және инженерлік-компьютерлік орталық жҧмыс істейді.  

- Университеттің баспа орталығы арқылы оқулықтар, оқу қҧралдары, ғалымдардың  

ғылыми еңбектері шығарылады, кӛп тиражды « РАС» газеті университет айнасы.  

- Спорт  залы, спорт алаңдары  спортпен  шҧғылданушылардың игілігінде. Мҧнда 

студенттер арасында  спартакиадалар, әр тҥрлі жарыстар ӛткізіледі.  

- Жыл сайын ӛткізілетін «ҚазҦТУ кӛктемі» фестивалі, «Оңтҥстік квартал» атты әзілкештер 

мен тапқырлық клубы ( КВН) тағы бар.  

- Әскери кафедра жҧмыс істейді.  
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Сӛздік  

халық шаруашылығы - народное хозяйство  

мыңжылдық - тысячилетие  

біліктілікті арттыру - повышение квалификации 

профессор-оқытушы қҧрамы - профессорско-преподавательский состав  

жабдықтар - оборудование  

 
 

ІІІ-деңгей. Мәтінді оқып, жаңа сӛздерін теріп жазып, сӛздікпен аударыңдар. 

 
 

ІІ-деңгей. 1.Бҥгінгі «ҚазҦТУ» тірек сызба әзірлеңдер. 

                 2. 10 етістікті теріп, райдың барлық тҥрлеріне қойып жазыңдар. 

 
 

І-деңгей. Мәтінге жоспар қҧрып, мазмҧндама жазыңдар. 

 

 
  

2-сабақ 

 

1-тапсырма. Мәтінді аударма сӛздігін пайдалана отырып аударыңдар. Етістіктерді теріп 

жазып, сӛз тіркестерін қҧрастырыңдар. 

 

Программист  

 

Много веков назад люди хотели иметь приспособления, которые помогли решать 

разнообразные задачи. Начало XVII века в 1623 году ученые создали машину складывать и 

вычитать числа, которые выполняют четыре основных арифметические действия – это 

назывались арифмометром.  

В 1621 году немецкий философ и математик Густов также создал арифмометр. XVII-

XIX веках развивались различные науки, в том числе математика и астрономия. В это время 

одним известным человеком в истории вычислительной техники стал английский математик 

Чарльз. Он начал работать над машиной для вычисления и управления производства 

процессом. Работой машины также управляла специальная бумажная лента с отверстьями – 

это называлось программируемостью.  

В разработке этой машины принимала графика Ада Августа, которую считают 

первой в мире женщиной программистом.  
 

Сӛздік 

помогали - кӛмектесті 

разнообразные - әр тҥрлі 

складывать - қосу 

вычитать - алу 

основные - негізгі 

называлось - аталды 

 

2-тапсырма. Диалогты қазақ тіліне аударып, ӛзара сӛйлесіңдер 

- Какова работа геолога? 

- Работа геолога трудна и в то же время увлекательна 

- Чего требует такая работа? 

- Выносливости, смелости, но также необходимых знаний опыта. 

- До начала экспедиции чем занимается геолог? 

- Изучением района, края, области куда он направляется 
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- Поэтому что необходимо иметь геологу при себе? 

- Геологу без карты местности не обойтись 

- Что они делают после тщательного обследования и изучения. 

- Составляют особые геологические карты 

 

Сӛздік 

работа - жҧмыс 

трудна - қиын 

выносливость - шыдамдылық 

смелость - батылдық 

необходимый - қажетті 

изучение - зерттеу 

местность - жергілікті аймақ 

составлять - қҧрастыру 

 

3-тапсырма. Мәтінді тҥсініп деңгейлік тапсырмаларды орындаңдар. 

 

Тамаша геолог еді  

 

    Қаныш Имантайҧлы Сәтбаев еліміздегі тамаша  геологтардың санатына енеді. 

Геология саласындағы аса кӛрнекті ғалымдардың  бірі болып табылады. Ол  геологиялық 

теорияның дамуына орасан зор ҥлес қосты және оның зерттеулері еліміздің бай табиғат 

қорларын, атап айтқанда, Қазақстанның мол табиғат қорларын ашуға  кӛмектесті. Ол ҧзақ 

уақыт бойына Қазақстан Республикасы Ғылым академиясының президенті болып істеді және 

онда ғылыми орталық қҧрды. Ғылымның кӛптеген салаларын  дамытуға жәрдемдесті. Қаныш 

Имантайҧлы Сәтбаев біздің еліміздегі барлық ғылымды ҧйымдастыруды дамытуда ҥлкен рӛл 

атқарды. Ол кӛп жылдар бойына СССР академиясы президиумының мҥшесі болды. Онда 

ӛмірге деген, Отанымыздың кҥш-қуатына деген, идеяларымыздың әділдігіне терең сенім 

болатын.  

    Қажымас, ізденімпаз әрі  қабілетті ҧйымдастырушы Қ.И. Сәтбаев жаңа Қазақстанның 

шаңырағын кӛтерушілердің алғы сапында кӛзге тҥсті.  

 
 

ІІІ-деңгей.  

1. Сҧрақтарға жауап беріңдер 

1) Қ.И.Сәтбаев кім? 

2) Ол ғылымның қандай салаларына зор ҥлес қосқан? 

3) Ол қандай қорларды ашуға кӛмектесті? 

4) Қ.Сәтбаев қайда ғылыми орталық қҧрды? 

2. Мәтіндегі бірінші сӛйлемге синтаксистік талдау жасаңдар 

 

 

ІІ-деңгей.  

1. Мәтін бойынша кӛршіңмен сӛйлесіңдер 

2. Табылады, қҧрды, атқарды етістіктерден шартты райда тҧрған етістік жасаңдар 

 

 

І-деңгей. Қ.И.Сәтбаевтің зерттеулері туралы қосымша мәліметтер жинап, мәнжазба жазыңдар 

 

 

4-тапсырма. Мәтінді тҥсініп, Нобель сыйлығы туралы айтып беріңдер. Мәтіннен бес 

етістікті теріп жазып, барлық  рай формаларына қойып жазыңдар.  

      

     Парижде 1895 жылы  жазылған  ӛзінің атақты аманат хатында Альфред Нобель қалдырған 

капиталын қалай пайдалану керектігі туралы жазды.  Қайтыс болар алдындағы оның 
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қалдырған байлығы 92 млн. доллар.  Қазір барлық қаржылық, ҧйымдастырушылық 

сҧрақтарын «Нобель қоры» ҧйымы шешеді. 

    Нобель сыйлығы қорының қаржылық жҧмысы табысты жҥргізіліп келеді. Жыл сайын 

сыйлық қоры теңдей беске бӛлінеді. Физика, химия, медицина және физиология 

саласындағы ғалымдарға сондай-ақ  әдебиет саласындағы жазушыларға, бейбітшілікті 

нығайтуға қызмет еткен қоғамдық қайраткерлерге бес Нобель сыйлығы бар. 

     Нобель қоры жеке және тәуелсіз ҧйым болып табылады. Директор жҧмысын Швеция  

ҥкіметі   ҧсынған адам орындайды. 

     1968 жылы  Швецияның мемлекеттік банкі ҧсынған экономика бойынша тағы бір Нобель  

сыйлығы бар. Бҧл сыйлық ресми басқаша аталған – Альфред Нобельдің қҧрметіне аталған 

сыйлық. 

      Қазіргі кҥнде Нобель сыйлығы бҥкіл әлемге белгілі. Нобель сыйлығына кандидаттарды 

таңдау ҥшін,  бекіту ҥшін арнайы комитет қҧрылған. Онда белгілі мамандар жҧмыс істейді. 

Нобель сыйлығына кандидаттар бекітілген соң, олар 10 желтоқсанда Стокгольм мен Ослоға 

отбасымен бірге  шақырылады. Стокгольмде марапаттау рәсімі 1200 адам қатысқан концерт 

залында ӛтеді. Химия, физика, медицина, әдебиет саласындағы сыйлықтарды Швеция Королі 

табыс етеді.  Кеш банкетпен аяқталады. Ослода бейбітшілік сыйлығын марапаттау рәсімі   

Норвегия Королі мен оның отбасының қатысуымен университетте ӛтеді. Марапаттаудан 

кейін лауреаттар ӛздерінің Нобельдік лекцияларын оқиды. Ол лекциялар «Нобельдік 

лауреаттар» деген арнайы басылымда жарияланады. 

       Нобель сыйлығы ӛте ерекше және айрықша сыйлық болып табылады. Ол 1901 жылдан 

беріліп келеді. Осы уақыт аралығында 600 жуық адамдар лауреат болды. 

 

(Лауреат Нобелевской премии: энциклопедия)  

 
3-сабақ 

 

1-тапсырма. Тӛменде берілген екі мәтінмен танысып, кестені толтырыңдар. Кесте бойынша 

әңгімелеңдер. 

 

Металлургия факультеті 

 

   Металлургия факультетінің тарихы университеттің ашылуымен тығыз байланысты. 

1934  жылы қазақтың тау-кен металлургия институты ашылғанда металлургия мамандарын 

дайындайтын ең негізгі факультеттердің бірі болды.  

    Осы кҥнге дейін факультет мыңға тарта жоғары білімді металлургия  мамандарын 

оқытып шығарды. Олар қазір Қазақстан Республикасының экономикасының техникалық 

базасын кӛтеруде кӛп істер атқарып жҥр.  

     Факультет мына мамандықтар бойынша мамандар дайындайды: тҥсті  металдар 

металлургиясы, қазба байлықтарды дамыту, металлургия машиналары мен қҧрылғылары, 

жеңіл және сирек кездесетін металдар металлургиясы.  

  

Технология факультеті 

 

   Технология факультеті ҚазҦТУ жанынан қҧрылды. Факультет негізінде химия, 

металлургия, полиграфия, мҧнай ӛндеу технологиялары бойынша мамандар дайындайды.  

    Факультетте полиграфия машиналары және автоматтандырылған органикалық 

заттардың химиялық технологиясы, жоғарғы-молекулалық ӛндіріс технологиясы 

мамандықтары бойынша аталған мамандықтар дайындайтын бірден-бір орталық қазір осы 

технология факультеті болып отыр.  

    Факультетте бір академик, тӛрт профессор, 27 ғылым кандидаты жҧмыс істейді. 
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ҚазҦТУ-дың факультеттері Дайындайтын мамандықтары 

1. Металлургия •  тҥсті металдар металлургиясы 

•  қазба байлықтарды дамыту  

• 

• 

• 

2. Технология • химия металлургиясы 

• полиграфия 

• 

• 
 

 

2-тапсырма. Мәтінге диалог қҧрастырып, ӛзара жҧпта сӛйлесіңдер 

 

Техникалық университеттің ақын тҥлегі 

 

   Таяуда осы университеттің тау-кен институтының ҧжымымен және студенттерімен 

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік және Қазақстан Жазушылар  одағы І. Жансҥгіров 

атындағы сыйлықтардың лауреаты, ақын, драматург және  аудармашы   Иранбек 

Оразбаевтың кездесуі болып ӛтті. Ақынның бҧл ортаға келуінің ӛзіндік жӛні де бар: себебі 

ол кезінде, сонау  алпысыншы жылдардың соңында осы институтты тәмамдаған-ды. 

Алғашқы туындылары «Жҥрек жырлайды» (1974),  «Тҥннің кӛзі»   (1979),  содан соң 

«Сҧлулықпен сырласу» (1980),  «Ӛмір - ӛлең» (1982)  «Дҥние жарық» (1987)  сияқты ӛлең 

жинақтарымен танылған ақынның драматургия саласындағы еңбегі де ерен.  

    Театр сахналарында қойылып жҥрген қырықтан астам пьесасы бар. Соның ішінде 

«Мен ішпеген у бар ма?», «Батқан кеменің бейбақтары» сияқты туындылары театр 

сахналарында Иран Ғайыптың осы университетте оқып жҥргенде–ақ ӛлең-жырға жақын, 

сергек студент болғанын серіктес ақын жора-жолдастары айқын аңғарыпты. Университеттің 

оқу-тәрбие жҧмысы жӛніндегі проректоры, философия  ғылымдарының докторы, ӛлең-

жырды жанындай сҥйетін, ара-тҧра ӛзі де кӛңіл  толқындарын ӛлеңмен қағазға тҥсіріп 

қоятын Ҧлықпан Сыдықовтың айтуынша, сол кезде  политехникалық институтында 

«Бәйшешек» атты әдеби ҥйірме қҧрыпты. Оның бел ортасында осы  Иранбек және ӛздері  

болыпты. Кездесу кезінде  мҧны ақын ӛзі де айтып ӛтті. Сол ҥшін базбіреулер тарапынан 

ҥйірме  мҥшелері  қҧқайлық та кӛрмей қоймапты. «Тырнақ астынан кір іздеушілер»  

табылып, оны ҧлттық тҥрлі  әрекеттермен байланыстырғысы келіп, «Бәйшешектің» бой 

кӛтеруін тежегісі келген. Сонда да ҥйірмеден ел танитын азаматтар шығып, таланттарын 

ҧштады. Солардың бірі Иранбек. Ақын кездесуде бір топ ӛлеңдерін оқыды. Институт ҧжымы 

ақын иығына шапан жауып қҧрмет кӛрсетті.  

                                                                   

(«Қазақстанның  ғылымы мен жоғары мектебі» газеті ) 
 

Тірек сҧрақтар 

 

1) Институт студенттерімен кездесуге кім келді? 

2) Ақын бҧл ортаға не себепті келген? 

3) Кездесуде ақын нені есіне тҥсірді? 

4) Қандай ҥйірме туралы әңгіме болды? 
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3-тапсырма. Етістіктерді ҥлгі бойынша барлық райда қолданыңдар 
 

ҤЛГІ:                                   қалау рай                      бұйрық рай               шартты рай 

             Болды                      болғысы келді                   бол                              болса 

                 Барды, қойылды, аңғарды, қҧрыпты, ӛтті, кел, шығу, кӛрсетті 

 

 

4-сабақ 

 

1-тапсырма. Диалог бойынша ӛзара сӛйлесіңдер 

 

- ҚазҦТУ-да тау-кен факультеті қашан қҧрылды? 

- 1935 жылы ҧйымдастырылды 

- Мамандар дайындауда алғаш кезде қандай институттардың кӛмегі зор болды? 

- Кривой рог тау-кен институты мен Мәскеу металлургия институты 

- Факультетте қандай мамандық бойынша инженерлерді дайындады? 

- Қазба байлықтарды жер астынан ӛңдеу, ашық тау-кен жҧмыстарын тиімді пайдалану, 

шахталық және жер асты қҧрылысы, аэросурет, геодезиясы, т.б. 

- Факультетте кімдер жҧмыс істейді? 

- Ҥш корреспондент мҥшесі, сегіз ғылым докторы, елу ғылым кандидаты жемісті еңбек етіп 

жҥр. 

 

2-тапсырма. Мәтінді тҥсініп, мазмҧндама жазыңдар. 

 

         Мҧнай факультеті 

 

Мҧнай факультеті 1996 жылы геологиялық барлау факультеті қҧрамынан жеке факультет 

болып бӛлініп шықты.  

Қазір факультеттің мыңдаған тҥлектері еліміздің мҧнай-газ байлығын ашып пайдалануға 

жемісті еңбек етіп жатыр. Факультеттің қҧрамында қазір алты кафедра жҧмыс істейді. 

Факультетте бес профессор мен отыз ҥш ғылым кандидаты сабақ береді. Факультет мҧнай-

газ геологиясы, мҧнай машиналары, мҧнай-газ скважиналарын бҧрғылау, қазба байлықты 

барлаудың техникасы мен технологиясы, мҧнай–газ ӛңдеудегі машиналар мен қҧрылғылар 

мамандықтары бойынша жоғары білімді мҧнай-газ инженерлерін дайындап шығарады.  

 

Сӛздік 

мҧнай – нефть  

геологиялық барлау – геологическая разведка  

қҧрамынан – из состава 

тҥлектері - выпускники 

еңбек етіп жатыр – работают, трудятся 

қазір – сейчас  

ғылым – наука  

сабақ береді – преподают 

мҧнай-газ геологиясы –геология нефти и газа 

мҧнай машиналары-нефтяные машины  

мҧнай-газ скважиналарын бҧрғылау – бурение нефтяных и газовых скважин  

қазба байлықты барлаудың техникасы мен технологиясы – технология и техника 

разведки месторождений полезных ископаемых  

мҧнай-газ ӛндірудегі машиналар мен қҧрылғылар – машины и оборудование нефтяных и 

газовых промыслов  

жоғары білім – высшее образование 

 



 136 

3-тапсырма. Ӛздерің оқитын жоғары оқу орнындағы факультеттерді атап, дайындайтын 

мамандықтарының тізімін кӛрсетіңдер 

 

Жоғары оқу орнының атауы 

Факультеттің атауы Мамандықтар 

1. 

 

• 

• 

• 

• 

2. 

 

• 

• 

• 

• 

3. 

 

• 

• 

• 

4. 

 

• 

• 

• 

• 

 

Осы мәліметтерді пайдалана отырып, жергілікті газеттерге жарнама дайындап, жіберіңдер. 

 

4-тапсырма. Мәтіннің мазмҧнын жазбаша тҥрде беріңдер. 

 

    Сҥйінбай ақын бір топ жолдастарымен  далада келе жатып ӛгіз мінген қойшыға кездескен 

екен.  

     Жасы кіші қойшы жігіт бҧларға сәлем береді.  

- Е, сен ен далада неғып жҥрсің? – деп сҧрайды ақын одан. 

- Е, Сҥйінбай аға, мен далада қой бағамын, ара-тҧра ой бағамын, - деп жауап береді қойшы.  

     Ақын қойшымен ҧзағырақ әңгімелесіп, жолдастарын сарғайтып кҥттіріп қойған екен. 

Былай шыққаннан кейін жолдастары оған:  

- Әлгі бір қойшыға кӛп уақыт жібердіңіз-ау! – депті. 

- Ол – білімді бала, қасынан кеткім келмеді. 

- Білімін қайдан білдіңіз, маңдайында ештеме жазулы тҧрған жоқ қой оның... 

- Тіліне қарап білімін байқадым, - деген екен. 

 

5-тапсырма. Мәтінді оқып, ӛз пікірлеріңді білдіріңдер. Мәтіннің қҧрылу ерекшеліктерін 

анықтаңдар.  

Мейірімді бала 

     Қытай жҧртында ескі заң бар, біреуді алдағандығы мойнына тҥскен кісінің қолын кесе-

тҧғын. Бір тӛре осындай іспен кҥнәлі болып, әлгі айтылған жазаны беруге тҧрғанда, кҥнәлі 

тӛренің жас қыз баласы әкем ҥшін жауап беремін деп, мәлім болды. Қызды патшаға алып 

келісті. 

- Тақсыр патшам, - деді қыз. – Менің әкем жазаңа лайық болғаны рас, соның ҥшін 

қолынан айырылуға керек болды, мінекей, тақсыр, әкемнің қолы, - деп ӛзінің қолын 

кӛтерді. – Бҧл қолда менің жазықты болған атамның қолы, бірақ мҧнымен бала-

шағаларын асырауға шамасы келмейді. Бҧйырыңыз, тақсыр, осы нашар қолын кесіп, 

жҧмысқа жарап, бала-шағаларын асырайтын қолын атама қалдыруға. 

  Патша баланың мҧнша атасына мейірімділігіне рақымы келіп, тӛренің кҥнәсін кешті 

дейді.  

(Ы.Алтынсарин) 

6-тапсырма. Мәтіннің мазмҧнын тҥсініп, ӛзара сӛйлесіңдер. Мәтінге ат қойыңдар. 
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Әйтекенің бала кезінде атын шығарған бір оқиға 

Қой бағып жҥрген бала Әйтекеге ҥш атты жолаушы кездеседі.   

- Ассалаумағалейкум, ағалар, - деп, бала ізетпен ҥлкендерге сәлем береді. Баланың 

жатырқамай, жасқанбай сӛйлегеніне риза болған жолаушылар: 

- Ауылда ойнап жҥрген баламызды осы елдің бір жолаушы адамының аты теуіп жазым 

қылған екен. Соның қҧнын даулап, бітім қылайық деп келеміз. Қосуақ бидің ауылы 

қайсы? – деп сҧраған екен.  

Сонда Әйтеке: 

- Балаңызды ат босағада тепсе, бҥтін қҧн, жабықта тепсе, жарты қҧн, тӛрде тепсе 

тӛрттің бірін аласыздар. Қосуақ би осыны айтар, осыны айтпаса, қосып айтар. Бидің 

ауылы – анау, жолдарыңыз болсын! – дейді. 

Қосуақ би де осындай тӛрелік айтқан екен.  Баланы тӛрде байланған ат тепкендіктен, 

қҧнның тӛрттен бірін тӛлеп қайтарады. Әйтекенің аты осыдан шыққан екен. 

(Ҥш пайғамбар) 
 

7-тапсырма. «Менің таңдаған мамандығым» тақырыбына шығарма жазыңдар 

 

5-сабақ 

Нәтиже сабақ 

 

І. Тест ӛткізу 

1. Іс-қимылға байланысты ой-пікірді, қатынасты білдіреді.  

а. Етіс категориясы  

в. Етістіктің шақтары  

с. Етістіктің райлары  

д. Есімше  

2. «Таңдамасаң түзу жолдың дұрысын, жас болып та кӛрген күнің құрысын» кімнің 

сӛзі?  

а. Ш.Уәлиханов 

в. І. Жансүгіров  

с. С.Мұқанов  

д. М.Мақатаев  

3. «Әлемге паш ету» тіркесінің мәні  

а. Таныту  

в. Танытпау  

с. Әйгілі болу  

д. Керісу  

4. Геологқа қажетті зат.  

а. Сӛмке  

в. Ұйықтайтын матрац  

с. Жердің картасы   

д. Пышақ  

5. Дүниежүзіндегі бірінші программист әйел  

а. Ада Август  

в. В.Терешкова  

с. М.Кюри 

д. Е.Семенова  

6.Қалау райды табыңыз.  

а. Айтсам  

в. Кӛргім келеді  

с. Кел  

д. Тыңдадым  

7. «Құлағында ойнау» тіркесінің мағынасы  
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а. Бір нәрсені жетік меңгеру  

в. Бір нәрсені түсінбеу  

с. Ойнау  

д. Қалжыңдау  

8. Арифмометрді кім жасады?  

а. Неміс ғалымы Геккель  

в. П.Кюри  

с. Неміс ғалымы Густов  

д. Ағылшын ғалымы Чарльз  

9. Шартты райды табыңыз.  

а. Барғым келеді  

в. Оқыңдар  

с. Оқимын  

д. Оқысаң  

10. Етістіктің райлары неше түрге бӛлінеді?  

а. 6 

в. 4 

с. 3 

д. 5 

11. «Дүние жарық» ӛлеңдер жинағының авторы кім? 

а. Ұ.Садықов  

в. М.Мақатаев  

с. И.Оразбаев  

д. Т.Молдағалиев  

12. Қ.Сәтбаев есімімен аталатын жоғары оқу орны?  

а. ҚазПИ 

в. ҚазТИУ 

с. ҚазҰУ 

д. ҚазҰТУ 

13. Металлургия факультеті қай мамандықты дайындайды?  

а. Металлургия машиналары мен құрылғылары  

в. Жоғарғы-молекулалық ӛндіріс технологиясы  

с. Мұнай машиналары  

д. Мұнай- газ инженерлері  

14. «Тарыдай болып кіру, таудай болып шығу» тіркесінің мәні?  

а. Ұйымшыл болу  

в. Есейіп шығу  

с. Бақытты ӛмір сүру  

д. Толықсып кету  

15. Оның инженер болғысы келді: қай райда тұрғанын анықтаңыз?  

а. Ашық рай  

в. Шартты рай  

с. Қалау рай  

д. Бұйрық рай  

16. Ашық райды табыңыз?  

а. Бардым  

в. Үйленгім келеді 

с. Жүрсем  

д. Барыңыз  

17. Бұйрық райды табыңыз? 

а. Барсам  

в. Тыңда  
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с. Айтқым келеді  

д. Оқып тұрмын  

18. ҚазҰТУ-да тау-кен факультеті қашан құрылды? 

а. 1937 ж.  

в. 1938 ж. 

с. 1935 ж.  

д. 1934 ж.  

19. Геология саласында аса кӛрнекті ғалымның бірі?  

а. Е.Омаров  

в. А.Байтұрсынов  

с. М.Тынышпаев   

д. Қ.И.Сәтпаев  

20. Адам  анадан туғанда қандай болады?  

а. Пәк  

в. Таза   

с. Лас  

д. Кір  
 

ІІ. Бақылау сҧрақтары  

1. Етістік райларының тҥрлерін атап, жасалу жолдарын тҥсіндіріңдер 

2. «Мамандық» тақырыбына диалог әзірлеңдер  

3. Республикамыздағы жоғары оқу орындарының факультеттері туралы айтып беріңдер 

4. Қ.Сәтбаевтің Қазақстан ғылымына қосқан ҥлесі қандай? 
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ХІІ-модуль 

 

Лексикалық тақырып: Біздің университет 

Грамматикалық тақырып: Етістіктің жіктелуі 

 

1-сабақ 

 

1-тапсырма. Кестемен танысып тақырыпты тҥсіндіріңдер, ӛз мысалдарыңды келтіріп 

жіктеңдер.         

                           Етістіктің жіктелуі 

Жақ        Жекеше тҥрі                   Кӛпше тҥрі 

1              Мен айттым                  біз айттық 

2               Сен айттың                  сендер айттыңдар 

2              Сіз айттыңыз               сіздер айттыңыздар 

3             Ол айтты                       олар айтты 

 

2-тапсырма. Келесі сҧрақтарға жауап беруге дайындалыңдар. 

1. Сіздің жоғары оқу орныңыз қандай мамандықтарды дайындайды? Факультет ше? 

2. Мамандарды дайындауда жҧмыстардың қандай тҥрлері ҧйымдастырылады? 

3. Қандай жалпы және арнаулы курстар жҥргізіледі? 

4. Кітапхана оқулық пен оқу қҧралдарымен  қалай қамтылған? 

5. Оқу залында қандай  жағдай жасалған? 

 

3-тапсырма. Мәтінді тҥсініп ҥш деңгейлі тапсырмаларды орыңдаңдар. 

 

                         Батыс Қазақстан мемлекеттік  медицина академиясы 

 

        Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина академиясы - медицина мамандарын 

дайындайтын мемлекеттік жоғары оқу орны. 1957 жылы Ақтӛбе мемлекеттік медицина 

институты болып ашылды. Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің қаулыларымен 1997 жылы 

25 ақпанда академия, 2000 жылы 11 қарашада  Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина  

академиясына экономика ғылымдарының  докторы, профессор, мемлекет қайраткері Марат 

Тҧрдыбекҧлы  Оспановтың есімі берілді. 

       Академия 5 оқу ғимаратында, бірнеше клиникалық ауруханаларда орналасқан және оның 

4 жатаханасы, орталық  ғылыми-зерттеу лабораториясы, сауықтыру орталығы, бай 

кітапханасы, стадионы, ҥш спорт залы, т.б. орындары бар. Академияда 334 оқытушы, оның 

ішінде 40 ғылым докторы мен профессор, 70 ғылым  кандидаты мен доцент, 4 медицина  

колледжінде 247 оқытушы жҧмыс істейді. Академияның қҧзырында Орал, Атырау, Ақтау, 

Ақтӛбе  медицина  колледждері бар. 

 

Сӛздік 

мемлекет қайраткері - государственный деятель 

ғимарат - здание 

ғылыми-зерттеу - научно-исследовательский 

сауықтыру - оздоровительный 

 

ІІІ-деңгей 

   1. Мәтінге 5 сҧрақ дайындап, ӛзара сӛйлесіңдер. 

   2. Мәтіннен етістіктерді  теріп, жіктеңдер. 

ІІ-деңгей 

   1. Мәтінге тірек сызба дайындап, мазмҧнын айтып беріңдер. 

    2. Кез келген екі сӛйлемге синтаксистік талдау жасаңдар. 
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І-деңгей 

     1. Энциклопедиядан академия туралы толық мәліметтерді алып  топта 

әнгімелеңдер. 

      2. Академияның тҥлектері туралы мәліметтерді жинаңдар. 

 

2-сабақ 

 

1-тапсырма.  Сӛйлемдерді аяқтаңдар. Етістіктердің жақтарын анықтаңдар. 

1) Студенттердің ӛзіндік жҧмыстарын ҧйымдастыру оқу қҧралында ... 

2) Ғылыми мәліметтерді меңгеруге келесі талаптар қойылады:... 

3) Біздің университет... 

4) Университеттің тҥлектері... 

5) Университет бітірген соң... 

 

2-тапсырма. Топтық жҧмыс. Мәтінді оқып, ҧйқы тәртібі (режим) туралы  негізгі кеңестерді 

қазақ  тіліне  аударып, жазып алыңдар. 

 

Здоровый сон 

 

     Мы читаем, смотрим до поздна телепередачи, а потом никак не можем уснуть. Часы 

бегут, скоро рассвет, за ним новый трудовой день. А мы не выспались, и это  отрицательно 

сказывается «на нашей внешности, и на  работоспособности. Помните, что самый здоровый 

сон до наступления полуночи. 

   Старайтесь поэтому ложиться не позднее 22 часов 30 минут. Чтобы сон  был  

полноценным, специалисты рекомендует: 

-спать при  открытом окне или в хорошо  проветренной  комнате; 

-не есть на ночь жирную и трудноперевариваемую пищу,  так как это  может стать  причиной  

нарушения сна; 

-не читать перед сном, не смотреть телепередачи; 

- погулять перед сном на свежем воздухе в течение получаса;  прогулка в спокойном темпе 

способствует легкому  засыпанию и  крепкому сну. 

                                   (По В. Михайлову ). 

 

3-тапсырма. Жҧптық жҧмыс.  Ӛздеріңнің демалыс уақытын, емтихан сессия,  жаңа оқу 

семестр және семестр  аяғындағы  кҥн  тәртіптерің туралы  әңгімелеңдер. 

 

  4-тапсырма.  Дәрісті қалай  жазатындарын туралы  шағын әңгіме жазыңдар. 

а) дәрісті  сӛзбе-сӛз немесе  негізгі мәліметтерді; 

ә) дәрісті қалай жазасыңдар: дәптерлерде, бӛлек парақтарда. 

б) дәріс жазғанда: кҥнін, тақырыбын, дәріс жоспарын, пайдаланылатын әдебиеттерді жазып 

аласыңдар ма? 

в) дәріс  аяқталғанда,  оқытушыға сҧрақтар қоясыңдар ма? 

г) дәріс жазғанда, сӛздерді қысқартасыңдар ма? 

ж) дәрісті толықтырасыңдар ма? Қалай? 

 

3-сабақ 

 

1-тапсырма.  Тӛменде берілген жоспар  бойынша ӛздерің оқитын жоғары оқу орны   туралы 

жазыңдар. 

1. Жоғары оқу орнының атауы. 

2. Университеттің (институт) ашылған уақыты. 

3. Даярлайтын мамандықтары. 
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4. Жоғары оқу  орнының жабдықталуы, техникалық базасы. 

5. Оқытушылар қҧрамы. 

6. Кҥндізгі және сырттай бӛлімдері, студенттерінің саны. 

7. Кітапхананың қамтылуы 

8. Студенттердің бос уақытын ӛткізуде ҧйымдастырылатын шаралар тҥрлері. 

9. Бітірген тҥлектері туралы нақты мәліметтер. 

 

2-тапсырма.  Тӛменде берілген етістіктерді жіктеп, жалғауларын анықтаңдар. 

Оқу, ҧйымдастыру, зерттеу, алу 

 

       Жекеше тҥрлері                          Кӛпше тҥрлері 

 

I   мен                                            І  біз 

II  сен                                             ІІ сендер                                                     

II (сыпайы тҥрі) сіз                      ІІ (сыпайы тҥрі) сіздер 

III  ол                                             ІІІ олар                                                   

 

3-тапсырма.   Жақшаны ашып, сӛздерді тиісті септігіне қойып, жазыңдар. Етістіктердің  

жақтарын анықтаңдар. 

1) (Емтихан) уақытында дайындалу керек. 

2) (Қосымша тапсырмалар) орындаңдар. 

3) (Ҥйірме жҧмыстар) қатысыңдар. 

4) (Тіл, жады) дамытыңдар. 

 

4-тапсырма. Емтиханды тапсырған уақытта болған қызықты оқиғаны айтып беріңдер. 

 

5-тапсырма.  Тӛменде берілген жоспар негізінде  теледидарға бір интервью дайындаңдар. 

1. Бірінші сессия  қандай болды? 

2. Кҥрделі дайындықты қандай  емтихан  талап етеді? 

3. Ойдағыдай тапсыру ҥшін не істеу керек? 

4. Емтиханға қандай психологиялық дайындық керек? 

5. Жатақханада жҧмысты қалай ҧйымдастыру керек? 

6. Емтиханды компьютермен  тапсырудың  артықшылығы мен  кемшіліктері. 

 

6-тапсырма. «Біздің университеттің  болашағы» тақырыбына әңгіме дайындаңдар. 

 

4-сабақ 

 

1-тапсырма. Мәтінді оқып, ҥлгі ретінде алып,  ӛз топтарың  туралы әңгімелеңдер. 

 

Біздің топ 

 

          Балабақшадан басталатын жас бҥлдіршіндер достығы  мәңгі жалғасын табады десек, 

артық айтқандық болмас. Мәселен,  мектептегі сыныптас достар немесе жоғары оқу  

орындарындағы топ студенттері. 

      Біз  Қ. Сәтбаев атындағы  ҧлттық техникалық университетінде оқимыз. 

       Біздің топтың студенттерінің бәрі дерлік  жақсы оқиды.  Ой-ӛрістері кең, артық білім  

алуға қҧштар студенттер. Біз оқытушылармен қарым-қатынасымызды тек сыпайы, инабатты 

қырынан ҧстаймыз, әрі оқудың бізге қажет екенін де жақсы тҥсінеміз. 

       Бір қызығы бізде терең ойлайтын, кеңінен толғайтын студенттермен қатар, әлі де  

балалығы арылмаған, ӛзгеше айтсақ топ  еркелері де кездеседі. Мҧндайлардың тобымызға 

берер жарасымдығы бар. Университет қабырғасында ӛтетін  қоғамдық жҧмыстар мен 
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мерекелік іс-шараларға атсалысу кезінде  біздің тобымыз алдына жан салмайды. Тек 

жауапкершілікпен тиянақты іс  бітіргенді ҧнатады. Менің ойлауымша,  біздің тобымыздың 

бҧндай  қасиеті студенттердің арасында белсенді  оқушылардың кӛп болуынан болса керек. 

       Біз мерекелік демалыстарда да жиылып, қаламыздағы кӛрікті орталықтар мен мҧражай, 

театрларға  баруды жақсы әдетке  айналдырдық. Университетке оралған соң, сондағы кӛрген  

қойылымдар мен қызықты кӛріністер жӛнінде пікірталастар жҥргіземіз. Біздің тобымыздың 

бҧндай бастамалары ӛзге топ  студенттеріне ӛнеге болады  деген сенімдеміз. 

       Біздің алда ҧстар ҧранымыз – «еңбек етсең ерінбей,  тояды қарның тіленбей» болса, алға 

қойған  мақсатымыз - халықтың азаматы болу. 

       Әзірше ӛзіміздің тобымыздың атынан апталық газет шығарып, оның беттеріне тіліміз, 

ҧлы бабаларымыз, бҥгінгі ҥлгі болар  қоғам  қайраткерлері туралы  және университет 

тынысы жайлы  жазсақ па деген ойымыз бар. Талмай еңбек етсек, бҧл мақсатымыздың 

орындалатынына кҥмән келтірмейміз. 

       Тоқсан ауыз сӛздің тобықтай тҥйінін  тҥйдектер болсақ, біздің тобымыз сияқты  ертеңі 

зор  студенттер кӛбейе бергей, себебі бҥгінгі жастар егеменді еліміздің терезесін алдыңғы 

қатарлы мемлекеттермен  теңестірер ел болашағы болмақ. 

(Ш.Исакова) 

 

Сӛздік 

ой-ӛріс - кругозор 

сыпайы - вежливый 

қоғамдық жҧмыстар - общественные работы 

мерекелік іс-шаралар - мероприятия 

жауапкершілік - ответственность 

тиянақты - аккуратный 

мҧражай - музей 

 

2-тапсырма. Мәтін бойынша мазмҧндама жазыңдар. 

        Атырау облысы әкімінің қолдауымен Атырау мҧнай және газ  институтымен  

ҧйымдастырылып отырған кезекті Каспий маңы мемлекеттерінің жоғары оқу орындарының 

атаулы 10-шы Бас  ассамблеясы Атырауда Призидент Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстанның 

әлемнің аса бәсекеге қабілетті 50 елінің  сапына  енуі  туралы  стратегиялық 

бағдарламасының орындалуы  аясында ӛткізілуде. 

      Ҥздіксіз  білім беру  жҥйесі туралы  салыстырмалы  тҥрде  жақын  арада  айтыла бастады  

және де  негізінен, жоғары оқу  орындарындағы реформалармен   және білім берудің  еңбек 

нарығының  практикалық сҧранымдарынан қол ҥзіп қалуына  байланысты  айтылып жҥр. 

     Бірақ жоғары оқу орны  қазіргі  жағдайларда  ӛздігімен дамушы жҥйе болуы және 

дамудың бағдарын кӛрсетуші, ҧзақ мерзімдегі жоспарларды  иеленуі тиіс. 

                                                          

5-сабақ 

Нәтиже сабақ 

І. Тест ӛткізу 

1.  Ақтӛбе мемлекеттік медицина институты қай жылы ашылды?  

а. 1938 ж. 

в. 1957 ж.  

с. 1958 ж.  

д. 1959 ж.  

2.  Етістікті табыңыз. 

а. сӛйлеу 

в. жаз   

с. қалам 

д. сонша 
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3. Бірінші жақта тұрған етістікті табыңыз.  

а. қойып 

в. оқыды   

с. бардым 

д. келіңіз 

4.  Іс-қимылды білдіретін сӛз табы. 

а. үстеу 

в. зат есім  

с. етістік 

д. сан есім 

5. Жоғары оқу орындарындағы білім алу үшін студенттер кӛп жиналатын орын.  

а. оқу залы 

в. асхана    

с. кітапхана  

д. наубайхана  

6. Кӛпше түрде тұрған етістікті кӛрсетіңіз.  

а. бардым 

в. қатысыңдар   

с. оқыды 

д. кешіктің 

7. Етістіктің екінші жақ сыпайы түрін кӛрсетіңіз.  

а. барыңыз 

в. барды   

с. бардым 

д. барамыз 

8. Екінші жақ жекеше түрде тұрған етістікті табыңыз.    

а. Мен кӛрдім  

в. Сен кӛрдің 

с. Сіз кӛрдіңіз  

д. Ол кӛрді  

9. «Тоқсан ауыз сӛздің тобықтай түйіні» беретін мағынасын табыңыз. 

а. қысқасы 

в. ұзыны   

с. келтесі 

д. қорыта айтқанда  

10. «Не читать перед сном» қазақша дұрыс аудармасын табыңыз    

а. Ұйықтар алдында кітап оқыма  

в. Ұйқы алдында кітап қарама  

с. Ұйықтар алдында оқымау керек   

д. Ұйқы алдында оқыңыз  

11.  «Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей» мақалының тақырыбын 

анықтаңыз. 

а. оқу  

в. адам   

с. еңбек 

д. білім 

12. «Здоровый  сон» мәтінінің авторы кім?    

а. Г.Петров  

в.   Е.Селиков  

с. В.Михайлов  

д. Д.Елемесов   

13.  Ответственность сӛзінің аудармасын табыңыз. 
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а. жауапкершілік 

в. сенімділік   

с. ұқыптылық 

д. тиянақты 

14. Сабақ .... уақытында келу керек     

а. ке 

в. пен 

с. қа 

д. ға  

15. Соңғы кездері кеңінен қолданылып жүрген білімді тексеру әдісі   

а. бақылау 

в. емтихан   

с. тест 

д. сынақ 

16. Студенттердің ӛз бетімен білім алуға арналған жұмысының түрі 

а. ӛзіндік жұмыс  

в. бақылау   

с. шығарма жазу 

д. мәнжазба 

17. Дұрыс жазылған сӛзді  табыңыз.  

а. тұрміз 

в. жүрмін   

с. апарарміз 

д. келермыз 

     18. «Аудиторияда» тақырыбына сай емес сӛзді табыңыз.  
а. сӛре 

в. терезе   

с. жуа 

д. тақта 

     19.  Қатесі бар сӛйлемді табыңыз. 

      а. мен оқу залында газет, журнал оқып отырмын 

в.  сен хат жазып отырсың  

с. ол шаңғы теуіп жүр 

      д. сіз теледидар кӛріп отырсың 

     20.   Аударыңыз:  надо идти в институт 

а. институтқа бару керек   

в. институтқа керек баруға     

с. керек институт баруға       

д. керек институтқа бару 

 

ІІ. Бақылау сҧрақтары 

1. Етістіктің жіктелуі. Мысал арқылы  тҥсіндіріңдер. 

2. Ӛздерің оқитын жоғары оқу орнын сипаттап беріңдер. 

3. «Сессияға дайындық» тақырыбына  диалог қҧрыңдар. 

4. «Біздің университеттің болашағы» атты  шығарма жазыңдар. 
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                                                         XIII-модуль 

 

Лексикалық тақырып: Студент - болашақ басшы, істі  ҧйымдастырушы 

Грамматикалық тақырып : Есімше, Кӛсемше 

 

1-сабақ 

 

1-тапсырма. Кестемен танысып, есімше, кӛсемше туралы   мәліметтерді  меңгеріңдер. 

Мысалдарды  ӛздерің келтіріп, жазып  алыңдар. 

 

ЕСІМШЕ 

 
 

 

 

 

негізгі, туынды, етіс, болымсыз етістік 

1. Ӛткен шақты болжайды   - қан, -кен, -ған, -ген 

                      бар - ған,  қайт - қан 

2. Болжалды келер шақ  -ар, -ер, -р және болымсыз 

етістік -с    сал - ар,    атта - р,   жүр - ме – с 

3. Мақсатты келер шақ -мақ, -мек, -бақ, -бек, -пақ, 

пек 
              сал - мақ, сат - пақ,  жүр - мек 

4. Ауыспалы ӛткен шақ  -атын, -етін, -йтын, -

йтін      
жүр – етін,     ал - атын 

 

2-тапсырма. Мәтінді тҥсініп, рӛлге бӛліп оқыңдар. Қалау райда тҧрған етістіктерді теріп 

жазып, жағын анықтаңдар. 

Әкесі мен балалары 

 

         Бір кҥні ҥстел басында әкесі балаларынан: - Сендер қазір оқушысыңдар, бірнеше 

жылдан соң ҥлкен боласыңдар, сонда кім болғыларың келеді? - деп сҧрады. Балалары 

ҥндемеді. Әкесі ҥлкен  баласына: - Саят, сенің кім болғың келеді? - деді. Саят: - Менің 

инженер болғым келеді, шахтада істегім келеді, - деді.  Әкесі ортаншы баласына: - Кәрім, 

сенің кім болғың келеді? -деді. Кәрім: - Менің мал дәрігері болғым келеді. Мен атты, 

сиырды, тҥйені, қойды ӛсіргім келеді. Қазақстан жері мал    шаруашылығы ҥшін қолайлы. 

Халық ҥшін ет, сҥт, жҥн, май ӛте қажет, -деді. Әкесі кенже баласына: - Болат, сен ӛскен соң 

не істегің келеді? - Болат: - Мен офицер болғым келеді, ҧшқыш болғым келеді. Мен 

Отанымды жақсы кӛремін. Отанымды қорғағым келеді, батыр болғым келеді, - деді.Ҥйде 

отырғандар бәрі ду кҥлді. Болатқа разы болды. 

      Әкесі қызына қарай:  - Қызым, Патима, сенің кім болғың келеді - деді. - Патима: - Мен 

дәрігер болғым келеді, - деді. - Біздің Отанымызға инженер де керек, мал дәрігері де керек, 

ҧшқыш та керек,  дәрігер де керек, басқа да мамандар керек. Бҧлардың бәрі де біздің еліміз 

ҥшін қҧрметті адамдар. 

 

3-тапсырма. Ӛздерің танитын білімі жоғары маман туралы айтып беріңдер. 

Келесі сҧрақтар бойынша жауап беріңдер. 

1) Ол адам (маман)қандай білім алған? 

2) Білімін ӛздігінен толықтырған ба? Қалай? 

3) Ӛмірлік мақсаттарын қойған ба? 

4) Оның қызметінде теориялық білімдері практика жҥйесінде жҥзеге асқан? 

5) Оның экономиканың дамуына қосқан ҥлесі қандай? 

Есімше  

Қызметі  Жасалу жолдары 

 -ған,-ген (қандай?қай?) (анықтауыш)  

     Кӛр+ ген кӛзде жазық жоқ. 

 - с (кім? не?) (бастауыш)  

Кӛрме-с түйені де кӛрмес 

 ж   + шақ   

       

Ардақ бағана кетіп қалған 

        ж + ӛткен шақ + ІІІ жақ 
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6) Мінезінің қандай қасиеттері білімді маман болуына кӛмектеседі? 

 

4-тапсырма. Жоғары білімді маман болуына қандай қасиеттер қажет? 

   Тірек сӛздер мен сӛз тіркестері: 

Біріншіден, екіншіден, сонымен, демек, басқаша айтқанда, 

сонымен қатар, сондықтан. 

 

2-сабақ 

 

1-тапсырма. Берілген мәліметтермен танысып, есте сақтаңдар. 

 

КӚСЕМШЕ 

 

  

 

 

 

 

 

2-тапсырма. Газеттерге келген хаттардан алынған ҥзінділерді қазақ тіліне аударып, қандай 

жерлерімен келісетіндеріңді айтып беріңдер. (Аударма сӛздігін пайдаланыңдар). 

1. Творцом может быть, очевидно, только тот, кто сделал правильный выбор, кто не делит 

свой труд на главное и второстепенное, кто исполнителен и организован. Тогда будет 

красить человека  любая  профессия. 

2. Доля творческого труда есть в каждой профессии, но в одной она составляет 90 процентов, 

в другой -106, а в третьей - одну сотую. Но ведь удовлетворение можно получить не только 

от результатов творческого труда, но и от труда, просто полезного людям, от их уважения. А 

кроме того, есть и личное время, в которое при бережному к нему отношении можно многое 

успеть. 

 

Сӛздік 

правильный - дҧрыс 

главное - негізгі 

второстепенное - қосымша 

организован - ҧйымдасқан 

результат - нәтиже 

творчество - шығармашылық 

личное - жеке 

успеть - ҥлгеру 

 

Кӛсемше  

Қызметі  Жасалу жолдары  Тҥрленуі  

 

1. -а, -е, -й            

                        +  ж    

   -ып, -іп, -п 

Асан айт + ып + ты 

2. Кӛсемше  

Жанар сықылық - та – п  

күлді. 

Болат ұрыс-а бергенді 

ұнатпайды. 

Кекет-е  айтылған сӛз.  

 

негізгі, туынды, етіс, болымсыз 

етістік 

 

1. Ауыспалы осы шақ 

 -  а,  - е,  - й 

сыз – а, жүр–е, берме -й 

2. Ӛткен шақ                                

  -ып,  -іп,  -п 

кӛр – іп,  сана – п; 

3. -ғалы,  -гелі,  -қалы,  -келі; 

кел – гелі,   кӛрсет- келі,  

сат-қалы, жет – келі 

 

 

  

  

                      

к 

                      

с 

                      

 т    

  -а, -е, -й               

-ып, -іп, -п   +  ж 

               айт – а – мын 

Мен       айт – ып – пы  

               кӛр + е + мін    

Сен         кел – іп – сің   

 

-ғалы, -гелі             

 - қалы, -келі       +   ж 
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3-тапсырма. Кәсіптік практика бойынша есеп дайындаңдар. Келесі мәліметтерді 

кірістіріңдер: 

1. Практиканттың аты-жӛні, тегі 

2. Практика жетекшісінің аты-жӛні 

3. Практика ӛтілген мекеменің аты. Мекен-жайы 

4. Мекеменің қысқаша сипаттамасы 

5. Практикаға қатысуы туралы мәліметтер 

6. Практиканттың оқу-зерттеу жҧмысы, эксперименттік жҧмыс нәтижесі 

7. Кәсіптік практика нәтижесін қорыту, оны жетілдіру ҧсыныстары. 

 

 4-тапсырма. Сӛйлемдерді анықтаңдар. 

1. Жиналысқа келгендердің барлығы... 

2. Біздің университет орналасқан жерде... 

3. Жҧмысқа қажетті заттардың барлығы... 

4. Жоғары білімді маман болу ҥшін... 

5. Біз практикада болғанда... 

6. Атақты ғалымның дәрісі... 

 

 5-тапсырма. Қандай жалпы және арнаулы пәндерді оқып жатырсыңдар? Сіздердің таңдаған 

мамандықтарыңа олардың қажеттілігі бар ма?  Шағын әңгіме жазыңдар. 

 

3-сабақ 

 

1-тапсырма. Сҧрақтарды пайдалана отырып, әр мамандықтар бойынша ӛз пікірлеріңді 

ортаға салыңдар. 

1) Қандай мамандыққа ҥлкен шыдамдылық керек? 

2) Экономист, математика, мҧғалім, дәрігерлерге қандай қасиеттер тән болуы керек? 

Жауаптарыңды дәлелдеңдер. 

3) Қандай мамандық жоғары біліктілікті талап етеді? Неге? 

 

2-тапсырма «Студент – болашақ басшы» тақырыбына шығарма жазыңдар. 

 

3-тапсырма Сӛздік диктант. 

Мамандық, ҧйымдастырушы, талаптар, білімділік, жоғары, шыдамдылық, қасиет, айтқан, 

барып, оқып. 

 

4-тапсырма. Тӛменде берілген етістіктерінде есімше және кӛсемше жасаңдар, олармен 

сӛйлемдер қҧрыңдар. 

Ҥлгі: оқиды – оқыған, оқып. 

Оқиды, білім алу, ҧйымдастыру, білу, қолдану, жетілдіру, маман болу, ҥйрену, 

қалыптастыру, кӛмектесу. 

 

5-тапсырма. Хатты тҥсініп оқып, ӛздеріңнің оқуларың туралы хат жазыңдар. 

 

Оқудағы балалардың ҥйлеріне жазған хаттарынан 

 

      Атам және әже, сіздерге ықыласты сәлемдерімді жолдап қаламын. Ӛзім сіздердің оң 

бастамаларыңыздың арқасында сау-саламат бармын. Ӛткен почтадан  жіберген сәлем 

хатыңызды, азын-аулақ ақшасымен жолығып алдым. Алда разы болсын, мендей нашар  

балаңызды естен шығармай тҧрғаныңызға, ықыласыммен қҧдайтағаладан тілеймін: сіздердің 

еңбек қамқоршылығыңызды бізге де қызметімізбен ӛтеуге жазғай еді деп. Оқыған оқуымыз 

турасында бҧл кҥнде ҧстаздарымыз сонша разы. Жаңада ең жақсы оқыған балалардың 
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есебіне қосып, кенегесіне жазып қойды. Ата, сіз әрқашан ақыл айтушы едіңіз: «балам, алаң 

болмай ҧстаздарыңның айтқанын орнына келтіріп, берген сабақтарын толық ҥйреніп, білуге 

тырыс» деп, мен ол сӛздеріңізді ҧмытқаным жоқ... 

(Ы.Алтынсарин) 

 

4-сабақ 

Нәтиже сабақ 

І. Тест ӛткізу 

1.  Есімше формасындағы етістікті тап: 

а. алмақ 

в. қаспақ 

с. торпақ 

д. жалпақ 

2.  Инженер болғысы келетін бала? 

а. Кәрім 

в. Саят 

с. Болат 

д. Қанат 

3. Кӛсемшенің   жұрнағын  табыңыз? 

а. –а, -е, -й   

в. –қан, -кен 

с. –мақ, -мек 

д. –ар, -ер, -р  

4.  Есімшенің  жұрнағын  кӛрсетіңіз: 

а. –ғалы, -гелі 

в. –ын, -ін 

с. –дыр, -дір 

д. –ар,-ер, -р   

5.  «Әкесі мен балалары» мәтініндегі негізгі ой не туралы? 

а. білім 

в. адамгершілік   

с. мамандық 

д. еңбек 

6. «Оқудағы балалардың үйіне жазған хаттарынан» мәтінінің авторы кім?  

а. А.Құнанбаев 

в. С.Дӛнентаев   

с. С.Бегалин 

д. Ы.Алтынсарин 

7. Дұрыс сӛйлемді табыңыз.  

а. Мен жоғары үшін білім алды 

в. Біз тәжірибеден ӛттік   

с. Олар оқып пәндерді арнаулы 

д. Мамандық етеді талап  білікті жоғары 

8. Кӛсемшенің   жұрнағын  кӛрсетіңіз: 

а. –ғалы, гелі   

в. –ын, -ін 

с. –дыр, -дір 

д. –ар, -ер, -р 

     9. Дұрыс жауапты табыңыз. Сіздің біліміңіз қандай? 
      а. орта білімім бар 

      в. мен қазақпын   

с. мұғалім бізбен қазақ тілінде жақсы сӛйлеседі 
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     д. біз дене шынықтыру жасаймыз 

     10.  «Хат»  тақырыбына сәйкес  келетін сӛзді табыңыз   
     а. қымбат 

     в. жарнама 

     с. сау-саламат 

     д. кері байланыс 

11. Есімшені табыңыз?   

а. барды 

в. келді 

с. айтқан  

д. оқу 

12. Кӛпше түрдегі зат есімді табыңыз. 

а. студенттік 

в.  оқулықта  

с. оқушылар 

д. мектепте 

     13. Жекеше түрдегі есімдікті табыңыз.    
а. мен 

в. сендер   

с. олар 

д. біздер 

     14. Тілдің негізгі қызметі қандай? 
      а. қарым-қатынас құралы болу 

      в. бірлік 

      с. сӛйлем жасау 

      д. сӛзді бӛлшектеу 

     15. Ілік септігінің жалғауы қай сӛзге жалғанған? 
      а. әжесі 

      в. әкем 

      с.  Ғалия 

      д. адамның  

     16.  Туған жер туралы мақал-мәтелді табыңыз 
      а. Туған жер тұғырың 

      в. Ер дәулеті - еңбек 

      с.  Дұшпан күле кіреді 

      д. Тазалық - саулық кепілі 

     17. Неологизмдер дегеніміз қандай сӛздер? 
      а. жаңадан пайда болған сӛздер 

      в. мағыналас сӛздер 

      с. кӛнерген сӛздер 

      д. мамандыққа байланысты сӛздер 

    18. Синонимдік қатарды кӛрсетіңіз: 
     а. егде, жасамыс, қария  

     в. мүгедек, жас, кәрі 

     с. барлық, түгел, ерін 

     д. сұлу, әдемі, ең 

     19.  Антонимдік жұпты кӛрсетіңіз: 

      а. еңбеккүн - айлық 

      в. биік - аласа  

      с. бай - кӛп 

      д. үскірік - ызғырық 

     20. Есімше тұлғалы етістікті табыңыз: 
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      а. шаба жӛнелді 

      в. оқыр 

      с.  келмек 

      д. сӛйлесті 

 

ІІ. Бақылау сҧрақтары 

1. Есімше туралы тҥсінік. 

2. Кӛсемше туралы тҥсінік. 

3. Мамандықтар туралы әңгіме қҧру. 

4. «Жоғары білімді маман болу» тақырыбына диалог қҧрыңдар. 
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XIV-модуль 

 

Лексикалық тақырып: Қазақ тіліндегі стильдер 

Грамматикалық тақырып: Ҥстеу, оның тҥрлері 

 

1-сабақ 

 

1-тапсырма. Қазақ тіліндегі стильдермен танысып, мысал келтіріңдер. 

 

                         СТИЛЬ 

 

Стильдің    

тҥрлері 

Қолданылу аясы Мақсаты Ерекшеліктері Тілдік 

қҧралдары 

1. Ғылыми стиль •ғылыми 

еңбектерде 

•ғылыми 

баяндамаларда 

•лекцияларда 

*заттар мен 

қҧбылыстардың 

жалпы 

ерекшеліктерін 

алу 

*мәлімет беру 

*дәлелдеу 

*зерттеу 

*тура мағынада 

алу 

*ғылыми 

терминдерді 

қолдану 

*хабарлы 

сӛйлемде ӛткен, 

осы шақтарды 

жиі қолдану 

2. Ресми іс-

қағаздар стилі 

*іс-қағаздарда 

*нҧсқау 

хаттарында 

*кеңсе 

қҧжаттарда 

*хабарлау 

*анық мәлімет 

беру 

*ресми 

*анық, дәл 

*кітаби 

*ресми сӛздер 

*хабарлы 

сӛйлемдер 

*терминдер 

3. 

Публицистикалық 

стиль 

*газеттерде 

*жиналыс 

*митинг 

*кӛпшілікке 

әсер ету 

*оқиғаның мәнін 

ашу 

*кӛпшіліктің 

назарын ашу 

*шақыру 

*ҥндеу 

*нақтылық 

*риторикалық 

сҧрақтар 

*стильдік 

қайталау 

*антитеза 

пайдалану 

4. Кӛркем әдебиет 

стилі 

*кӛркем 

шығармаларда 

*қҧбылыс, 

заттарды 

суреттеу 

*бейнелеу 

арқылы әсер ету 

*образды 

*эмоциональды 

*экспрессивті 

*ауыспалы 

мағынада 

*суреттеме 

қҧралдарын 

пайдалану 

5. Ауызекі сӛйлеу 

стилі 

*адамдармен 

еркін әңгіме 

кезінде 

*қатынас жасау *сӛздер мен сӛз 

тіркестерін 

еркін  қолдану 

*даярлаусыз 

ӛткізу 

*қарапайым 

сӛздерді еркін 

қолдану 

*диалог 

*эмоцияларды 

жиі қолдану 

 

2-тапсырма. Ҥлгілер бойынша сӛйлеу стильдеріне мысал келтіріңдер. 

- Сен қандай университетте оқып жатырсың? 

- Техникалық университетте. 

- Сабақтарға дайындығың қандай? 

- Жақсы. Кітапханада кӛп жҧмыс істеймін. 

- Онда сен сессияны жақсы тапсырдың ғой. 

- Әрине, ӛзімде солай ойлап отырмын. 
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3-тапсырма.  Қазақстан Республикасының Конституциясынан алынған ҥзінді  (7-бап) 

стильдің қандай тҥріне жататындығын анықтаңдар. Жауаптарыңды жоғарғы кестеге сҥйеніп 

дәлелдеңдер. 7-бапты жазып алыңдар. 

1. Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі - қазақ тілі. 

2. Мемлекеттік Ҧйымдарда және жергілікті ӛзін-ӛзі басқару органдарында орыс тілі ресми 

тіл ретінде қазақ тілімен бірге тең қолданады. 

3. Мемлекет Қазақстан халқының тілдерін ҥйрену  мен дамыту ҥшін жағдай туғызуға 

қамқорлық жасайды. 

 

4-тапсырма. Мәтінмен танысып, ӛзара сӛйлесіңдер. Мәтін қандай стильде жазылғанын 

анықтаңдар. Ерекшеліктерін кӛрсетіңдер. 

    

Қазақ халқының мәдениеті 

 

Қазақ халқының мәдениеті – ежелгі заманнан бергі қазақ жерінде ӛмір сҥріп, қазақ 

халқын қҧраған ҧлыстар мен тайпалардың материалдық мәдениеті мен рухани мәдениетінің 

заңды жалғасы және жаңа заманға сай дамып қалыптасқан тҥрі болды. 

 Қазақ халқының қалыптасуына байланысты, қазақ халқына тән материалдық 

мәдениеттің сипатты белгілері де орнықты. Бҧл қалыптасқан мәдениет қазақ халқының ӛз 

ата-бабаларының мәдени қазыналарын қамтыған мәдениет болды. Қазақ халқының мифтік 

аңыздары, аспан әлемі жӛніндегі тҥсініктері, байырғы қазақтың кҥнтізбесі, бай әдеби 

мҧралар, кӛркем ӛнердің сан-алуан тҥрлері, мәдениет мҧралары т.б. ҧрпақтан-ҧрпаққа 

жалғасып келе жатқан кӛне мәдениет куәліктері екені анық. Халық бҧқарасы материалдық 

мәдениет, рухани мәдениет жетістіктерінің жасаушылары болды. 

                                        («Қазақ халқының тарихы» кітабынан) 

 

 

2-сабақ 

 

1-тапсырма.  Ҥш деңгейлі тапсырмаларды орындаңдар. 

 

III–деңгей 

1. Мәтінді тҥсініп оқыңдар, жалғауларды тҥрлеріне ажыратыңдар. 

Публицистикалық стиль қоғамдық талапқа сай жазылған шығармалардың негізінде 

қалыптасады. Бҧл стильдің жазбаша тҥріне саяси тақырыпқа жазылған газет, журналдағы 

мақалалар, очерк, т.б. шығармаларды жатқызады. 

2. Келесі сӛздердің синонимдерін табыңдар 

 белгілі –  

 ӛзгеше –  

 мақсат – 

 кҥрделі – 

 

 

II–деңгей 

1. Мәтінді оқып қандай стильде екендігін анықтаңдар. 

   Қарлығаш та алғыс айтқан шығар 

 Ауылдың сыртында ағып жатқан бір жағы тік жар болатын. Сол жарда баланың 

қолы зорға сиятын кӛптеген  тесіктерден жазда қарлығаштар кіріп-шығатын. 

 Осы мӛлдір бҧлақта 4-5 бала ойнап жҥрдік. Бір мезгілде бір қарлығаш Әбішті 

қанатымен тҥртіп ӛтіп, тӛменірек тҧрған бір тесікке барып, қайта бізге келді. Осылайша 

ол біресе тесікке, біресе бізге келіп тӛбемізден айналды.  

                - Ой, мынаған не болды? – дедім. Әбіш қарлығаштың ҧшқан жағына       
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қарады да, бір таяқты қолына алып, тҧра жҥгірді. 

        Біз Әбішке қарап тҧрдық. Әбіш қолындағы таяғымен қарлығаштың ҧясына қарай 

ӛрмелеп бара жатқан жыланды салып қалды. Жылан бҥктеліп жерге тҥсті. Әбіш жыланды 

ӛлтірген кезде, біз бардық. Жыланды ӛлтірген Әбішке «рақмет» дегендей, қарлығаш 

тӛмен қарай келді де ҧясына кірді.                                                                         (М.Зверев) 

2. Мәтіннің мазмҧнын айтып беріңдер. 

 

 

I-деңгей 

1. Стильдердің тҥрлері туралы баяндама дайындаңдар. 

 

 

     

2-тапсырма. Мәтінмен танысып, стиль ҧғымы туралы тҥсінік беріңдер.  

 

Стиль 

 

    Стиль – грек сӛзі – таза, әдемі сӛйлеу мағынасын білдіреді. Стиль – талант ӛлшемі. 

Ӛмірдің әр саласында жҧмыс стилі, газет стилі, ғылым стилі, т.б. жиі қолданады. Әдебиетте 

әдіс ретінде кездеседі. Бҧл жайында орыс әдебиетшілері әр тараптан сӛз етіп, бағалап келеді. 

Мәселен, Г.Абрамович «әдіс - шындықты суреттеудің жаңа принципі» десе, В.В.Виноградов 

«стиль – кӛп мәндес», ал Л.Шепилова «әдіс - ӛмірді образ арқылы кӛрудің айрықша типі» 

деп таниды. Қазақ әдебиеттану ғылымында Қ.Жҧмалиев «Стиль - ӛнер ерекшелігі» атты 

зерттеу жазып, онда ақын-жазушыларымыздың жазу мәнері, жалпы кӛркемдік шеберлік пен 

талант табиғаты кеңінен қарастырылады. 

     «Стиль»  шын талант, ҧлы ақын-жазушылардың қаламдарына тән сипат. «Дарын жоқта – 

стиль жоқ».  

(«Қазақ әдебиеті энциклопедиялық анықтамалық») 

 

3-тапсырма. Ҥстеу туралы мәліметтермен танысып, есте сақтаңдар. Мағыналық әр тҥріне 

сӛйлем қҧрастырыңдар. 

 

ҤСТЕУ  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ҥстеу (сӛз табы) 

 

 қимылдың, іс-әрекеттің әр 

тҥрлі белгісін 

 мезгілін 

 мӛлшерін 

 мекенін 

 амалын 

 себеп-мақсатын білдіреді. 

 

Мысалдары 

 

1.Ертеңіне екі ӛзен аралығына екі 

бірдей тікұшақ келіп қонды .  

2. Ауыл ілгері кӛшті. 

3. Елена біраз отырды.  

 

Сҧрақтары 

 

қашан? 

қанша? 

қайда? 

қалай? 

қалай немесе қайтіп ? 

не себепті? 
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ҤСТЕУДІҢ ҚҦРАМДЫҚ ТҤРЛЕРІ 

 
 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

              

                                                                                                                       

                                          

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

Ҥстеудің синтаксистік қызметі 
-.-.-.-.-.-.-    Кеше  киноға бардым 

- - - - - - -    Газеттердің бҥгінгісін қарадым 

________    Бҥгін – Ҧлыстың ҧлы кҥні 

~~~~~~~     Сонша алтынды қайдан алды? 

________ 

________      Мен сенімен біргемін 

 
4-тапсырма. Берілген ҥстеулердің тҥрлерін анықтаңдар. 

Әрқайсысымен сӛйлем қҧрастырыңдар. Бір тақырыпқа ҥстеулер пайдаланып әңгіме қҧруға 

да болады. 

Амалсыздан, босқа, әрең-әрең, сәлден кейін, ебіл-себіл, жаңа, кешке, ауызекі. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ҥстеудің қҧрамдық тҥрлері 

Дара    Кҥрделі 

Туынды Негізгі бірігуі арқылы 

 

1. қосарлануы 

2. қайталануы 

 

тіркесуі 

арқылы 

 

бүрсігүні, 

бірталай, 

қыстыгүні,т.б. 

 

құр-босқа, қаннен-

қаперсіз, бет-

бетімен, т.б.   

күні бойы, таң 

сәріде, түннің 

бір уағы т.б.   

Дара ҥстеулер 

Негізгі 
Туынды 

қазір, бұрын, 

кеш, тез, 

ерте, тӛмен 

т.б. 

Сын есім шырайы 

 -рақ, -рек; 

 -ырақ, -ірек; 

 -лау, -леу; 

 -дау, -деу; 

 -тау, -теу; 

 

ЖҦРНАҚТАРЫ 

 

 -ша, -ше; 

 -лай, -лей, -дай, -дей, -

тай, -тей; 

 -дайын,     -дейін,     

     -тайын,      -тейін; 

 -шама,       -шеме,       

     -шалық,     -шелік; 

- майынша,       - мейінше, 

- байынша,  - бейінше,   

- пайынша,- пейінше; 

Ҥстеу жасаған септік 

жалғаулар 

1. Б.с. 

2. Ж.с. 

 

3. Ш.с. 

 

4. К.с. 

бекерге (жүр); 

баяғыда 

(болыпты); 

етпетінен 

(құлады);  

жӛнімен (айт); 
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ҤСТЕУДІҢ МАҒЫНАЛЫҚ ТҤРЛЕРІ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3-сабақ 

 

1-тапсырма. Дара және кҥрделі ҥстеулерді топқа жатқызыңдар. 

Бҥгін, биыл, ертеңмен, дәлме-дәл, жазға салым, жорта. 

 

2-тапсырма. Мәтінде кім туралы айтылғанын анықтаңдар. Сӛйлемдерден дара, кҥрделі 

ҥстеулерді табыңдар. 

           Қазан қаласында біраз тҧрған соң Мҧқанның Омбыдан шыққан талабы ӛзгерді. 

Оншалық әңгімелесуге әзір тілі жетпейді: - Ертең кҥрес басталады, қапы қалмаңыздар, – деді 

цирк басқарушы. Ойланып қалған Бек орысша сӛйледі: Мҧқан Германияның Асымен 

әлдеқашан кҥресуіне тиіс еді. Кҥнбе-кҥн ӛрістеп ӛскен кҥшке кҥзгі судай қҧлдырап қайтқан 

кҥш тӛтеп бере алмай, Мҧқаннан жеңілді. Екі палуанның жекпе-жек кҥресі қадала сҧрап қол 

соққан ҥркердей аз ғана топ болатын. Ӛнерін қыстай кӛрсетуге келген цирк ойындарын сӛз 

бҧйдалауға салып жҥргізіп жатты. Елдің ӛте-мӛте ынтығатыны қазақша кҥрес. Мҧншалық 

кҥш, мҧншалық шеберлік ауылға қалай сыйып жатқаны?!  

Ҥстеудің мағыналық тҥрлері 

мӛлшер 

ҥстеуі 

 

мезгіл 

ҥстеуі 

 

сын-қимыл 

(бейне) 

ҥстеуі 

себеп-сал- 

дар ҥстеуі 

 

мақсат 

ҥстеуі 

 

қалай? қайтіп? 

қалайша? 

кімше? 

қанша? 

қаншама? 

қаншалық?  

не себепті? 

неге? қалай? 

бүгін келді, 

былтыр 

кетті, биыл 

келеді, ертең 

келеді, 

таңертең 

келеді, кешке 

жүреді,т.б 

 

қашан? 

қашаннан? қалай? не 

мақсатпен? 

босқа кетті, 

бекерге жүрді, 

жоққа 

шығарды, құр 

босқа жүр, 

лажсыздан 

кӛнді, 

амалсыздан 

келді, 

әдейі келді, 

әдейілеп айтты, 

жорта сӛйледі, 

қасақана 

үндемеді, т.б. 

 

 

 

 

әрең келді, 

ақырын жүрді, 

бірден кӛрді, 

бірге келеді, 

бірте-бірте 

жӛнелді, т.б. 

 

 

онша биік 

(емес), сонша 

аласа (еді), 

соншалық үлкен, 

соғұрлым кіші, 

мұншама 

тәтті, 

неғұрлым кең,  

 

мекен 

ҥстеуі 

 

кҥшейткіш 

ҥстеуі 

 

қайда? 

қайдан? 

қалай? 

(қандай?) 

ілгері жүр, 

кейін кет, 

әрмен кетті, 

мұнда кел, 

осында бол, 

сонда жат, 

бері жүр, 

жоғары 

кӛтер, т.б. 

әбден 

шаршаған, 

тым биік, ең 

әдемі, ылғи 

сӛйлейді, сәл 

аласа, 

мүлдем 

жүдеген, 

т.б.  
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                                                                                                                            (Қ. Әбдіқауыров) 

 

3-тапсырма. Кестені мысалдармен толықтырыңдар. 

 

Ҥстеу 

Мекен Мезгіл Себеп-

салдар 

Қимыл-

сын 

Мӛлшер Кҥшейткіш Мақсат 

       

 

4-сабақ 

 

1-тапсырма. Ғылыми терминологияны пайдаланып, Қазақстанның белгілі ғалымдары 

туралы мәнжазба жазыңдар. 

 

2-тапсырма. Сызба бойынша мінездеменің бӛлімдері туралы айтып беріңдер. Дара, кҥрделі 

ҥстеулерді табыңдар  

 

3-тапсырма. Тірек сӛздер мен сӛз тіркестерін пайдалана отырып досыңа мінездеме жаз. 

      Жҧмыс істеу, қызмет атқару, тәртібі, еңбекқорлығы, жауапты қызметкер, әріптестерінің 

қарым-қатынасы, уақытында орындай білуі. 

 

4-тапсырма. Диалог бойынша ӛзара сӛйлесіңдер. 

- Іс қағаздар дегеніміз не? 

- Адамның кҥнделікті ӛмірінде жиі қолданылатын ҥлгілер. 

- Іс қағаздарды қалай атайды? 

- Ресми қҧжаттар деп атайды. 

- Қҧжат деген ҧғым қандай мағына береді? 

- Біріншіден, қандай да бір фактіні небір нәрсеге деген қҧқықты растайтын іс қағаз; 

екіншіден, жеке басты ресми тҥрде куәландыратын қҧжат, ҥшіншіден, бір нәрсе туралы 

жазбаша куәлік. 

- Іс қағаздарға нелер жатады? 

- Ӛтініш, қолхат, сенімхат, анықтама, т.б. 

 

5-сабақ 

Нәтиже сабақ 

I. Тест ӛткізу 

1.   Ғылыми еңбектерде қолданылатын стильдің түрі  

а. ғылыми стиль  

в. публицистикалық стиль  

с. ауызекі сӛйлеу стилі  

д. кӛркем әдебиет стилі  

2.  «Стиль» қай тілдің сӛзі? 

а. латын 

в. грек 

с. ағылшын 

д. орыс 

3. Үстеу мағынасына қарай нешеге бӛлінеді?   

а. 5 

в. 7 



 158 

с. 6 

д. 4 

4. «Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі - қазақ тілі» қай стильге тән?   

а. ауызекі сӛйлеу стилі  

в. ғылыми стиль  

с. ресми іс-қағаздар стилі  

д. кӛркем әдебиет стилі  

5.  «Әдіс – шындықты суреттеудің жаңа принципі» деген кім? 

а. В.В. Виноградов 

в. Қ. Жұмалиев 

с. Г. Абрамович 

д. барлық жауап дұрыс 

6. Адамдармен еркін әңгіме кезінде қолданылатын стиль?   

а. ғылыми стиль  

в. ауызекі сӛйлеу стилі  

с. кӛркем әдебиет стилі  

д. ресми іс-қағаздар стилі  

7. «Стиль - ӛнер ерекшелігі» атты зерттеудің авторы кім?  

а. В.В. Виноградов 

в. Қ. Жұмалиев 

с. Г. Абрамович 

д. Ғ. Құлахметов 

     8. Мекен үстеуін табыңыз. 
     а. жоғарыда 

     в. биыл 

     с. жедел 

     д. екеулеп 

    9. Туынды  үстеуді  табыңыз 

    а. бармайынша, келмейінше 

    в. балаша 

    с. жӛнімен, ретімен 

    д. кешкісін, ертеңгісін   

10.Кӛркем шығармаларда қолданылатын стильдің түрі.   

а. ауызекі сӛйлеу стилі  

в. публицистикалық стиль  

с. кӛркем әдебиет стилі  

д. ғылыми стиль  

    11.  Анықтама  қай стильге  жатады, табыңыз 

    а. ресми 

    в. ауызекі  стиль 

    с. публицистика 

    д. іс-қағаздар    

12. Мекен үстеуді табыңыз? 

а. босқа 

в. сонша 

с. осында 

д. бүгін 

13. Мӛлшер үстеуді табыңыз?  

а. кӛп 

в. аса 

с. қасақана 

д. ілгері 
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14. Газеттерде қолданылатын стиль   

а. ғылыми стиль  

в. публицистикалық стиль  

с. ресми іс-қағаздар стилі   

д. ауызекі сӛйлеу стилі 

15. «Кеше киноға бардым» сӛйлеміндегі үстеу қандай сӛйлем мүшесі?  

а. анықтауыш 

в. пысықтауыш 

с. толықтауыш 

д. бастауыш 

16. «Мен сенімен біргемін» сӛйлеміндегі үстеу қандай сӛйлем мүшесі? 

а. баяндауыш 

в. пысықтауыш 

с. толықтауыш 

д. бастауыш 

17. Себеп-салдар үстеуді табыңыз? 

а. амалсыздан 

в. нағыз 

с. жорта 

д. таңертең 

18. Іс-қағаздарда, құжаттарда қолданылатын стиль?  

а. ғылыми стиль  

в. ресми іс-қағаздар стилі  

с. публицистикалық стиль 

д. кӛркем әдебиет стилі   

19. Күшейткіш үстеуді табыңыз? 

а. қасақана  

в. тым 

с. сонша 

д.  кӛп 

20. Мақсат үстеуді табыңыз? 

а. әдейі 

в. кілең 

с. аса 

д. осылай  

 

ІІ. Бақылау сҧрақтары 

 1.  Стильдер бойынша тҥсінік 

 2.  Ҥстеу дегеніміз не? Оның қандай тҥрлері бар. 

 3.  Іс қағаздарға тҥсінік беру. 

 4. Стильдердің әр тҥрлеріне мысал келтіріңдер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 160 

                       ГУМАНИТАРЛЫҚ МАМАНДЫҚҚА АРНАЛҒАН БӚЛІМ 

 

XV-модуль 

 

Лексикалық тақырып: Қала. Қазақстанның астанасы. Кӛрнекті жерлер  

Грамматикалық тақырып: Шылау сӛздер  

 

1-сабақ 

1-тапсырма. Сызбаны тҥсініп, есте сақтаңдар. Шылаудың тҥрлері бойынша сӛйлем 

қҧрастырыңдар. 
 

ШЫЛАУ СӚЗДЕР ТУРАЛЫ ТҤСІНІК 

 

ШЫЛАУ 

                                                                                            

 

                                                 

 

                              

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-тапсырма. Мәтінді тҥсініп, шылаулары бар сӛйлемдерді теріп жазыңдар. Шылаулардың 

тҥрлерін анықтаңдар.  

Бҥгінгі Астанамыз қандай қала? 

  

 Астана – Қазақстан Республикасының әкімшілік орталығы және 517 300 адам тҧрғыны 

(2004 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша) әрі елорда тҧрғындары мен қонақтарына 

жайлы тҧрмысты қамтамасыз ететін қауырт даму ҥстіндегі қалалық инфрақҧрылымы бар 

ҥлкен шаһар.  

 Тамаша тҧрғын ҥй кешендері, еңселі әкімшілік ғимараттары, гҥлзарлары мен 

фонтандары, әсем монументтері мен сәулет ескерткіштері бар бҥгінгі Астана кӛз алдымызда 

кҥн сайын ӛзінің керемет сымбатымен қҧлпырып барады. Сәулеттік пішінінің әсемдігі мен 

сән-салтанаты жағынан кӛп ҧзамай әлемнің кӛптеген астанасынан кем тҥспейтін болады.  

 Нысандарының нақышы мен қала тҧрмысының орныққан мәнері жағынан Астана таяу 

уақытта толыққанды елорда әрі дамыған инфрақҧрылымы бар қала ретінде лайықты орын 

алады деп ҥміттенемін.  

 толық лексикалық мағынасы болмайды 

 сӛйлем ішінде сӛйлем мҥшесі бола 

алмайды 

 сӛз бен сӛзді, сӛйлем мен сӛйлемді 

байланыстырады 

 толық мағыналы сӛздің жетегінде оған 

қосымша мән ҥстейді 

 тҥрленбейді 

 

Тілімізді  байыту   үшін   ішінде  әр  аймақта 

айтылып  жүрген  сӛздерді  қопарып  алып, 

әдебиет  жүзіне  шығаруымыз  керек 

(С.Сейфуллин). 

Қазақтың  әдеби  тілі  жасалу   жағынан   да, 

қалыптасу   жағынан  да  кӛп  кезеңді  басынан 

ӛткізді (С.Аманжолов). 

Жаз бойы  жайлауда  жадыраған  жан-жануар 

күздің  бір   лайсаңында-ақ  кірбіңдеп   қалды 

(Ғ.Мүсірепов). 
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 Астана – бейне қауыз жарып келе жатқан кӛп гҥлді, мол жапырақты ӛсімдік тәрізді, 

байтақ сарыарқа тӛсіндегі жеке-дара жап-жасыл жазира.   

(Еуразия жҥрегінде кітабынан) 

 

3-тапсырма. Мәтін бойынша ҥш деңгейлі тапсырмаларды орындаңдар.  

 Астананы кӛшіру Қазақстанды тәуелсіз мемлекет ретінде орнықтыруда зор рӛл 

атқаратынына мен сенімді болдым.  

 Біріншіден, астананы кӛшіруді біз әуел бастан геосаяси тҧрғыда Қазақстанды нығайтуға 

бағытталған қадам ретінде қарағанбыз. Сӛйтіп біз ӛзіміздің бейбітшілік сыртқы 

саясатымыздың сан-салалы бағыттылығын қуаттадық.  

 Екіншіден, біздің таңдауымызда қауіпсіздік мәселесі маңызды орын алды. Бҧл тҧрғыда 

тәуелсіз мемлекеттің астанасы сыртқы  шекаралардан  алыстау жерде, мҥмкіндігінше елдің 

ортасына таман тҧруы тиіс-ті ... 

 Ҥшіншіден, астананы ауыстыру Қазақстанның экономикасын одан әрі дамыту 

тҧрғысынан да тиімді еді. 

 Осының арқасында халық пен ӛндіргіш кҥштердің республика аумағы бойынша 

біржақты орналасуын біртіндеп тҥзеу, солтҥстік және орталық ӛңірлерде шетелдік тың 

жаңалықтарды, ғылымдандырылған ӛндірістерді, озық ауыл шаруашылығы машиналарын 

жасауды, әрі ӛңдеуші ауыл ӛнеркәсібінің кең жемісін қауырт ӛркендету іс жҥзінде мҥмкін 

болды.  

 Тӛртіншіден, бҧл шешім елде тҧрақтылық пен ҧлтаралық келісімді нығайту тҧрғысынан 

даусыз артықшылықтар әкелген қадам болды. Астананы ӛз халқының қҧрамы жӛнінен кӛп 

ҧлтты ӛңірге кӛшіру кӛп этникалық мемлекет қҧруға, Қазақстанда тҧратын барлық 

этникалық топ арасында достық пен ынтымақты сақтау мен еселеуге деген бағыттың 

ӛзгермейтіндігін айқын кӛрсетпек-ті.  

(Еуразия жҥрегінде кітабынан) 

 

ІІІ-деңгей.  

1. Мәтінге 10 сҧрақ қҧрастырыңдар.  

2. Шылаулары бар сӛздерді теріп жазып, оларға синтаксистік талдау жасаңдар.  

 

 

ІІ-деңгей. 1. Мәтін бойынша сҧхбат қҧрыңдар.  

2. Мәтін бойынша тӛменде берілген кестені толтырыңдар.  

 

№ Жоспар бӛлімдері Тірек сӛздер мен сӛз 

тіркестері 

Тезистер 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

   

 

 

 

І-деңгей. «Астананың дамуы» тақырыбына шығарма жазыңдар. 
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4-тапсырма. Сӛздік сынақхат. 

Бейне, нысандар, әсемдігі, сән-салтанаты, қадам, инфрақҧрылым, тәрізді, бойынша, жап-

жасыл, тәуелсіз, орнықтыруда. 

 

2-сабақ 

 

1-тапсырма.  Берілген мәліметтерді есте сақтаңдар. 

 

ШЫЛАУДЫҢ ТҤРЛЕРІ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кӛрнекті жерлер 

 

2-тапсырма. Диалог бойынша ӛзара сӛйлесіңдер.  

– Әуежайда Астана қаласына қарай бойлап Есілге тірелер тҧста қандай қҧрылыс кӛзге 

тҥседі? 

– 27  метр биік тӛбе бастағы ҧзын ҥрлік. 

– Ол кімдерге арналған монумент? 

– ГУЛАГ архипелагының лагерь – аралдарында дҥниеден ӛткен миллиондаған жазықсыз 

жандарға, саяси қуғын-сҥргін қҧрбандарына арналған. 

– Бҧл монументтің іргетасы қашан қаланған? 

– Қазақстан халықтары ассамблеясының 4-сессиясы ашылған кҥні. 

– Ал, орталық алаңдағы фонтандар туралы не білесің? 

Шылаудың тҥрлері 

Септеулік шылау Жалғаулық шылау Демеулік шылау 

мен (бен, пен), да (де, та, те), 

не, не болмаса, яки, немесе, 

және, әрі,біресе, бірақ, алайда, 

әйтпесе, әйткенмен, дегенмен, 

сонда да, әлде, ӛйткені,  т.б. 

1. тҥбір (кейде кӛптік, тәуелдік) 

тҧлғадағы зат есім, есімдік, тҧйық 

етістік, есімшемен тіркесетін 

септеуліктер: арқылы, жайында, 

үшін, туралы, сайын, тәрізді, 

сияқты; 

2. барыс септіктегі сӛздермен 

тіркесетін септеуліктер: дейін, 

шейін, таман, қарай, салым, жуық, 

тарта, т.б. 

3. шығыс септіктегі сӛздермен 

тіркесетін септеуліктер: кейін, соң, 

гӛрі, бері, бұрын, әрі, т.б. 

4. кӛмектес септіктегі сӛздермен 

тіркесетін септеуліктер: қатар, 

қабат. 

 

 

 

1. ыңғайластық қатынасты 

білдіретін жалғаулықтар: мен 

(бен, пен, менен, бенен, пенен), да 

(де, та, те), және, әрі. 

2. қарсылықты қатынасты 

білдіретін жалғаулықтар: бірақ, 

алайда, дегенмен, әйтпесе, 

әйткенмен, сонда да. 

3. талғаулықты қатынасты немесе 

кезектестік мәнді білдіретін 

жалғаулықтар: әлде, біресе, бірде, 

не, немесе, я, яки, болмаса, кейде. 

4. себеп-салдарлық қатынасты 

білдіретін жалғаулықтар: себебі, 

ӛйткені, сондықтан.  

үшін, сайын, туралы, арқылы, 

жайлы, сияқты, тәрізді, дейін, 

шейін, қарай, таман, бері, 

бұрын, бірге, соң, кейін, т.б. 

 

ма (ме, ба, бе, па, пе), ше, -ақ, -

ау, -ай, әсіресе, да (де, та,те), 

ғана (қана), тек, кейде, -ақ, -мыс 

(-міс), түгел, тұрмақ, қой (ғой), - 

ды (-ді, -ті, -ты). 

1.  сҧраулық демеуліктер: ма 

(ме, ба, бе, па, пе), ше. 

2.  кҥшейткіш демеуліктер: -

ақ, -ау, -ай, әсіресе, да (де, 

та, те). 

3.  шектік (тежеу) 

демеуліктері: ғана (қана), 

тек, кейде, -ақ. 

4.  болжалдық демеуліктер:  

-мыс (-міс), кейде, -ау. 

5.  болымсыздық немесе 

қарсы мәнді салыстыру 

демеуліктері: түгел, тұрсын, 

тұрмақ. 

6.  нақтылау мәнді 

демеулктер: қой (ғой), -ды (-

ді, -ты,-ті). 
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– Фонтан пішіні бейбітшіліктің, ҧштаған суретін білдіретін тіршілік ағашының символы 

іспетті. Тӛменгі бӛлігі – біздің ӛткен шағымыз. Ортаңғы кесе – бҥгінгі кҥніміз. Ал 

суойнақтың тәжі – бәрімізге ортақ болашағымызды бейнелейді.  

 

3-тапсырма. Кӛп нҥктенің орнына тиісті әріптерін қойыңдар. Шылауларды тауып, астын 

сызыңдар.  

 Астана – ақын ... қаласы. Бҧл тҧжырым қаланың ежелден-ақ ән-жырдың ордасы 

болғандығынан гӛрі, шаһар ... орныққан жалпы жай-кҥйге орайлас келеді. Бір кездері ... 

далалық ӛлкемізді молынан зерттеген Григорий Потанин «Маған бҥкіл қазақ дала ... ән 

салып тҧрған сияқты кӛрінеді», - деген еді. Сол Потанинге ҧқсата айтсақ: «Маған бҥкіл 

Астана ән салып тҧрғандай болып кӛрінеді». Бҧл әндер Қазақстан.... барлық халықтарының 

тілінде шырқалады.  

(Н.Назарбаев) 

  

4-тапсырма. Мәтіннен шылауларды табыңдар, тҥрлерін ажыратыңдар, мазмҧнын айтыңдар.  

 Астананың сол жағындағы болашақ әкімшілік орталығының қақ тӛрінен бір кезде 

қиялда жҥрген, ал енді шындыққа айналған «Бәйтерек» бой кӛтерді. Бәйтеректің биіктігі 97 

метр. Бҧл елдің ордасы Алматыдан Астанаға кӛшіп келген жылдың соңғы екі цифрына, 1997 

жылға сәйкес келеді. Негізгі есікке бастайтын әшекейлі темірбетон саты жер бетінен 4,8 метр 

жоғары орналасқан. Салмағы 85 тонна жалпы материал Бәйтеректің «оқпанын» ылғалдан 

қорғайды. Мҧнараның табанының ішінде кең жол бар, онда екі жерден лифт және 

инженерлік ҥй-жайлар трансформаторлық шағын станция, желдеткіш камерасы, электр 

қалқаны, насос станциясы және басқа техникалық обьектілер жайғастырылған. Алтын 

шардың ӛзі 76,9 метр биіктікте орналасқан.  

 Арнайы шыны пакеттермен әйнектелген кҥмбездің салмағы 70 тонна тартады, ал алтын 

ғаламат шардың ішінде панорамалық шар бар, одан жаңа астананың ертегіге айналған «ескі» 

және «жаңа» кӛрінісі кең ашылады. Алтын шар мен ғимараттың негізгі кіре берісі бір-

бірімен «оқпан» деп аталатын салмағы 695 тонна металл конструкциясымен 

жалғастырылған. 

 Осылардың бәрін айтпағанда, «Астана-Бәйтерек» кешенінде келушілердің келісті 

демалып, асықпай отырып тӛңірегін тамашалауға мҥмкіндік беретін кафе мен буфет те бар.  

 «Астана-Бәйтерек» кешенін жобалаған топтың жетекшісі – Қазақстан сәулетшілер 

одағының президенті, талантты сәулетші Ақмырза Рҥстембековке тікелей қатысты. 

Астананың символын жасаған бҧл топқа сәулетшілер С.Базарбаев пен Ж.Айтбалаев, 

инженер-конструктор М.Вайнштейн, интерьер дизайнері А.Оспанов сияқты тамаша 

мамандар кірді.  

(«Еуразия жҥрегінде» кітабынан)  

 

5-тапсырма. Сызба негізінде «Астана-Бәйтеректі» сипаттаңдар. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

                                                                                             

 

3-сабақ 

 

1-тапсырма. Демеуліктерді қосып сӛйлем қҧрастырып жазыңдар. 

Астана-Бәйтерек 

 

 

Биіктігі 97 метр алтын шар 

76,9 метр 

биіктікте 

70 тонна 

кҥмбез салмағы 
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Ғой, тек, да, де, аң, тҧрсын, тҥгіл, ау, ғана.  

 

2-тапсырма. Мақал-мәтелдерді оқып, мағынасын тҥсініңдер. Бҧл мақал-мәтелдер қандай 

тақырыпқа жататынын анықтаңдар.  

1. Еңбек қылмай ер оңбас, 

    Бірлік қылмай ел оңбас. 

1. Жаңбырмен жер кӛгерер, 

Еңбекпен ер кӛгерер 

2. Әлің барда еңбек ет, еңкейгенде емерсің. 

3. Жақсы жҧмыс – жанға тыныс. 

4. Кӛз қорқақ қол батыр.  

 

3-тапсырма. Ыңғайластық (да, де, ма, ме, және ...) жалғаулықтарды пайдаланып салалас 

қҧрмалас сӛйлемдерді қҧрыңдар.( Тақырыбы «Қала»). 

 

4-тапсырма. «Менің қаламның кӛрнекті жерлері» тақырыбына шығарма жазыңдар. 

 

5-тапсырма. Оңтҥстік Қазақстанның «Алтын Сақинасы» мәтіні бойынша саяхат жасаңдар. 

Экскурсия жетекшісі ретінде келген қонақтарға әңгімелеңдер.  

Оңтҥстік Қазақстанның «Алтын Сақинасы» 

      Оңтҥстік даланың оазисінде, кӛшпенділер мен отырықшы ӛркениеттерінің тҥйіспесінде 

әлемнің кӛне қалалары болды. Ғасырлар бойы осы жерден Қытайдан Таяу Шығыс пен 

Еуропа елдеріне апаратын кӛне керуен жолдарының жҥйесі ӛтті. Жібек Жолы сауда жолы 

ретінде б.з.д. ІІІ ғасырда туындады. Жолдың елеулі бӛлігі қазіргі Қазақстан аумағы бойынша 

ӛтті. Тҥркістан (Яссы), Тараз (Талас), Отырар қалалары Ҧлы Жібек жолы бойына орналасып 

кӛне және орта ғасырларда саудагерлер жолында басты орталықтар болды. 

 

4-сабақ 

Нәтиже сабақ 

 

І. Тест ӛткізу 

1.   Шылау  сӛздер  қатарын   табыңыз? 

а. дүрс, зырқ, жалп, шіңк 

в. бар, күл, отыр, сӛйле 

с. ӛзен, тау, орман 

д. тәрізді, дейін, қабат, соң   

2. Шылаудың  түрін  анықтаңыз: «соң, қарай, арқылы, туралы»? 

а. кӛмекші  есімдер 

в. жалғаулықтар 

с. септеуліктер   

д. демеуліктер 

3. Демеулік шылауды табыңыз: 

      а. ғана 

      в. мен 

      с. және 

д. дейін 

4. Толық лексикалық мағынасы болмайды, сӛз бен сӛзді, сӛйлем мен сӛйлемді 

байланыстырады?   

а. етістік  
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в. одағай  

с. сан есім   

д. шылау    

5.  Астана қаласындағы Бәйтеректің биіктігі қанша?  

а. 97 метр 

в. 87 метр 

с. 110 метр  

д. 123 метр 

6. Ыңғайластық қатынасты білдіретін жалғаулықтарды табыңыз? 

а. ма, ме, ба, бе 

в. мен, бен, пен 

с. арқылы, үшін 

д. кейін, соң 

7.  Сұраулық демеуліктерді табыңыз?  

а. ғана, тек  

в. тұрмақ, түгел  

с. қой, ғой 

д. ма, ме, ба, бе 

8. Барыс септікті сӛздермен тіркесетін септеуліктер? 

а. дейін, шейін 

в. кейін, соң 

с. қатар, қабат 

д. әлде, біресе 

9. Жібек Жолы сауда жолы ретінде қашан  туындады? 

а. б.з.д. ІІ ғасырда 

в. б.з.д. І ғасырда 

с. б.з.д. ІІІ ғасырда 

д. б.з.д. ІV ғасырда 

10. «Астана-Бәйтерек» кешенінің  шыны күмбезінің салмағы қанша тонна? 

 а. 50 тонна 

в. 70 тонна 

с. 86 тонна 

д. 43 тонна 

11.  «Астана-Бәйтерек» кешенін жобалаған топтың жетекшісі кім? 

а. Ж.Айтбалаев  

в. А.Оспанов  

с. А.Рүстембеков   

д. С.Базарбаев 

12. Шейін (дейін), бойы, бойымен 

а. есімдік 

в. нақтылық  демеуліктер  

с. септеулік  шылау     

д. қарсылықты  жалғаулық 

     13. «Астана-Бәйтерек» кешенін жобалаған инженер-конструктор  кім? 

а. М.Вайнштейн 

в. А.Оспанов  

с. А.Рүстембеков   

д. С.Базарбаев 

  14.  «Кӛз қорқақ,  қол батыр» мақалының тақырыбын анықтаңыз? 
а. оқу 

в. Отан 

с. адам 
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д. еңбек 

15.  Астанада 27  метр биіктіктегі  ұзын үрлік кімдерге арналған монумент? 
а. Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне 

в. Желтоқсан оқиғасына 

с. саяси қуғын-сүргін құрбандарына 

д. барлық жауап дұрыс 

16. Ұлы Жібек жолы бойынша басты орталықтарға айналған қалалар? 

а. Түркістан (Яссы) 

в. Тараз (Талас) 

с. Отырар 

д. барлық жауап дұрыс 

17.  «Жақсы жұмыс – жанға тыныс» мақалының тақырыбын анықтаңыз? 
а. еңбек 

в. оқу-білім 

с. Отан 

д. табиғат 

18. Септеулік  шылауларды  атаңыз. 

а. дейін, қарай, әрі, бұрын   

в. және, не, бірақ, мен 

с. ма, ме, ба, бе 

д. ғана, қана 

     19. «Астана-Бәйтерек» кешенінің  интерьер дизайнері  кім? 

а. М.Вайнштейн 

в. А.Оспанов  

с. А.Рүстембеков   

д. С.Базарбаев 

20. «Да», «Де» жалғаулық шылауын  табыңыздар:  
а. Жасым(да) ғылым  бар  деп ескермедім. 

в. Кӛкем(де), анам(да)  қонаққа  кетті(де), үйде  бес жасар  Қарлығаш  екеуміз  қалдық   

с. Жаз(да) шанаңды, қыс(та) арбаңды  әзірле 

д. Құс(та) сүт  жоқ, жылқы(да) ӛт  жоқ 

 

ІІ. Бақылау сҧрақтары 

1. Шылау  туралы айтыңдар. 

2. Шылаудың тҥрлерін сипаттаңдар. 

3. Бҥгінгі Астана қандай екені туралы әңгімелесіңдер.  

4. Астананы кӛшіруі туралы не айтып бере аласыңдар? 

5. «Астананың кӛрікті жерлері» тақырыбына сҧхбаттасыңдар.  

6. «Астана-Бәйтерек» туралы әңгімелесіңдер.  
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ХVІ-модуль 

 

Лексикалық тақырып:  Қазақ халқының тарихы 

Грамматикалық тақырып:  Жай сӛйлем, оның тҥрлері. Тҧрлаулы, тҧрлаусыз  мҥшелер 

 

1-сабақ 

 

1-тапсырма. Тӛмендегі жай сӛйлемге қатысты сызбаны оқып, тҥсініп, есте                              

сақтаңдар. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

                           

                           

                                    

                                    

                                                                       

                                                                      

                                                                                   

 

 

 

2-тапсырма. Қазақтың ертедегі кәсібі туралы мәліметтерді оқып, тҥсініп, сҧрақтарға жауап 

беріңдер.  

Тҥйеші 

 

 Тҥйе – бағуды кӛп керек етпейтін тҥлік. Бҧған қасқырыңның ӛзі де кӛп иектей 

алмайды. Шӛгіп жатқан тҥйелердің әрекетінен бас салған кӛкжалдарды салбыратып ауылға 

алып келгенін, не далада жҥргенін соғып алғандар ел ішінде кӛргендер кӛп. Тҥйе қазақтың 

дала кемесі аталатын кӛш кӛлігі. Мҧны ертедегі байлар кӛп ҧстады. Оларда тиісті жалақы 

алатын тҥйеші малайлар болды. Тҥйені бағуға кӛбінесе тәжірибелі ҥлкен адамдар бӛлінеді. 

Оның ҧрықтануы да басқа тҥліктен қиын, оған кейде тҥйешіден кӛмек те керек.   

  («Қазақстан қысқаша тарихы» кітабынан) 

Сҧрақтар 

1. Тҥйеші деген кім? 

2. Тҥйе бағудың  ерекшелігі қандай? 

3. Қазақтар тҥйені қалай атаған? 

4. Ертеде тҥйені, негізінен, кімдер ҧстаған? 

      5. Тҥйені кӛбінесе кімдер баққан? 

Атаулы  сӛйлем 

Зат, қҧбылыс, 

мезгіл, мекен, 

атауын білдіреді, 

бір ғана сӛйлем 

мҥшесі болады   

М: Кҥз 

Жақты сӛйлем 

Бастауышы бар 

кейде айтылмай 

тҧрады, баяндауыш 

арқылы тауып 

алуға болады. 

 М: Кӛп тыңда аз 

сӛйле 

Жақсыз   сӛйлем 

Атау тҧлғада          

тҧрған бастауышы 

жоқ  баяндауышы 

арқылы табуға 

болады  М: Оған 

кҥлуге болмайды. 

Толымды сӛйлем 

Тҧрлаулы 

мҥшелері толық 

қатысқан сӛйлем. 

М: Сӛйлеп тҧр 

Толымсыз сӛйлем 

Тҧрлаулы немесе 

тҧрлаусыз 

мҥшелерінің бірі 

жоқ сӛйлем  

М: - Сен оны 

танисың ба?   

- танимын  

 

Жалаң сӛйлем   

Сӛйлемде тек 

тҧрлаулы мҥше-   

бастауышпен 

баяндауыш  

болады.  

М: Кҥн шықты 

Жайылма сӛйлем 

Тҧрлаулы және 

тҧрлаусыз 

мҥшелері қатысқан 

сӛйлем М: Далада 

қар жауып тҧр 

Жай сӛйлем бір ғана ойды білдіреді 

М: Асан  ҧзақ ҧйықтады. 
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3-тапсырма. Рӛлге бӛліп  оқыңдар. 

 

Ерметай – «саятшы» 

 

 Кішкентай Ерметай  -  саятшы Тілеуберген қарттың  кӛршісі. Тілеуберген олжалы 

қайтқан кҥндері Ерметай да аңшы, саятшы болсам  деп армандайды. 

 Бір кҥні Ерметай Тілеуберген қартқа келді: 

- Ата маған бір тҧзақ беріңізші! Мен де қҧс аулайын, - деді. 

- - Талабың жақсы екен, балам! Аулай ғой! Саятшы қарт Ерметайға ҧзын тҧзақ берді. 

 Ерметай ҥйдің сыртындағы кӛлшіктің жағасына барды. Тҧзағын қҧрды. Қасына жем 

шашты. 

 Арада біраз уақыт ӛтті. Ерметай тҧзағын кӛруге барса, ҥйректің бір балапаны 

тыпырлап жатыр. Әлгіні ҥйге әкелді. Шешесіне кӛрсетті.  

- Апа, мынаны тҧзақпен ҧстап алдым.  

- Шыбыным-ау, мынауың ӛзіміздің ҥйректің балапаны ғой, аңшылық жасаған 

адам ӛз ҥйінің қҧсын аулай ма екен! – деп, шешесі кҥліп жатыр. Ерметай 

балапанды қоя берді.  

(«Балдырған» журналынан) 

Сӛздік 

тҧзақ – петля 

саятшы – охотник 

олжалы қайтқан кҥндері – когда возвращался с добычей 

қҧс аулау – охотиться за птицами 

 

4-тапсырма. Мәтінді тҥсініп, кӛп нҥктенің орнына тиісті жалғауларын қойыңдар. «Саятшы» 

кәсібі туралы ӛзара әңгімелеңдер.  

 

Саятшы 

 

 Саятшы деп қазақ тазы ертіп, бҥркіт алып қансонар... аң... шыққан адамды айтады. 

Аңшылықты арнайы кәсіп етіп, ҧстаған аңы... терісі... сататындардың аң аулау әдістер... 

бірнеше тҥрлі: 

1. Қақпан қҧру (аң аулауда пайдаланады).  

2. Бҥркітші – бҧл бҥркіт ҧстап, тек қана бҥркіт салу.... шҧғылданатын адам.  

3. Тҧзақ салу (тҧзақ арқылы тҥлкі мен қасқыр ҧстаған). 

 

5-тапсырма. Мәтінді жазып, жай сӛйлемдерді табыңдар. Тҥрлерін ажыратыңдар. Жасалу 

жолдарын тҥсіндіріңдер. 

Зергер 

 

 Ертедегі қазақ халқы әшекейлі нәрселерді кӛп пайдаланған. Мҧны жасайтын ӛнер иесі 

зергерлер деп аталады. Бҧлар алтын мен кҥмістен, асыл тастан білезік, сырға, сақина, жҥзік, 

тҥйреуіш, шолпы сияқты заттарды жасайды. Зергерлер сҥйектен де ғажайып әдемі заттар 

жасайды.  

 Алуан тҥрлі зергерлік бҧйымдар, оларды әрлендіруге жҧмсалатын небір ғажайып 

әшекейлер бәрі де осы зергердің қолынан ӛтетін болғандықтан оның кәсібі – кезінде ең 

ардақты мамандық болды.  

(А.Жҥнісовтен) 

6-тапсырма. Жоғарыда ӛткен мәтіндерге сҥйеніп, кестені толтырыңдар. Кесте бойынша 

әңгімелесіңдер.  
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Қзақтың ертедегі кәсібінің 

тҥрлері 

Анықтамалары  Ерекшеліктері 

1. Тҥйеші 

2. Саятшы 

3. Зергер 

  

 

2-сабақ 

 

  1-тапсырма. Берілген мәліметтерді есте сақтаңдар. 

 

СӚЙЛЕМ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Сӛйлем 

Біршама тиянақты ойды білдіретін сӛздер тобы. 

айтылу мақсатына қарай: 

Т
ҥ
р
і 

 

Хабарлы сӛйлем  Сҧраулы сӛйлем Бҧйрықты сӛйлем Лепті сӛйлем   

Е
р
еж

е 
 

Хабарлау, баяндау, 

суреттеу 

мақсатында 

айтылатын сӛйлем  

Бір нәрсе жайында 

сҧрап білу 

мақсатында 

айтылатын сӛйлем 

Бҧйыру, тілек-

ӛтініш ету 

мақсатында 

айтылатын сӛйлем 

Сӛйлеушінің 

кӛңіл-кҥйін 

(қуану, ренжу, 

ӛкіну т.б) білдіру 

мақсатында 

айтылатын сӛйлем 

Т
ы

н
ы

с 
б

ел
гі

сі
 

 Сӛйлем соңына 

нҥкте қойылады. 

Сӛйлем соңына 

сҧрау белгісі (?) 

қойылады. 

 Сӛйлем соңына леп 

белгісі (!) 

қойылады. 

Сӛйлем соңына 

нҥкте немесе 

(кӛтеріңкі 

интонациямен 

айтылса) леп 

белгісі (!) 

қойылады. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Ж
ас

ал
у
 ж

о
л
д

ар
ы

 

 1. Сҧрау есімдіктері 

арқылы; (кім? не? 

қанша? қандай т.б.) 

2. Сҧраулық 

шылаулар арқылы; 

(ма, ме, па, пе, ба, 

бе, ше т.б.) 

3. Оқшау, кӛмекші 

сӛздер арқылы; ә, 

сірә, қайтеді, шығар 

т.б.)  

 Баяндауышы 

бҧйрық рай арқылы 

1. Одағай сӛздер 

арқылы (қап, 

әттеген-ай, пай-

пай т.б.) 

2. Кҥшейткіш 

мәнді сӛздер 

арқылы (не деген, 

не еткен, қандай, 

шіркін, ғажап т.б.)  

3. Демеулік 

шылаулар арқылы 

(-ау, -ақ, -ай т.б.)  

4. Интонация 

арқылы 
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 2-тапсырма. Мәтіннің мазмҧны бойынша сҧрақ қойыңдар. Хронологиялық анықтама 

дайындаңдар.  

Дара тҧлға 

 

 Тҧрар Рысқҧлов – қазақ халқының даңқты перзенті. Тҧрардың балалық шағы аса қиын 

болды. Ол 1884 жылғы 24 желтоқсанда Алматы облысында Талғар болысында кӛшпелі 

кедейдің отбасында дҥниеге келген. Анасынан ерте айырылған Тҧрар ӛз елінің болысын 

ӛлтіргені ҥшін тҧтқындалған әкесі Рысқҧл Жылқыайдарҧлымен бірге Верныйдың тҥрмесінде 

болды.  

 1907-1910 жылдары ол Мәскеудегі орыс-қазақ мектеп-интернатында, ал 1910-1914 

жылдары Бішкектегі ауыл шаруашылық мектебінде оқыды.  

 1914-1915 жылдары Ташкент маңында жалдамалы бағбан болып жҧмыс істеді. 1916 

жылы Петроградтағы Ағарту министрлігінен Ташкентте ашылған Мҧғалімдер институтына 

тҥсуге рҧқсат алып, оқуға тҥсті.  

 Ол Әулиеата уезінің аумағында Қазақстан мен Тҥркістан халықтарының 1916 жылғы 

ҧлт-азаттық қозғалысына белсене араласады.  

 Тҧрар жасы 44-ке қараған, шығармашылық кҥш-қуаты кемеліне келген шағында 

халық жауы ретінде 1938 жылы атылды. Біздің еліміз, халқымыз ҧлы перзентін әрдайым 

қастерлеп еске алады.  

                                       

3-тапсырма. «Дара тҧлға» мәтіні бойынша деңгейлік тапсырмаларды орындаңдар.  

 

ІІІ-деңгей. 1. Мәтіннен екі жай сӛйлем теріп жазып, синтаксистік талдау жасаңдар. Сӛйлем 

тҥрін анықтап, жасалу жолдарын тҥсіндіріңдер. 

2. Мәтін бойынша диалог қҧрастырыңдар.  

 

 

ІІ-деңгей. 1. Сызбаны толықтырып, сызба негізінде әңгімелеңдер. 

  

 

Тҧрар Рысқҧлов 

 

 

кім екені туған жылы ата-ана  оқыған оқу орындары  қызмет істеген жері   ӛмірінің соңғы                       

жылдары  

  

2. Сызбаның негізінде қҧрастырылған сӛйлемдерге синтаксистік талдау жасаңдар.  

 

 

          

      І-деңгей. «Тҧрар Рысқҧлов» тақырыбына мәнжазба дайындаңдар.      

  

 

 

4-тапсырма. Сызбаны оқып, тҥсініп, есте сақтаңдар. Мысал келтіріңдер.  

 

Тҧрлаулы мҥшелер 

 

 

Бастауыш                   баяндауыш 
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                                                       3-сабақ 

 

1-тапсырма. Сызбаны тҥсініп, есте сақтаңдар. 

 
 

Тҧрлаусыз мҥшелер 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

                               

 

2-тапсырма. Мәтін бойынша сҧрақтарға жауап беріңдер. Тҧрлаусыз мҥшелерінің қандай сӛз 

таптарынан жасалғанын анықтаңдар. Мәтінге ат қойыңдар.  

 Тәуелсіздік жаршысы болған Мҧстафа Шоқай бізге шындықты қаймықпай айта 

білген. Отанын, елін, жерін, ҧлтын шексіз сҥйген ҥлкен жҥрек иесінің ӛмірі бізге ҥлгі-ӛнеге. 

Сол ҧлы бабамыз армандаған тәуелсіздік жарты ғасыр уақыт ӛткеннен кейін жҥзеге асты.  

 Міне, бҥгінде Қазақстан әлем жҧртшылығына танылған тәуелсіз мемлекет. Мҧстафа 

Шоқай армандаған тәуелсіз, дербес мемлекеттің тізгіні, болашақ ҧрпақ, сендердің 

қолдарыңда.  

(«Қазақстан тарихы» журналынан №2, 2005) 

Сҧрақтар 

1. Тәуелсіздік жаршысы кім? 

2. Кімнің ӛмірі бізге ҥлгі-ӛнеге? 

3. Мҧстафа нені шексіз сҥйген? 

4. Қазір Қазақстан қандай мемлекет? 

5. Қазақстанның болашағы кімнің қолында? 

                  

3-тапсырма. Ӛлеңді мәнерлеп оқып,  жаттаңдар. 

Желбіресін байрағың желді кҥнде, 

Биіктесін мәртебең елдігің де.  

Таныта бер, Қазақстан, бар әлемге, 

Керегеңнің кеңдігін де, теңдігін де! 

    (С.Тойлыбаев) 

 

4-тапсырма. Сӛз тіркестерімен жай сӛйлем қҧрастырыңдар. 

 Шет жерде жҥрсе де, елінің қамын ойлайды, туған жері, әлем жҧртшылығына, тәуелсіз 

мемлекет. 

 

4-сабақ 

 

1-тапсырма. Сӛйлесуді толықтырыңдар, содан соң ӛзара сӛйлесіңдер.  

- Ҧлы Отан соғысы нешінші жылы басталды? 

- ........ 

- Бҧл соғыс неше жылға созылды? 

- ...... 

- Қазақстаннан кімдер ӛз елін қорғады? 

- ........ 

- Қашан жеңіске жеттік? 

Анықтауыш Пысықтауыш Толықтауыш 

Қандай? қай? 

Кімнің? ненің? 

қанша? неше? 

Қайда? қандай?  

қашан? неге?  

не ҥшін?  

не себепті? 

кімге? неге? 

кімде? неде? 

кімнен? неден? 

кіммен? немен? 
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- .......... 

2-тапсырма. Кестедегі берілген мәліметтерді толықтырып, шағын шығарма жазыңдар. 

Тақырыбын ӛздерің атаңдар.   

 

Аты-жӛні Ӛмірдерек Атағы 

Әлия Молдағҧлова 

Мәншҥк Мәметова 

Шығыстың қос жҧлдызы.... Кеңес Одағының 

батыр қыздары 

Талғат Бегелдинов Ҧшқыш. Соғыс жылдары 

аспанға 305 рет кӛтерілді.... 

Екі мәрте Кеңес 

Одағының батыры 

Бауыржан Момышҧлы  И.В.Панфиловтың жақын 

шәкірті... 

Кеңес Одағының 

батыры, 

Қазақстанның 

халық қаһарманы 

 

3-тапсырма. Әлия Молдағҧлова туралы айтып беріңдер.  

 

Әлия Молдағҧлова 

 

 Әлия 1924 жылы Ақтӛбе облысы, Қобда ауданында туған. Ол 1944 жылы Прибалтика 

майданында ерлікпен қаза тапты. Совет Одағының батыры, атақты мерген - Әлия 

Молдағҧлова жаудың 42 адамын жойды. Оның денесі Великие Луки облысы, Беженица 

станциясы, Казачихо деген хутордың тҥбіне қойылған.  

 Ақын Яков Хемскийдің «Әлияның жҥрегі» деген поэмасында мынадай шумақ бар: 

  Тверьдің орманы жас, жері кәрі, 

Ата қоныс санайды елдің бәрі. 

     Бҧл жерде Әлияның қаны сіңген, 

               Соғып тҧр мерген қыздың жҥрегі әлі.... 

                                                                                             (Ж.Жҧмақанов) 

 

4-тапсырма. Модульде ӛткен жаңа сӛздерді теріп, жҧпта сӛздік сынақхат ӛткізіңдер.  

  

5-тапсырма. Мәтінді тҥсініп, мазмҧндама жазыңдар.  

 

Ер жҥрек қыз 

 

 Соғыстың қызған кезі еді. Фашисттер Мәншҥк Мәметованың позициясын 

миноментпен атқылай бастады. Жарылған минаның екпінімен Мәншҥктің пулеметі 

тӛңкеріліп қалды. Басына минаның сынығы тиіп, қыз ӛзі жаралы болды. Орнынан тҧра 

алмады. Айбарлы пулемет «Максим» ҥн қатпай қалды. Жау оқты жаудыра берді. Фашист 

солдаттарының дабырлаған ҥні естіле бастады, жақындап келген фашисттерді кӛріп, 

Мәметова тез есін жиды. Жексҧрын жауға ӛшіккен қыз ӛз пулеметіне ҧмтылды.  

 Кҥтпеген жерден жауға пулеметтің оғы бҧршақтай жауа бастады. Кӛптеген ӛліктер 

қалдырып гитлершілдер тым-тырақай кейін қаша бастады. Біздің жауынгерлер шабуыл 

жасай берді. Жаралы пулеметші қыз позициясын ӛзгертіп, тағы да оқ шашты. Тамаша ерлігі 

ҥшін қазақ халқының қаһарман қызы, Совет Одағының Батыры деген қҧрметті атаққа ие 

болды.  

 

5-сабақ 

Нәтиже сабақ 

І. Тест ӛткізу 

1.   Бір ғана ойды білдіретін сӛйлем  

а. құрмалас сӛйлем  
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в.  жай сӛйлем  

с. сабақтас құрмалас   

д. аралас құрмалас   

2. Қазақтар түйені қалай атаған?  

а. машина  

в. дала кемесі   

с. су кемесі   

д. барлық жауап дұрыс 

3. Тұрлаулы мүшелер?   

а. анықтауыш, толықтауыш  

в. бастауыш, пысықтауыш  

с. бастауыш, баяндауыш  

д. пысықтауыш  

4. Саятшы дегеніміз кім?   

а. аңшы  

в. малшы  

с. түйеші   

д. тазы ертіп, бүркіт алып аңға шығатын адам    

5.  Тұрлаусыз мүшелер  

а. бастауыш, баяндауыш 

в. анықтауыш, толықтауыш, пысықтауыш  

с. анықтауыш, бастауыш  

д. бастауыш,  толықтауыш 

6. Қазақстанның халық қаһарманы, И.В.Панфиловтың шәкірті? 

а. Бауыржан Момышұлы 

в. Әлия Молдағұлова 

с. Талғат Бегелдинов 

д. Рахымжан Қошқарбаев 

7.  Жақты сӛйлем  

а. Тұрлаулы мүшелері толық қатысқан сӛйлем  

в. Зат, құбылыс атауын білдіретін сӛйлем  

с. Бастауышы  бар кейде айтылмай тұрады, баяндауышы  арқылы тауып алуға болады  

д. Атау тұлғада тұрған бастауышы  жоқ баяндауышы арқылы табуға болады.  

8. Екі мәрте Кеңес Одағының батыры, ұшқыш? 

а. Бауыржан Момышұлы 

в. Әлия Молдағұлова 

с. Талғат Бегелдинов 

д. Рахымжан Қошқарбаев 

9. Ұлы Отан соғысы қай жылдар аралығында болды? 

а. 1944-1945 жж. 

в. 1941-1947 жж. 

с. 1945-1948 жж. 

д. 1941-1945 жж.  

10. Заттың, құбылыстың атауын білдіретін сӛйлем  

а. Жақсыз сӛйлем  

в. Атаулы сӛйлем   

с. Толымды сӛйлем   

д. Толымсыз сӛйлем  

11.  Зергер деген кім?  

а. бүркітші  

в. саятшы  

с. зергерлік бұйым жасайтын ӛнер иесі   
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д. кесте тоқитын адам  

12. Ә.Молдағұлова қай жылы туды? 

а. 1927 жылы 

в. 1925 жылы 

с. 1926 жылы 

д. 1924 жылы 

13. Баяндауыштың сұрағы?   

а. Кім?не? 

в. Не істеді? 

с. Не? 

д. Кімдер? 

14. Күн шықты  

а. Жайылма сӛйлем  

в. Толымды  сӛйлем 

с. Атаулы сӛйлем  

д. Жалаң сӛйлем  

15. Тұрар Рысқұлов қай жылы дүниеге келген ? 

а. 1985 жылы 24 мамыр 

в. 1884 жылы 24 желтоқсан  

с. 1897 жылы 24 мамыр  

д. 1895 жылы 12 мамыр 

16. Сӛйлем айтылу мақсатына қарай нешеге бӛлінеді? 

а. 3 

в. 2 

с. 4 

д. 5 

17. Мұстафа Шоқай нені армандаған? 

а. байлықты 

в. бірлікті 

с. тәуелсіздікті 

д. оқуды 

18. Тұрлаулы мүшелері толық қатысқан сӛйлем.  

а. Толымды сӛйлем 

в. Жақты сӛйлем  

с. Жақсыз сӛйлем  

д. Атаулы сӛйлем 

19. Шығыстың қос жұлдызы? 

а. Алия, Мәншүк 

в. Бауыржан, Талгат 

с. Р.Қошқарбаев 

д. Б.Момышұлы 

20. Жай сӛйлемнің түрлері 

а. 8 

в. 5 

с. 6 

д. 7 

 

ІІ. Бақылау сҧрақтары                                          

1. Жай сӛйлем, оның тҥрлері туралы айтыңдар. 

2. Тҧрлаулы мҥшелер дегеніміз не? 

3. Тҧрлаусыз мҥшелер дегеніміз не? 

4. Қазақтың ертедегі кәсібі туралы әңгімелесіңдер.  
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5. Тҧрар Рысқҧлов деген кім? Ол туралы не білесіңдер? 

6. Мҧстафа Шоқай туралы айтып беріңдер. 

7. С.Тойлыбаевтың ӛлеңін жатқа айтыңдар. 

8. Ҧлы Отан Соғысының батырлары жайында айтыңдар. 
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ХVІІ-модуль 

 

Лексикалық тақырып:  Қазақ халқының ӛнері 

Грамматикалық тақырып:  Қҧрмалас сӛйлем, оның тҥрлері 

 

1-сабақ 

 

1-тапсырма. Тӛмендегі қҧрмалас сӛйлемге арналған сызбамен танысып, мысал келтіру 

арқылы тҥсініңдер. Есте сақтаңдар. 

 

ҚҦРМАЛАС СӚЙЛЕМ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2-тапсырма. Диалог бойынша ӛзара сӛйлесіңдер.  

 

Кино ӛнері 

– Кино ӛнері дегеніміз не? 

– Әдебиет пен театрдың, бейнелеу ӛнері мен музыканың кӛркемдік қасиеттерін, 

жетістіктерін пайдаланатын синтезді ӛнер. 

– Кино дыбыс-бейне коммуникация қҧралдарының қандай бӛлігі? 

– Шығармаларды қамтитын экран ӛнерінің негізгі бӛлігі? 

– Фильм жасауда қандай мамандықтар қызмет атқарады? 

– Кинодраматург, режиссер, актер, оператор, суретші, композитор, продюссер, каскадер, 

экономист т.б. қатысады.  

– Жетекші рӛл атқаратын кім? 

– Кинорежиссер. 

– Кино ӛнерінің қандай тҥрлерін білесің? 

– Кӛркем, деректі, ғылыми-кӛпшілік, мультипликациялық фильмдер. 

 

Екі не бірнеше жай 

сӛйлем мен кҥрделі ой 

Тҥрлеріне қарай 

тҥрлері 

Қҧрамына қарай 

тҥрлері 

Белгісіне қарай 

тҥрлері 

Салалас 

қҧрмалас 

сӛйлем 

Сабақтас 

қҧрмалас 

сӛйлем 

Аралас 

қҧрмалас 

сӛйлем 

Кемін 

де екі 

жай 

сӛйлем 

 

Кемін 

де екі 

жай 

сӛйлем 

 

Кемін 

де ҥш 

жай 

сӛйлем 

 

Тең 

дәреже

де 

байлан

ысады 

Бірі 

екінші 

сіне 

бағына

ды 

Салала

сып та, 

сабақта

сып та 

байлан

ысады 
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3-тапсырма. Берілген сӛйлемдерден толықтырып қҧрмалас сӛйлем қҧрыңдар. 

 «Қазақ киносын Досқан Жолжақсынов сынды талантты актерсіз елестету қиын. Ҧлттық 

театр, ҧлттық кино ӛнерінің Шәкен Айманов, Әнуар Молдабеков, Нҧрмақан Жантӛрин, 

Ыдырыс Ноғайбаев тәрізді саңлақтары салып кеткен сара жолды жалғастырып келе жатқан 

жастардың арасында Досқанның ӛзіндік қолтаңбасы бар. Қазақстанның дҥниежҥзілік 

мәдениетке қосар ҥлесі Досқан сияқты алыс-жақын елдерге бірдей танымал ӛнер иелерінің 

арқасында ғана мҥмкін болмақ». 

(ҚР Президенті Н.Назарбаев сӛзінен)  

 

2-сабақ 

 

1-тапсырма. Берілген сӛз тіркестерімен сызба арқылы «Театр» тақырыбына шағын жазбаша 

әңгіме дайындаңдар. Әңгімеге қҧрмалас сӛйлемдерді кірістіріңдер.  

І. Академиялық драма театры, қазақ жазушыларының пьесалары, бірнеше актілі пьеса, 

ҧнады, кӛруге барды, тамаша  оркестр, ҥлкен қуыршақтар, безендірілген қойылым, дарынды 

режиссерлер, атақты актерлер. 

 

ТЕАТР 

 

    Драма театры             музыкалық театр             ӛнер және балет театры қуыршақ   

                                                                                                                                 театры 

 

 

2-тапсырма. Мәтінді тҥсініп деңгейлік тапсырмаларды орындаңдар.  

 

Тҧңғышбай Жаманқҧлов 

 

 Тҧңғышбай Қадырҧлы Жаманқҧлов – актер, Жастар Одағы сыйлығының иегері, белгілі 

ӛнер қайраткері. Ол бала кезінен бастап-ақ ӛлеңге бой ҧрған, аудандық, облыстық, 

республикалық кҥнделікті баспасӛздерге қолтаңбасы қалған журналист. 

 Жас кезінен ӛнерге қҧштар Тҧңғышбай орта мектептегі ӛнерпаздар ҥйірмесіне 

қатысады. Сӛйтіп жҥргенде Жамбыл облыстық театрында «Абай» спектаклін қойып жҥрген 

режиссер Асқар Тоқпановтың кӛзіне тҥседі. Талантты тай кҥнінен танитын сахна шебері 

Тҧңғышбайды театрға шақырады. Т.Жаманқҧлов кӛптеген рӛлдерде ойнаған: директор 

(«Ӛгей қыз»), науан («Әлішер науан»), Басыбар (М.Әуезов «Айман-Шолпан»), Қҧнанбай 

(«Абай» ) т.б. 

 

ІІІ-деңгей 

1. Мәтіннен тҥсініксіз сӛздерді теріп жазып, сӛздікпен аудармасын табыңдар. Олармен 

сӛйлем қҧрастырыңдар.  

2. Мәтінге 5 сҧрақ қҧрыңдар. 

 

  

ІІ-деңгей 

1. Мәтін бойынша «Т.Жаманқҧлов туралы» кесте дайындаңдар.  

2. Мәтіндегі екі жай сӛйлемнен бір қҧрмалас сӛйлем қҧрастырып, синтаксистік талдау 

жасаңдар.  

 

 

І-деңгей  

Т.Жаманқҧловтың орындаған рӛлдері туралы қосымша мәліметтерді жинап, топта 

әңгімелеңдер.  



 178 

 

 

3-сабақ 

 

1-тапсырма. Мәтінді тҥсініп, әр абзацқа ат қойыңдар. Тӛменде берілген тірек сызба 

бойынша әңгімелеңдер.  

Балет ӛнері 

 

 Балет – сахналық ӛнердің бір тҥрі, мазмҧны музыкалық – хореографиялық бейнелер 

арқылы ашылатын спектакль. Балет ой мен жан қҧбылысын қозғалыс дене қимылын 

кӛрсетеді. Мҧнда либретто жазушы сценарист, музыка шығарушы композитор, билерді 

қоюшы балетмейстер және суретші бір арнаға тоғысады.  

 Балеттің негізгі элементтері халықтың музыкалық би шығармаларымен тікелей 

байланысты. Балет ӛнердің басқа тҥрлерімен тығыз байланыста дамиды. Оған кӛбінесе 

музыка мен әдебиеттегі ағымдар ықпал жасап отырған.  

   Қазақ балеті әуелде драмалық, опералық спектакльдер ішіндегі би кӛріністері ретінде 

қалыптаса бастады. 1938 жылы қазақ музыкалық театрында қазақтың тҧңғыш балеті 

«Қалқаман-Мамыр» қойылды.  

 1986 жылы қҧрылған «Алтын-ай» мемлекеттік халық би ансамблі қазақ би ӛнерінің 

жаңа белесі болды.  

(Ә.Оразғҧлова) 

 

 

 

 

 

                                                        

 

   

 

 

                  ой мен  

ІІ Балет      жан қҧбылысты            кӛрсетеді   

                    дене қимылымен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. 1938 жылы    тҧңғыш балет «Қалқаман-Мамыр» 

 

2-тапсырма. Ҥлгі бойынша берілген сӛйлемдерден қҧрмалас сӛйлем жасаңдар. Синтаксистік 

талдау жасаңдар.  

Опера балет театры – қазақтың тҧңғыш профессионалды музыкалық театры, ол 1933 жылы 

Алматыда музыкалық студия ретінде қҧрылды.  

І. Балет 

 

сахналық ӛнер 

спектакль 

музыкалық-

хореографиялық бейнелер 

арқылы ашылатын 

ІІІ. Балетті шығаратын 

адамдар 

 

жазушы-сценарист 

суретші 

композитор балетмейстер 
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1. Опера және балет театры  - қазақтың тҧңғыш профессионалды музыкалық театры. 2. 1933 

жылы Алматыда музыкалық студия ретінде қҧрылды. 3. 1937 жылдан Қазақтың опера және 

балет театры деп аталады. 4. 1941 жылдан академиялық театр. 5. 1945 жылы Абай есімі 

берілді. 6. Ҧлттық опера ӛнерінің негізін қалағандар композитор Е.Г.Брусиловский, 

А.Қ.Жҧбанов, М.Тӛлебаев, Л.А. Хамиди, режиссер Ж.Т.Шанин, әнші-артисттер әрі алғашқы 

режиссерлер Қ.Жандарбеков, Қ.Байсейітов т.б.  7. 1934 жылы Брусиловскийдің халық 

музыкасының негізінде жазған тҧңғыш ҧлттық операсы «Қыз Жібек» қойылды. 8. 1935 – 

«Жалбыр», «Ер-Тарғын» т.б. 

 

4-сабақ 

 

1-тапсырма. Мәтінді тҥсініп, мазмҧнын айтып беріңдер.  

 

Би ӛнері 

 

 Қазақ билері халықтың ӛмірін, салт-санасын, кӛңіл-кҥйін бейнелейді. Қазақтағы «Қара 

жорға», «Ортеке», «Аю биі», «Дауылпаз» тағы басқа билер қазақ ӛмірінің бейнесі, онда 

малшылық, аңшылық тҧрмыстары кӛрінеді. 

 Қазақ билері мереке-мейрам, тойларда биленеді. Мал кҥзетінде далаға от жағып қойып, 

қыз-келіншек, жас жігіттер билеген. Ертедегі қазақ билерінің кейбіреуін ат ҥстінде билеген. 

Бишілер жерде билеп келіп, секіріп атқа мініп, аттың о жақ бҧ жағына тҥсіп, ат ҥстінде тік 

тҧрып билеген. Мҧндай билерді орындау ӛте шеберлікті талап еткен, олар ӛзі билеумен бірге 

атты да биге кӛндірген. Мҧндай билердің кӛркемӛнерлік сипатымен қабат, спорттық шынығу 

сипаты да басым болған.  

 «Қара жорға» биі жорға аттың жҥрісін елестетсе, «Дауылпаз биі» сҧңқар, қаршыға, 

лашын сияқты қҧстарды айдындағы ақ қазға салуды, саятшылық ӛмірді бейнелейді.  

(«Қазақтың қысқаша тарихы») 

 

2-тапсырма. Жақшаны ашып, ішіндегі сӛз тіркестерін, сӛздерді аударып, жазып алыңдар. 

Септік жалғауларын ажыратыңдар.  

1. Қазақ билері (жизнь и настроение народа) бейнелейді.  

2. Қазақ билері (на праздниках, свадьбах) биленеді.  

3. Ертедегі қазақ билерінің кейбіреуін (на коне) билеген 

4. Бишілер жерде билеп  келіп, секіріп (на коня) мініп, аттың о жақ бҧ жағына тҥсіп, ат 

ҥстінде тік тҧрып билеген. 

5. Мҧндай билерді орындау (мастерство) талап еткен. 

 

3-тапсырма. «Би ӛнері» мәтініне диалог қҧрып, екеуара сӛйлесіңдер. 

 

4-тапсырма. Мәтін бойынша тірек сызба дайындаңдар. 

 

Бейнелеу ӛнері 

 

  Қазақтың  кәсіптік  бейнелеу ӛнері  Шоқан  Уәлихановтың  қаламынан басталады 

десек, қателеспейміз.  ХІХ ғасырда  қазақ жеріне  жер аударылып  келген украин  ақыны  әрі 

суретшісі Т.Г.Шевченко ӛзінің  кӛптеген  жҧмыстарында ӛз кезіндегі  қазақтардың  бет 

пішінін  кескіндеп  қалдырды. Қазақстан  тақырыбы  Н.Хлудов, Н.Крутильников  

Л.Гербановский, Н.Лизогуб, С.Калмыков сияқты  орыс суретшілері мен  И.Я.Иткинд  сияқты  

мҥсіншінің  шығармашылықтарынан  ҥлкен орын алды. 

 Акварельдік  пейзажда  қазақ ӛмірін  поэтикалық  тҧрғыдан  бейнелей білген 

Ә.Қастеев – қазақ  сурет ӛнерінің  танымал  классигі. ХХ ғасырда  республикамызда 

Ә.Исмаилов, Б.Сәрсенбаев, С.Мәмбеев, Қ.Телжанов, Н.Нҧрмҧхамедов, К.Шаяхметов, 
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Ж.Шарденов, Е.Сидоркин  сияқты талантты  суретшілер  жҧмыс істеді. Қазақ әйелдерінің  

арасынан шыққан  суретші Айша Ғалымбаева  қазақ әйедерінің  портреттерін жазды. 

Суретші әрі актриса Г.Исмаилова, график суретші Е.Говоров  туындылары  айшықты  

сипаттарымен  кӛрермендер  ықыласына  бӛленіп келеді. Европа мен Азия  елдерінде  ӛткен 

кӛрмелерде  Қ.Телжанов, М.Кенбаев, А.Гурьева, В.Антошенко-Оленев, С.Романов, 

С.Айтбаев, А.Дьячкин суреттері  жҥлделі  орындарға ие болды.  

Б.Машырапов, Л.Тетенко, М.Алин, В.Логинов, А.Дҥзелханов, Б.Оспанов, Н.Бубэ, Б.Ақанаев 

ӛздерін  кітап кӛркемдеу  саласында  жақсы кӛрсетсе, К.Сабдыкеев, Т.Досмағамбетов, 

П.Усачев, О. Прокопьев -  мҥсін ӛнерінің  кӛрнекті тҧлғалары.  

(О.Жанайдаровтан) 

 

5-сабақ 

                 Нәтиже сабақ 

І. Тест ӛткізу 

1.   Құрмалас сӛйлем құрамына қарай нешеге бӛлінеді?  

а. 4 

в.  3  

с. 2   

д. 5   

2. Қазақ әйелдерінің портретін салған суретші?  

а. Г.Исмаилова 

в. Е.Говоров   

с. М.Алин 

д. А.Ғалымбаева 

3. 1986 жылы құрылған мемлекеттік халық би ансамблі? 

а. «Гүлдер»  

в. «Алтынай»  

с. «Жетіген» 

д. барлық жауап дұрыс 

4. «Қара жорға» қай халықтың биі?   

а. ӛзбек 

в. қазақ  

с. орыс 

д. қырғыз    

5.  Кино ӛнерінде жетекші рӛл атқаратын кім?  

а. суретші 

в. кинорежиссер  

с. композитор  

д. каскадер 

6. Мүсін ӛнерінің кӛрнекті тұлғасы кім? 

а. М.Кенбаев 

в. П.Усачев 

с. Қ.Телжанов 

д. С.Айтбаев 

7.  Сабақтасып та, салаласып та байланысатын құрмаластың түрі?  

а. аралас құрмалас  сӛйлем  

в. салалас құрмалас  сӛйлем  

с. сабақтас құрмалас сӛйлем  

д. жай сӛйлем  

8. Саятшылық ӛмірді бейнелейтін қазақтың биі? 

а. «Қара жорға» 

в. «Аю» 
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с. «Дауылпаз» 

д. «Ортеке» 

9. Кітап кӛркемдеу саласының шебері? 

а. М.Алин 

в. К.Сабдыкеев 

с. П.Усачев 

д. Т.Досмағамбетов 

10. «Ӛгей қызда» директор рӛлін ойнаған актер?  

а. Ә.Молдабеков  

в. Д.Жолжақсынов   

с. Т.Жаманқұлов   

д. А.Әшімов  

11.  Бірі екіншісіне бағынатын құрмаластың түрі?  

а.  аралас құрмалас сӛйлем   

в. сабақтас құрмалас сӛйлем 

с. салалас құрмалас сӛйлем   

д. жауаптың барлығы дұрыс 

12. Бір ғана ойды білдіретін сӛйлем? 

а. аралас құрмалас сӛйлем 

в. жай сӛйлем 

с. сабақтас құрмалас сӛйлем 

д. құрмалас сӛйлем 

13. Қазақтың тұңғыш опера балет театры қай жылы құрылды?   

а. 1937 ж. 

в. 1938 ж. 

с. 1933 ж. 

д. 1931 ж. 

14. Қазақтың кәсіптік бейнелеу ӛнері кімнен басталады? 

а. Ш.Уәлиханов  

в. А.Құнанбаев 

с. Ы.Алтынсарин  

д. Ә.Қастеев  

15. Баяндауышы тиянақты, ӛзара тең дәрежеде байланысатын құрмаластың түрі? 

а. сабақтас құрмалас                 

в. салалас құрмалас 

с. аралас құрмалас                    

д. барлық жауап дұрыс 

16. Бір нәрсе жайында сұрай айтылған сӛйлемді қалай атаймыз? 

а. сӛз тіркесі  

в. бұйрықты сӛйлем  

с. хабарлы сӛйлем  

д. сұраулы сӛйлем  

     17. Қазақтың тұңғыш балеті «Қалқаман-Мамыр» қай жылы қойылды? 

а. 1938 ж. 

в. 1986 ж. 

с. 1936 ж. 

д. 1932 ж. 

18. Қазақ сурет ӛнерінің танымал классигі кім? 

а. Е.Сидоркин 

в. К.Шаяхметов  

с. Ә.Исмаилов  

д. Ә.Қастеев 
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19. Сӛйлемнің тұрлаулы мүшелерін табыңыз? 
а. бастауыш 

в. анықтауыш 

с. толықтауыш 

д. бастауыш және баяндауыш 

20. Екі не бірнеше жай сӛйлемнен құралып,  күрделі ойды білдіреді? 

а. жай сӛйлем 

в. толымды сӛйлем 

с. құрмалас сӛйлем 

д. толымсыз сӛйлем 

 

ІІ. Бақылау сҧрақтары 

1. Қҧрмалас сӛйлем туралы тҥсінік беріңдер 

2. «Кино ӛнері» тақырыбына диалог қҧру. 

3. Театр туралы айтып беріңдер.  

4. Тҧңғышбай  Жаманқҧлов туралы әңгімелесіңдер. 

5. «Балет ӛнері» туралы тҥсінік. 

6. «Би ӛнері» тақырыбына сҧрақтар дайындаңдар. 
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XVIII-модуль 

 

Лексикалық тақырып: Бҧқаралық ақпарат қҧралдары 

Грамматикалық тақырып: Салалас қҧрамалас сӛйлем 

                                                    

                                                   1-сабақ 

 

1-тапсырма. Салалас қҧрмалас сӛйлемді сызба бойынша тҥсініп, есте сақтаңдар.  

                                          Әр тҥріне мысал келтіріңдер. 

 

Салалас қҧрмалас сӛйлем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

            

2-тапсырма. Сӛздікпен танысып, әр тҥрлі қҧрмалас сӛйлемдерді қҧрастырыңдар.  

 

Сӛздік 

баспасӛз - пресса, печать 

мерзімді - периодическая 

ерекшеліктері - особенности 

отарлаушылық саясаты - колониальная политика 

басылым – издание 

 

3-тапсырма. Мәтінді тҥсініп, сҧрақтарды қҧрыңдар, ӛзара сӛйлесіңдер. Салалас қҧрмалас 

сӛйлемдерді теріп жазып, синтаксистік талдау жасаңдар. 

 

            Баспасӛз - мерзімді және мерзімсіз басылымдардың жиынтық атауы. Баспасӛз – халық 

арасында әр тҥрлі ақпараттар тарата отырып, қоғамдық пікір қалыптастыруға, саяси 

жҧмыстар жҥргізуге, мемлекеттен, әлеуметтік топтардың не жекелеген тҧлғалардың мҥдделі 

мҧраттарын танытуға қызмет етеді. Мерзімді баспасӛзге тҧрақты атауы, ағымдағы нӛмірі бар 

және кемінде жарты жылда бір рет шығарылатын газет, журнал, альманах, бюллетень, 

олардың қосымшасы жатады.  

    Олар шығармашылық-ӛндірістік процестердің ҧйымдастырылу ерекшеліктеріне, 

тақырыптық-мазмҧндық бағыттарына, әкімшілік-аумақтық бӛлініс деңгейлеріне, 

оқырмандар аудиториясының сипатына т.б. белгілеріне орай бірнеше тҥрлерге жіктеледі. 

Мерзімді баспасӛздің ең негізгі әрі кӛне тҥрлерінің бірі – газет. Қағаз ӛндірісінің дамып, 

полиграф, технологияның бастапқы тәсілдерінің жетілуіне байланысты Батыс Еуропада 

алғашқы газеттер шыға бастады. Қазақ тіліндегі алғашқы мерзімдік басылым – 1870 жылы 

Ташкент қаласында жарық кӛрген «Тҥркістан уәлаятының газеті». Бҧл басылым қазақ 

даласында Ресей империясының отарлаушылық саясатын жҥргізуге қҧрал ретінде дҥниеге 

келіп, ҧлттық баспасӛз қалыптасуда, зиялы қауымның азаттық идеяларын бҧқараға жеткізуде  

баспасӛздің маңызы зор екендігін тҥсінуге ықпал етті. Мерзімді баспасӛзге жататын 

жураналдың, альманахтар мен бюллетеньдер шығу мерзімділігіне, кӛлемі  мен безендірілуіне 

ыңғайлас  

салалас 

қарсылықты 

салалас 

тҥсіндірме 

салалас 

себеп-салдар   

салалас 

талғаулы  

салалас 

кезектес 

салалас 

да, де,        

әрі,  және 

бірақ, 

алайда,          

дегенмен, 

сонда да 

сонша,         

сондай, 

соншалық, 

неге 

десеңіз 

ӛйткені, 

себебі, 

сондықтан, 

әлде, 

я, яки, 

болмаса, 

не, 
немесе,           

әйтпесе 

біресе, 

кейде, 

бірде 
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газеттен ерекшеленіп тҧрады. Баспасӛздің екінші  тҥрі – мерзімсіз басылымдарға кітаптар, 

кітапшалар, плакаттар, кҥнтізбелер, ноталар, т.б. жатады. Оның ең негізгі әрі кӛне тҥрі – 

кітап, кітап басу ісі 8-9 ғасырларда Қытайда басылды. Алғаш рет каллографиялық (ағаштан 

ойылған қалыппен басу) әдіспен буддистердің «Жақҧт сутра» (868)  деген қасиетті кітабы 

басылып шықты. Қазақ тіліндегі алғашқы кітап - «Сейфул-Мәлік» қиссасы 1807 ж. жарық 

кӛрген. Қазіргі кезде Қазақстанда 1200-ден астам газет-журналдар, апталықтар жарық кӛреді. 

Сондай-ақ, әр тҥрлі меншік нысанындағы 260-тан астам баспадан 1000-даған таралыммен 

кітаптар, буклеттер мен плакаттар т. б. шығарылады. Республикадағы баспасӛз жҥйесінің 

қызметі Казақстан Республикасының  «Бҧқаралық ақпарат қҧралдары туралы» заңымен 

(1999, 23 шілде) реттеледі.  

                                                                                  («Қазақстан» Ҧлттық энциклопедиясынан)                                                                                                                                           

 

2-сабақ 

 

1-тапсырма. Кестедегі мәліметтер  бойынша, салалас қҧрмалас сӛйлемдер қҧрыңдар 

 

  

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-тапсырма. Облыстық бір газетті алып, соған шолу жасаңдар.  

1. Қазақ тіліндегі маңызды мақалалар. 

2. Жарнамалар 

3. Әзіл  әңгімелер 

4. Қызығушылықты арттыратын сӛзжҧмбақтар. 

 

3-тапсырма.  Бір газетке топтағы болған қызық оқиға туралы мақала жазыңдар. 

                 Мақаланы жазу ҥшін, тӛменде берілген мәліметтерді ескеру керек. 

1.Оқиғаны, істі автор ӛз кӛзімен кӛріп, жете білу керек. 

2. Мақаланы шамамен жазуға болмайды. 

3. Жҧртшылыққа мазмҧны тҥсінікті болуы 

4. Қорытындысын  жҧртшылықтың ӛзі шығаратындай етіп жазу керек. 

 

3-сабақ 

 

1-тапсырма. Диалог бойынша сӛйлесіңдер.  

- Жарнама деген не? 

- Ақпаратты беру және оған деген сҧранысты кӛбейту мақсатында таратылатын хабарлама. 

- Жарнама нелер арқылы жҥзеге асырылады? 

- Кӛпшілік ақпарат  қҧралдары: теледидар, радио, газет, интернет, проспекттілер, плакаттар 

т.б. арқылы. 

- Жарнаманың қандай тҥрлері бар? 

Саяси кӛзқарасына 

қарай 

Меншіктігіне 

қарай 

Мерзіміне қарай Аймақтық 

приципіне 

Ресми 

Тәуелсіз 

Жеке меншік 

Мемлекеттік 

Қоғамдық 

Арнаулы      

Партиялық 

Кҥнделікті 

Апталық 

Қалалық 

Аудандық 

Республикалық 

Облыстық 

Газеттің тҥрлері 
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- Сату орнындағы, хабарламалық, кӛше, сауда және кӛлік жҥйесіндегі, ауызша т.б. 

- Баспаға басылған жарнамалар қашан пайда болған? 

- Англия мен Францияда XVII ғасырда пайда болған. 

 

2-тапсырма. Жарнаманың тҥрлеріне газеттен, теледидардан, кӛшеден, жарнама мысалдарын 

келтіріңдер. 

               Жарнама тҥрлері                                        Мысалдар 

1. Кӛше жарнамасы 

2. Сату орнындағы жарнама 

3.Тележарнама 

 

3-тапсырма. Мәтінді тҥсініп оқып, әр сӛйлемді салалас қҧрмалас сӛйлемге айналдырыңдар. 

Қазақстан Республикасының Тіл туралы Заңында былай делінген: «Қазақстан Республикасы 

баспа басылымдары мен бҧқаралық ақпарат қҧралдарында мемлекеттік тілдің,  басқа да 

тілдердің қолдануын қамтамасыз етеді.  

    Қажетті тілдік ортаны жасау және мемлекеттік толыққанды қолдауы мақсатында, олардың 

меншік нысанына қарамастан, телерадио арналары арқылы берілетін мемлекеттік тілдегі 

хабарлардың кӛлемі уақыт жағынан басқа тілдегі хабарлардың жиынтық кӛлемінен кем 

болмауы тиіс». 

 

4-сабақ 

 

1-тапсырма. Мәтінді тҥсініп, сҧрақтар қҧрыңдар. Мәтінге ат қойыңдар. 

          Радиохабар - радио арқылы берілетін информациялық, қоғамдық-саяси, кӛркем және 

музыкалық хабарлар, шҧғыл информация, бҧқаралық ҥгіт пен насихат жҧртшылықты оқыту-

ағарту қҧралдарының бірі. Радионың негізгі жанрлары: информациялық, қоғамдық-саяси 

жанрлар, кӛркем-публицистикалық  жанрлар (радиоочерк, радиофельетон, 

радиокомпозиция); кӛркем  жанрлар (радиоинсценировка, радиопьеса, радиопостановка). 

Радио сонымен бірге ӛз хабарларында барлық  жанрда орындалған әдеби және музыкалық 

шығармалардың трансляциясын да, радиоға арнайы дайындалған драмалық және опералық 

спектакльдерді де пайдаланады. 

          Радионы алғаш ойлап тапқан - А. С. Попов. Ол 1895 жылы 7 мамырда ӛзі жасап 

шығарған сымсыз сигнал беретін қабылдағышты кӛпшілікке кӛрсетті. 

 

2-тапсырма. Сызба негізінде мәтіннің мазмҧнын айтып беріңдер. 

                                                       

 

 

 

 

 

                                                                                

                  

              

 

                                           

 

 

                      

 

 

                                                               

Радиохабар 

Бҧқаралық ҥгіт Насихат Жҧртшылықты оқыту-

ағарту қҧралдарының бірі 

Радионың негізгі 

жанрлары 

Информациялық 

Қоғамдық-саяси 

 

Кӛркем 

публицистикалық 

 

Кӛркем 

Радиоинтервью, 

Радиорепортаж 

радиофельетон,                

радиокомпозиция  

радиоочерк, 

радиопьеса, 

радиоқойылым 
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3-тапсырма. «Радиохабар» тақырыбы  бойынша 3 салалас қҧрмалас сӛйлем қҧрып, тҥрлерін 

ажыратыңдар. Синтаксистік  талдау жасаңдар. 

 

5-сабақ 

Нәтиже  сабақ 

І.  Тест  ӛткізу 

1.Салалас құрмалас сӛйлем нешеге бӛлінеді? 

а. 4 

в. 6 

с. 3 

д. 5 

2. Бұқаралық ақпарат құралдарына нелер жатады? 

а. газет 

в. журнал 

с. теледидар 

д. барлық жауап дұрыс 

3. Мерзімді баспасӛздің ең кӛне түрі? 

а. радио 

в. журнал 

с. теледидар 

д. газет 

4. Қазақ тіліндегі алғашқы мерзімдік басылым? 

а. «Алаш» 

в. «Айқын» 

с.  «Түркістан уәлаятының газеті» 

д.  «Егеменді Қазақстан» 

5. «Кӛп нүкте, үтір, сызықша» қандай салалас құрмалас сӛйлемнің тыныс белгісі? 

а. себеп-салдар салалас 

в. талғаулы салалас 

с. кезектес салалас  

д. қарсылықты салалас 

6. «Түркістан уәлаятының газеті» қай жылы жарық кӛрді? 

а. 1978 ж. 

в. 1970 ж. 

с. 1870 ж. 

д. 1875 ж. 

7. Мерзімсіз басылымдарға нелер жатады? 

а. газет, журнал 

в. радио, теледидар 

с. кітаптар, күнтізбелер 

д. барлық жауап дұрыс 

8. Кітап басу ісі қай ғасырда, қай жерда пайда болды? 

а  7-8 ғасырда Египетте 

в. 8-9 ғасырда Қытайда 

с. 9-10 ғасырда Еуропада 

д. 4-5  ғасырда Қытайда 

9. Қазақ тіліндегі алғашқы кітап қай жылы жарық кӛрді? 

а. 1807 ж. 

в. 1860 ж. 

с. 1809 ж. 

д. 1878 ж. 

10.  Газет меншіктігіне қарай қалай жіктеледі? 
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а. жеке меншік 

в. мемлекеттік 

с. қоғамдық  

д. барлық жауап дұрыс 

11. Кезектес  салалас құрмалас сӛйлем? 

а. жай сӛлемдерінде айтылған іс-әрекеттің біреуі ғана орындалады 

в. жай сӛйлемдерінде іс-қимылдың кезектесіп келетінін білдіреді 

с. жай сӛлемдерінің бірі екіншісіндегі ойды түсіндіреді 

д. барлық жауап дұрыс 

12. Түсіндірмелі салаластың бірінші жай сӛйлемі сілтеу мәнді сӛзден болса, қандай 

тыныс белгісі қойылады?  

а. үтір                                   

в. қос нүкте 

с. сызықша                                        

д. сызықша, үтір 

13. Жалғаулықсыз түсіндірмелі салаласта жай сӛйлемдердің арасына қандай тыныс 

белгісі қойылады?  
а. үтір                                    

в. қос нүкте 

с. сызықша                           

д. сызықша, үтір 

14. Кезектес салалас құрмаластың жалғаулықтары?  

а. бірде, кейде                         

в. себебі, ӛйткені 

с. не, немесе, яки                   

д. барлық жауап дұрыс 

15. Радиохабар дегеніміз не? 

а. насихат 

в. бұқаралық үгіт 

с. халықты оқу-ағарту құралдарының бірі  

д. барлық жауап дұрыс 

16.  Радиоочерк радио жанрының қай түріне жатады? 

а. кӛркем 

в. кӛркем публицистикалық 

с. ақпараттық 

д. барлық жауап дұрыс 

17. Жарнама дегеніміз не? 
а. бұқаралық үгіт 

в. оқу-ағарту құралдарының бірі 

с. насихат 

д.  ақпарат беретін және сұранысты кӛбейтетін хабарлама 

18. Баспаға басылған жарнамалар қашан пайда болды? 

а. XVI ғ. 

в. XVII ғ. 

с. XIV ғ. 

д. XVIII ғ. 

19. Қазақ тілінде жарық кӛрген алғашқы кітап? 

а. «Жақұт сутра» 

в. «Веда» 

с.  «Сейфул-Мәлік» 

д. «Қобыланды батыр» 

20.Тыныс белгісі тек қана «үтір» болатын салалас құрмаластың түрі? 
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а  ыңғайлас салалас  

в. себеп-салдар салалас 

с. түсіндірмелі салалас 

д. кезектес салалас 

 

II.  Бақылау сҧрақтары 

     1. Салалас қҧрмалас  сӛйлем  туралы тҥсінік. 

     2. Баспасӛз  туралы  әңгімелеңдер. 

     3. Газеттің  тҥрлерін  сипаттаңдар. 

     4. Жарнаманың  қажеттілігі туралы айтыңдар. 

     5. Бҧқаралық  ақпарат  қҧралдары  бойынша  Қазақстан   Республикасының  Тіл  туралы  

        Заңында не айтылған? 

     6. Радиохабарға тҥсінік беріңдер. 
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XIX – модуль 

 

Лексикалық тақырып: Адам 

Грамматикалық тақырып: Сабақтас қҧрмалас сӛйлем 

 

1-сабақ 

 

1-тапсырма. Сызбаны талдап, мысалдар келтіріңдер. Есте сақтаңдар. 

 

                             

 

 

 

        

 

 

 

                                                   

                        

 

 

 

 

 

 

 

        

                                           

 

 

 

 

                

                                               

                        

 

 

                  

 

              

                                       

 

   

                                                                       

2-тапсырма.  Жҥсіп Баласағҧнның (XI ғ.) айтқан  сӛздерін аударма сӛздігі бойынша  тҥсініп, 

мазмҧнын айтыңдар. Жаттап алыңдар. Ҥлгі бойынша  сабақтас қҧрмалас сӛйлемдерге 

синтаксистік талдау жасаңдар, тҥрлерін ажыратыңдар. 

     1. Отбасы тәрбиесі туралы 
Қуатты тәртіп кӛрсе бала кҥнінде, 

Ӛнерімен қуантады тҥбінде. 

Бала нені білсе жастан, ҧядан –  

Ӛле-ӛлгенше соны танып қиядан. 

Бағыныңқы сӛйлем Басыңқы сӛйлем 

Сабақтас қҧрмалас 

сӛйлемнің тҥрлері 

 

шартты бағыныңқылы 

сабақтас 

-са, -се, -ған, -ген, -ма+й, 

ме+й, -йынша /-йінше 

 

қарсылықты бағыныңқылы 

сабақтас 

-да, -де, -са, -се , -ған+мен, 

-ген+мен т.б. 

 

мезгіл бағыныңқылы 

сабақтас 

-ғанша, -генше, -ған+де, 

ген+де т.б. 

себеп бағыныңқылы сабақтас 

-дықтан, -діктен, -ып, -іп, -п 

мақсат бағыныңқылы 

сабақтас 

ҥшін, -мақ, -мек 

қимыл-сын бағыныңқылы 

сабақтас 

–ып, -іп, -п, -а, -е, -й 

салыстырмалы 

бағыныңқылы сабақтас 

-са, -се 

 

 

Сабақтас қҧрмалас сӛйлем 
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Ӛнер – білім берем десең басынан 

Бер оқуға балаларды жасынан 

Ата – анадан ӛсіп ҧрпақ тараған, 

Жақсы жаман болса, бала – солардан. 

      2. Мінез, міндер туралы 
1) Сараңдық - ӛзіңді қҧртатын қҧмарлық. 

2) Сараңдық кҥш алса, қуаныш азаяды. 

3) Ақылсыз кісі – қос уыс қоқыс. 

4) Ақымақ ақыр заман болса да, мәз болып жҥреді. 

5) Ақылсызды  басты қылығы танытады. 

6) Жақындатпа ӛсекшіні жаныңа –  

    Кӛріп–біліп елге жаяр сырыңды. 

7) Сӛзі жалған кісінің жҥзі тӛмен. 

8) Қызғаныш қайда болса, ҧрыс сол жерде. 

9) Сараң – адамның қоры. 

10) Бәлеқор жанында болса, бәледен бас алмассың. 

 

Ҥлгі: Бәлеқор жанында болса, бәледен бас алмассың  - шартты  бағыныңқылы сабақтас 

қҧрмалас сӛйлем. 

Бәлеқор жанында болса – шартты бағыныңқылы сӛйлем 

Бәледен бас алмассың - басыңқы сӛйлем 

 

3-тапсырма. Ӛз отбасың туралы сабақтас қҧрмалас сӛйлемдерді пайдалана отырып, 

шығарма жазыңдар. 

 

4-тапсырма. Сызба бойынша сӛйлемдер қҧрыңдар 

1) ( мезгіл бағыныңқылы              басыңқы сӛйлем           

ғанша, генше, ған+да, ген+де),    

2)  ( қимыл–сын бағыныңқы                  

        ып, іп, п, а, е, й )                     басыңқы сӛйлем          

3.  ( шартты бағыныңқылы 

         са, се )                                     басыңқы сӛйлем   

        

2–сабақ 

 

1-тапсырма. Теориялық мәліметтермен танысып, әрқайсысына сӛйлем қҧрастырыңдар. 

 

1) 

     Шартты бағыныңқы 

 

                         ______________________________________________ 

 

 

тҥ
р
і 

1 2 3 4 
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ер
еж

е 

-са, -се + 

жіктік 

жалғауы 

-май, -мей, 

-пай, - пей, 

-бай, - бей 

-майынша, 

 -мейінше,  

-пайынша, 

-пейінше, 

-байынша, 

-бейінше 

-ғанда, - ганда 

-қанда, - кенде 

м
ы

са
л

 
    

 

2) 

    Қарсылықты бағыныңқы 

 

                        ________________________________________________________ 

 

  

тҥ
р
і 

1 2 3 4 5 6 

ер
еж

е 

-са да, 

-се де 

-ғанмен, 

- генмен, 

-қанмен, 

- кенмен 

(-а, -е, -й) + 

тҧра 

(-ғаны, 

-гені, 

қанына, 

- кеніне) 

+ 

қарамай, 

қарамаста

й 

(-ғаны, 

-гені, 

-қаны, 

-кені) 

+ болмаса 

-ғанша, 

-генше, 

-қанша, 

-кенше 

м
ы

са
л

 

Қысқа 

кел- се 

де, қар 

жаума

йды. 

Қыс кел-

генмен, қар 

жаумайды. 

Қыс кел-е 

тҧра, қар 

жаумайды. 

Қыс кел-

геніне 

қарамаста

н, қар 

жаумайд

ы. 

Қыстың 

келгені 

болмаса, қар 

жаумайды. 

Далаға 

щығып 

жаураған

ша, ҥйде 

отыр. 

 

3) 

       Себеп бағыныңқы 

                     

                        ____________________________________________________________ 

 

 

тҥ
р
і 

1 2 3 4 5 6 
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ер
еж

е 

-ғандықтан 

-гендіктен, 

-қандықтан, 

-қандықтан, 

-кендіктен 

 

(-ғаны, 

-гені, 

-қаны, 

-кені) + 

ҥшін 

(-ма, -ме, -

па, -пе, -

ба, -бе) + й 

-ып, -іп, -п ҥш шақты 

етістік  + 

деп 

(-ған, -ген, 

-қан, -кен) 

+ соң 

 

2-тапсырма. Сӛздер мен сӛз тіркесінің аудармасымен танысып, сӛйлем қҧрастырыңдар. 

тістеніп сӛйлеу – говорить сквозь зубы  

анық – внятно 

қысқа – коротко 

жҧмсақтық – мягкость  

қаттылық – строгость 

қҧбылыс – явление 

ҧмытпаңыз – не забывайте 

жаңылса – если запутается  

ант етіп сӛйлемеу – не давать клятву 

ӛтірік – ложь 

 

3–тапсырма. Сӛйлеу әдептері  туралы айтып беріңдер. 

 

Сӛйлеу әдептері 

 

           Тым қатты, тым ақырын не тістеніп сӛйлемеңіз. Анық, қысқа сӛйлеңіз. Тіл адам 

баласының кӛңіліндегі ашу, махаббат, жҧмсақтық, қаттылық, оқу, әдеп сияқты алуан тҥрлі 

қҧбылысты кӛрсетеді. Сол ҥшін  тіліңіз шындықтан басқаға қозғалмасын. Адамның 

адамдығы тілін сақтау екенін ҧмытпаңыз. Тіл тигізіп, сӛз жҥргізбеңіз. Білмеген нәрсені 

сӛйлеуге кіріспеңіз. Біреудің сӛзін бӛлмеңіз. Біреу жаңылысса сӛкпей, жаймен тҥзет. Ӛзіңіз 

қателессеңіз, мойындаудан ҧялмаңыз. Біреудің сӛзін қайталамаңыз. Ҥлкен кісілермен биязы 

сӛйлесіңіз. Ата–баба, не ҧстазыңыздың артықшылығын айтып, мақтанбаңыз. Біреудің 

сҧрағына жауап бере алмасаңыз, кешірім ӛтініңіз, айып емес. Тҥсінбеген сӛзді әдеппен қайта 

сҧрап, әңгімелесіңіз. Ӛзің сӛйлегенде ойыңызды анық жеткізіңіз. Ант ішіп сӛйлеме, ол 

ӛтірікшінің әрекеті. Ӛзің толық білмеген сӛзге таласпа. Болымсыз әңгімемен уақыт ӛткізбе. 

Заманға лайық іс қылып, халықтың жайын ойла. Ҥш кісі отырып, екі кісі сыбырласпа. Жақсы 

кісі кешірімді болады. 

                                                             (М.Кәшімов. Әдеп. Қазан, 1907, 4-7 беттер) 

 

4–тапсырма. Ҥш деңгейлі тапсырмаларды орындаңдар. 

 

III–деңгей  

1. Сҧрақтарға жауап беріңдер. 

1) Тіл қандай қҧбылысты кӛрсетеді? 

2) Адамның адамдығы неде? 

3) Адам қалай сӛйлеу керек? 

4) Ҥлкен кісімен қалай сӛйлесу керек? 

5) Ӛзің сӛйлегенде, ойыңды қалай жеткізу керек? 

2. Бір сабақтас қҧрмалас сӛйлемге синтаксистік талдау жасаңдар. 

II–деңгей  

1. Мәтіннің мазмҧнына сҥйене отырып, сӛйлесу әдептерінің тізімін қҧрыңдар. 

2. Сабақтас қҧрмалас сӛйлемдердің барлығын теріп жазып, тҥрлерін, жасалу жолдарын 

анықтаңдар. 

I–деңгей. 



 193 

Мәтіннің мазмҧнын айтып беріңдер. Қосымша мәліметтер болса, толықтырыңдар. 

 

5-тапсырма. Сӛйлемдегі сӛздерді қҧрамына қарай талдап, қосымшаларды тҥріне қарай 

ажыратыңдар. Нақыл сӛздерді есте сақтаңдар.  

1. Кӛп сӛйлеген мылжың шын сӛзді айтады. 

2. Кҥшіңе сенбе, адал ісіңе сен. 

3. Қайратыңа әдісіңді, әдісіңе ақылыңды жолдас ет. 

4. Міндеттеме қабылдау – бір ерлік, оны орындау – мың ерлік. 

5. Не істесең де ойлап істе, ойламай істесең, қор боласың. 

6. Пайда ойлама, ар ойла, талап қыл артық білуге. 

                                                                                     (Абай) 

 

3-сабақ 

 

1-тапсырма. Берілген мәліметтермен танысып, сӛйлем қҧрастырыңдар. 

1) 

Қимыл-сын бағыныңқы 

 

                                   _____________________________________________________ 

 

 

тҥ
р
і 

1 2 3 4 

ер
еж

е 

(-ма, -ме, -па, 

-пе, -ба,- бе) + с 

+ (-тан, -тен) 

(-ған, -ген, -қан, 

-кен) + кҥйі, 

қалпы, бойы 

(-ған, -ген, -қан, 

-кен) 

+ кҥйі, қалпы, 

бойы 

(-ған, -ген, -қан, 

-кен)+(-дай,-

дей)+болып 

2) 

      Мезгіл бағыныңқы 

         

 

1 (-ғанда, -генде, -қанда, -кенде) [          ] 

2 (-ғанға, -генге, қанға, -кенге)+ 

дейін, шейін 

[          ] 

3 (-ғанған, -геннен, -қаннан, -кеннен) 

+ кейін, соң 

[          ] 

4 (-ған, -ген, -қан, -кен) + сайын [          ] 

5 (-ған, -ген, -қан, - кен) + кезде, 

сәтте, уақытта, 

[          ] 

6 (-ған, -ген, -қан, -кен) + ша, - ше [          ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мен айт + 
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3) 

    Мақсат бағыныңқы 

 

                                      ___________________________________________________ 

 

 

тҥ
р
і 

1 2 3 4 
ер

еж
е 

(-мақ, -мек, -

пақ, -пек, -бақ, -

бек) + -шы, -

ші+болып 

У+ҥшін (шартты, қалау, 

бҧйрық райлар) 

+ деп 

Қалау рай 

(-қы, -кі) + 

тәуелдік 

жалғау + 

келіп 

 

2-тапсырма. Мәтінмен танысып, бірнеше қайта оқыңдар. Жҧпта мазмҧнын бір-біріңе айтып 

беріңдер. Оқулықты жауып, мазмҧндама жазыңдар. 

 

Адамға ықпал етудің қҧпиясы 

 

    ... Джим Фарли жесірі мен ҥш ҧлына бірнеше жҥз доллар сақтық қаржысын қалдырды. 

Ҧлдарының ҥлкені он жасқа толған Джим  кірпіш заводына жҧмыс істеуге  барды – қол 

арбамен  қҧм тасып, оны қалыптарға қҧйды және кҥнге кепкен кірпіштерді аударып отырды. 

Жас жігіттің білім алуға ешқандай  мҥмкіндігі болмады, сӛйтсе де ол адамдарға  ирландық 

ақкӛңілділігімен ҧнап жҥрді. Бара – бара Джим  саясатпен  айналысып, кӛп кешікпей 

адамдардың есімдерін жадында сақтайтын тамаша  қабілетке ие болды. 46 жасқа толғанға 

дейін  орта мектептің табалдырығын аттамағанымен, тӛрт оқу орны оған ғылыми дәреже 

берді. Мҧның ҥстіне ол демократиялық партияның  ҧлттық комитетінің председателі болып 

сайланды, АҚШ–тың почта және телеграф министрі болып тағайындалады. 

                                                         (Дейл Карнеш. Дос табудың және адамдарға 

                                                         ықпал етудің қҧпиясы. Алматы ақшамы, 

                                                                                                                      1998 ж., 14,16 қыркҥйек) 

 

Сӛздік 

кірпіш – кирпич 

ҧнады- нравился 

саясат – политика 

жадында сақтау – запомнить 

 

3–тапсырма. Мақал–мәтелдермен танысып, мағынасын тҥсіндіріңдер. Сабақтас қҧрмалас 

сӛйлемдерді тауып, синтаксистік талдау жасаңдар. Бір мақал-мәтел  бойынша  шығарма 

жазыңдар. 

1) Бетім жаман болса да, ниетім жақсы. 

2) Ит те киімге қарап ҥреді. 

3) Ер–тҧрманы алтын болса да, есектің есек аты қалмайды. 

4) Кҥміс азса, кҥл болады. 

5) Тәні сҧлу – сҧлу емес, жаны сҧлу – сҧлу. 

6) Жылтырағанның бәрі алтын емес. 

7) Адам бір–біріне қонақ. 

8) Адамның сырты алдамшы. 

9) Адам болып туған соң, адам болып ӛлу лазым. 
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10) Адам қатесіз болмас, кӛл бақасыз болмас. 

 

4-тапсырма. Ж.Баласағҧнидің сӛздерін тҥсініп жаттаңдар. Сабақтас  қҧрмалас 

сӛйлемдердің тҥрлерін ажыратыңдар. 

                           Еңбек туралы 

Басым кӛкке жетсін десең, армандап, 

Әр жҧмысты біліп істе, қарма ондап. 

Барлық істі сарапқа сап істегін, 

Қисаппенен қазынаңды ҥстегін. 

Кісі танымақ болсаң, ісіне қара. 

Ӛз кҥшің жеткенше, ӛзің ҥшін аянба. 

Ерте тҧрып, кеш жат -  ҧйқың қанады. 

Ерте тҧрған ердің бағы жанады. 

                            Оқу, білім туралы 
  Білім – теңіз, тҥбі де, шегі де жоқ... Ҥйренер нәрсең – білім мен мейірімділік... Білім – 

адам баласының ортақ қазынасы...Барлық істің  басшысы – білім мен ҧғым, 

                    Білім ал, ол ӛмірдің жолын ашар, 

                    Кісіден білім берген бәле қашар. 

                    Бар ізгілік тек білімнен алынар, 

                    Білімменен аспанға жол салынар. 

                    Білім – шам – шырағы жҧрттың кҥнде, 

                    Жанып-ап, жаңылдырмас жеті тҥнде. 

   

4 –сабақ 

Нәтиже сабақ 

І. Тест ӛткізу 

1. Сараңдық күш алса, .... азаяды? 

а. күлкі  

в. ойын 

с. қуаныш  

д. бостандық 

2. «Үшін, - мақ, -мек»  қосылатын сабақтастың түрі? 

а. мезгіл бағыныңқылы сабақтас   

в. мақсат бағыныңқылы сабақтас  

с.  қарсылықты бағыныңқылы сабақтас   

д. себеп бағыныңқылы сабақтас 

3. Ақылсыз кісі - ... ... қоқыс?    

а.  қос уыс 

в.  бір уыс  

с.  бір тӛбе   

д.  екі тӛбе 

4. Бағыныңқысы басыңқы сӛйлемнің себебін білдіретін сабақтастың түрі?   

а. мезгіл бағыныңқылы сабақтас   

в. мақсат бағыныңқылы сабақтас  

с.  қарсылықты бағыныңқылы сабақтас   

д. себеп бағыныңқылы сабақтас 

5.  Бағыныңқысы басыңқы сӛйлемдегі ойдың мақсатын білдіретін сабақтастың түрі? 
а. себеп бағыныңқылы сабақтас   

в. мезгіл бағыныңқылы сабақтас  

с.  қарсылықты бағыныңқылы сабақтас   

д. мақсат бағыныңқылы сабақтас 

6. Сӛзі жалған кісінің жүзі ...?    



 196 

а.  биік 

в.  жоғары 

с.  тӛмен 

д.  аласа      

7. «Бәлеқор жаныңда болса, бәледен бас алмассың» сабақтастың қай түрі? 

а. себеп бағыныңқылы сабақтас   

в. шартты бағыныңқылы сабақтас  

с.  қарсылықты бағыныңқылы сабақтас   

д. мақсат бағыныңқылы сабақтас 

8. –дықтан, -діктен  қосылатын сабақтастың түрі?    

а.  себеп бағыныңқылы сабақтас 

в.  қимыл-сын бағыныңқылы сабақтас 

с.   мақсат бағыныңқылы сабақтас 

д.  шартты бағыныңқылы сабақтас 

9. Сӛйлеу әдептері?   

а.  қатты сӛйлемеу 

в.  анық сӛйлеу 

с.  шындықты айту  

д.  барлық жауап дұрыс 

10.  -ып, -іп, -п, -а, -е, -й  қосылатын сабақтастың түрі? 

а.  шартты бағыныңқылы сабақтас 

в.  қарсылықты бағыныңқылы сабақтас 

с.  қимыл-сын бағыныңқылы сабақтас 

д.  себеп бағыныңқылы сабақтас 

11.  -да, -де, -са, -се  қосылатын сабақтастың түрі? 

а.  себеп бағыныңқылы сабақтас  

в.  қарсылықты бағыныңқылы сабақтас 

с.  шартты бағыныңқылы сабақтас 

д.  қимыл-сын бағыныңқылы сабақтас 

12.  Біреудің сұрағына жауап бере алмасаңыз, .... ....? 

а.  ашуланбаңыз 

в.  қысылып қалмаңыз 

с.  кешірім ӛтініңіз 

д.  үндемей қалыңыз 

13.  Ант ішіп сӛйлеу кімге тән әрекет? 

а.  шыншыл адамға 

в.  ӛтірікші адамға 

с.  қу адамға 

д.  ашуланшақ адамға 

14.  Сӛйлеп тұрған адамның сӛзін бӛлу? 

а.  дұрыс 

в.  әдепсіздік  

с.  онша ұят емес 

д.  керек 

15.  «Адамға ықпал етудің құпиясы» мәтініндегі басты кейіпкер?  
а.  Джим 

в.  Фарли 

с.  Чарльз 

д.  барлық жауап дұрыс 

16.  Джим оқымаса да саясатпен айналысуға қалай қол жеткізді? 

а. еңбекқорлығымен 

в.  ақкӛңілдігімен 
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с.  тіл табыса білетіндігімен 

д. барлық жауап дұрыс 

17.  -са, -се, -ған, -ген қосылатын сабақтастың түрі?  

а.  шартты бағыныңқылы сабақтас 

в.  қарсылықты бағыныңқылы сабақтас 

с.  себеп бағыныңқылы сабақтас 

д.  мақсат бағыныңқылы сабақтас 

18.  «Барлық істің басшысы – білім мен ұғым» мақалының тақырыбын анықтаңыз? 

а.  еңбек 

в.  Отан 

с.  табиғат 

д.  оқу-білім 

19.  –ғанша, -генше қосылатын сабақтастың түрі? 

а.  себеп бағыныңқылы сабақтас 

в.  мезгіл бағыныңқылы сабақтас   

с.  мақсат бағыныңқылы сабақтас 

д.  шартты бағыныңқылы сабақтас 

20.  «Адам болып туған соң, адам болып ӛлу лазым» мақалының тақырыбын 

анықтаңыз? 

а.  Отан 

в.  адам 

с.  еңбек 

д.  білім  

 

ІІ. Бақылау сҧрақтары 

1. Сабақтас қҧрмалас сӛйлемге тҥсінік беру. 

2. Ж.Баласағҧнидің отбасы,  тәрбиесі, еңбек, оқу, білім, мінез міндері туралы  айтқан  

нақыл  сӛздерін жатқа айтыңдар. 

3. «Адамға ықпал етудің қҧпиясы» туралы әңгімелеңдер. 

4. Сӛйлесу әдептерін айтып беріңдер. 
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ХХ-модуль 

 

   Лексикалық тақырып: Қазақ халқының әдет-ғҧрыптары мен дәстҥрлері 

   Грамматикалық тақырып: Тӛл сӛз. Тӛлеу сӛз. Автор сӛзі 

             

1-сабақ 

1-тапсырма. Ережемен танысып, сызба арқылы тҥсіндіріңдер. Ӛз мысалдарыңды 

келтіріңдер. 

Тӛл сӛз. Автор сӛзі. Тӛлеу сӛз  

 

Тӛл сӛз деп жазушының я сӛйлеушінің сӛздігі жағынан болсын, грамматикалық 

формалары жағынан болсын ешқандай ӛзгеріссіз, бҧлжытпай алып, ӛз сӛзі ішінде қолданған 

біреудің сӛзін айтамыз.  

Тӛл сӛздің айналасында оны пайдаланып отырған жазушының я сӛйлеушінің ӛз 

сӛздері қоса қолданылады. Ол – автор сӛзі деп аталады.  

Жазушының я сӛйлеушінің біреудің сӛзін ӛз сӛзінде ӛзгертіп біреуін тӛлеу сӛз дейміз.  

 

Тӛл сӛздің орын тәртібі және тыныс белгілері 

 

 

 

Тӛл сӛз автор сӛзінен 

бҧрын келеді.  

Тӛл сӛз автор сӛзінен 

кейін келеді.  

Тӛл сӛз автор сӛзінің 

ортасында келеді.  

Тӛл сӛзді автор сӛзі 

ортадан жарып келеді.  

«Тӛл сӛз»,-автор сӛзі Автор сӛзі: «Тӛл сӛз». Автор сӛзі: «Тӛл сӛз»,-

автор сӛзі.  

«Тӛл сӛз, -автор сӛзі, -тӛл 

сӛз». 

«Балалармен 

ақылдасып кӛрейік», -

деді Ақылбай.  

Балтабай былай деді: 

«Балалармен 

ақылдасып кӛрейік».  

Балтабай: 

«Балалармен 

ақылдасып кӛрейік», -

деді.  

«Балалармен, -деді 

Балтабай, -ақылдасып 

кӛрейік » 

-Тӛл сӛз, - автор сӛзі.  Автор сӛзі: - Тӛл сӛз. Автор сӛзі: Тӛл сӛз, - 

автор сӛзі.  

- Тӛл сӛз, -автор сӛзі, -

тӛл сӛз.  

-Ол сенің інің бе? – 

деп сҧрады Сағи.  

 

Сағи былай деп 

сҧрады: 

- Ол сенің інің бе? 

Сағи: 

-Ол сенің інің бе? – 

деп сҧрады.  

 

- Ол, -деді Сағи, -сенің 

інің бе? 

 

Тӛл сӛзді тӛлеу сӛзге айналдырудың жолдары 

 

Тӛл сӛзді тӛлеу сӛзге айналдырудың ең негізгі және ӛте жиі қолданылатыны – тӛл 

сӛзде сӛйлемнің тиянақты баяндауышы болып тҧрған сӛзге табыс жалғауын жалғау арқылы 

оны (тӛл сӛзді) автор сӛзімен байланыстыру тәсілі. Алдымен, тӛл сӛздің баяндауышы болып 

тҧрған етістік қай шақта, қай райда айтылуына қарай етістіктің есімше тҥріне айналады да, 

содан кейін барып табыс септігін қабылдайды. Кейде табыс септік жалғауы есімшеге –дық, -

дік жҧрнағы мен тәуелді жалғауы арқылы жалғанады. Мысалы: «Мен судан қорқамын», - 

деді Омар. Омар ӛзінің судан қорқатындығын айтты.  

Тӛл сӛздің баяндауышы ӛткен шақты немесе нақ осы шақты білдіретін етістік 

формасында айтылса, тӛлеу сӛзге айналғнда, ол есімшенің – қан, -ған, -кен, -ген жҧрнақтары 

арқылы беріледі. Мысалы: «Автобус кҥтіп тҧрмын», - деді Омар. Омар автобус кҥтіп 

тҧрғанын айтты.  

Егер тӛл сӛз етістіктің келер шақ (бҧйрық тҥрінен басқа) немесе ауыспалы осы шақ 

формасында айтылса, тӛлеу сӛзге айналғанда –атын, -етін, -йтын, -йтін жҧрнақтары есімше 

арқылы беріледі. Мысалы: «Ол ертең келеді», - деді Омар. Омар оның ертең келетінін айтты.  
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Егер тӛл сӛздің баяндауышы етістіктің бҧйрық рай формасында айтылса, тӛлеу сӛзде 

ол тҧйық етістік формасына айналды. Мысалы: «Сен ертерек кел», - деді Омар. Омар оған 

ертерек келуін айтты.  

Баяндауышы есім сӛзден я есім сӛздің араласуынан, я болмаса атау тҧлғалы тҧйық 

етістіктен болса, тӛлеу сӛзге айналғанда, «е» етістігі кӛмекші болып келеді. «Кітап – білім 

бҧлағы», -деді Омар. Омар кітаптың білім бҧлағы екенін айтты.  

 

2-тапсырма. Мәтінді тҥсініп, тӛл сӛз бен автор сӛзіне айналдырыңдар. 

                                     

Бесікке салу 

 

          Халқымызда бесік – қасиетті, киелі, қҧтты мҥлік, сәбидің алтын ҧясы болып 

есептеледі. 

          Бесікті отпен аластап, баланы бӛлейді. Бҧл – халқымыздың елеулі ҥлкен дәстҥрі. 

Бесікке салу жолы, жасы ҥлкен немесе елдің қҧрметті, ӛнегелі адамына жҥктеледі. Мерекелік 

дастарқан жасалып, бесікке салған адамға кәде беріледі. 

          Тҧсау кесу – сәби қаз тҧра бастағанда тез жҥріп кетсін деп ала жіп есіп, екі аяғын 

тҧсап, сҥрінбей жҥретін адамға тҧсауын кестіріп, баланы қолынан ҧстап тез-тез жҥгіртеді. 

Оған қуанысып шашу шашылып, дастарқан жасалып, «тҧсаукесер» кәдесі беріледі. 

 

3-тапсырма. Қҧрмалас сӛйлемдерді теріп жазып, синтаксистік талдау жасаңдар. 

 

Ҥйлену тойы туралы 

 

          Қазіргі заманда жастардың ҥйлену тойы, негізінен, жҥйелі бір тәртіппен ӛтеді. Бҧл 

бірін-бірі сҥйіп, ҧнатқан қыз бен жігіттің ата-ана, ағайын-туыстарының танысып-білісуінен 

басталады. 

          Алдымен кҥйеу жігіттің әке-шешесі болашақ келіннің ҥйіне келіп, қыз ата-анасының 

ризалығын алып, қҧда болысып, тойдың барысы жайлы келіседі. 

       Сӛздік 

       ризалық - благословение 

       қҧда - сват 

       қҧда тҥсу - свататься 

                                                

2-сабақ 

 

1-тапсырма. Әдет, салт тақырыбы бойынша мақал-мәтелдермен танысып, мағынасын 

тҥсіндіріңдер. Орыс тіліндегі баламасын табыңдар. 

 

          Қазақ тілінде       Орыс тілінде 

1. Ант бҧзған оңбайды,    

салт бҧзған сорлайды 

 

 2. Алты жыл аш болсаңда, 

Атаңның салтын ҧмытпа 

 

3. Алты жасар бала атқа мінсе, 

Алпыстағы шал алдынан шығар. 

1. Шесть лет голодай,  но обычаям отцов 

не изменяй 

 

2. Нарушившему клятву - наказания не 

миновать, изменившему обычаю - 

осуждения не избежать 

 

3. Если шестилетний на коня      сядет, 

шестидесятилетний выходит его встречать 
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2-тапсырма. Ҥлгі бойынша «Салт-дәстҥр» тақырыбына сӛйлемдер қҧрып, тӛл сӛздерді 

тӛлеу сӛздерге айналдырыңдар. 

 

                  Тӛл сӛз              Тӛлеу сӛз 

1. Сіз қазақтың  қандай салт-дәстҥрін 

білесіз?- деп оқытушы бір студенттен 

сҧрады. 

2.  

   

 3. 

1. Оқытушы бір студенттен қазақтың     

қандай салт-дәстҥрін білетінін сҧрады. 

 

2. 

 

3.  

 

 

 

3-тапсырма. Қазақ тіліне аударыңдар. Ат қойыңдар.  

 

Обычай сватовства соблюдается у казахов строго и по сей время. Надо искать 

достойную невесту сыну своему. Отец юноши с близкими родственниками едут (иногда и 

без отца юноши) сватать девушку. Отец девушки, извещенный заранее о приезде сватов, 

приглашает своих родных и близких. Сватов торжественно принимают. И если родители 

девушки согласны принять предложение, то посланные делавливаются тут же о калыме... 

                                                                  (Ы.Алтынсарин) 

    Сӛздік 

    обычай - дәстҥр 

    сватовство - қҧда тҥсу 

    калым - қалың мал 

    невеста - қалыңдық 

    тесть - қайын ата 

 

4-тапсырма. Қазақ халқының бір салт-дәстҥрі туралы шығарма жазыңдар. 

 

3-сабақ 

 

1-тапсырма.  Кестеде берілген мақал-мәтелдерді оқып, аудармасы бойынша мағынасын 

тҥсіндіріңдер. 

 

             Қазақ тілінде               Орыс тілінде 

1. Жер шежіресі - ел шежіресі 

2. Қасықпен кӛлді қҧрта алмайсың, 

Қастықпен елді қҧрта алмайсың. 

3. Елді сыйлағаның - ӛзіңді сыйлағаның 

4. Елден безген кӛмусіз қалар. 

5. Су жҥрген жер береке,  

     Ел жҥрген жер мереке 

1.  История земли – это история народа. 

2.  Ложкой море не вычерпаешь, силой 

народ не покоришь. 

3.  Уважать народ – себя уважать. 

4.  Бежавший от народа, без погребения 

останется. 

5.  Где вода – там достаток, где народ – 

там праздник. 

                                   

                

2-тапсырма. Бір мақалды негізге алып, шығарма жазындар. 
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3-тапсырма.  Модульде ӛтілген мақалдар бойынша «Кім кӛп біледі?» сайысын ӛткізіңдер. 

4-сабақ 

Нәтиже сабақ 

І.   Тест ӛткізу 

1.  Қазақта сәбидің алтын ұясы болып есептелетін, қасиетті, киелі, құтты мүлік? 

а. тӛсек 

в. бесік 

с. бесікке салу 

д. тұсау кесу 

2. Жазушының я сӛйлеушінің біреудің сӛзін ӛз сӛзінде ӛзгертіп беруін  ...... дейміз. 

а.  тӛл сӛз 

в. автор сӛзі 

с. тӛлеу сӛз 

д. барлық жауап дұрыс 

3.  «Ант бұзған оңбайды, салт бұзған сорлайды» мақалының тақырыбын анықтаңыз? 

а. еңбек 

в. оқу-білім 

с. салт-дәстүр 

д. Отан 

4. Жазушының я сӛйлеушінің ӛз сӛзі 

а. тӛл сӛз 

в. автор сӛзі 

с. тӛлеу сӛз 

д. барлық жауап дұрыс 

5. «Тұсау кесер» кәдесі  қай уақытта беріледі? 

а. бесікке салу тойында 

в. тұсау кесуде 

с. үйлену тойында 

д. шілдеханада 

6. Тӛл сӛз  автор сӛзінен бұрын келгенін кӛрсетіңіз? 

а. Аслан былай деді: «Әкеммен сӛйлесіп кӛрейін». 

в. «Әкеммен сӛйлесіп кӛрейін», - деді Аслан. 

с. Аслан: «Әкеммен сӛйлесіп кӛрейін», - деді. 

д. «Әкеммен, - деді Аслан, - сӛйлесіп кӛрейін». 

7.  «Су жүрген жер береке, ел жүрген жер мереке» мақаланың тақырыбы? 
а. Отан 

в. еңбек 

с. салт-дәстүр 

д. оқу-білім 

8.  Бесікті немен аластайды? 

а. тұзбен 

в. сумен 

с. отпен 

д. адраспанмен 

9. Сәбидің тұсауын қандай жіппен қияды? 

а. кӛк 

в. ала 

с. қызыл 

д. ақ 

10. «Алты жыл аш болсаңда, атаңның салтын ұмытпа» мақалының тақырыбын 

анықтаңыз? 
а. Отан 
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в. еңбек 

с. салт-дәстүр 

д. оқу-білім 

11. «Алты жасар бала атқа мінсе, алпыстағы шал алдынан шығар» мақалдың 

тақырыбы? 

а. еңбек 

в. Отан 

с. ерлік  

д. салт-дәстүр 

12. Ұзатылып бара жатқан  қыздың  айтатын әні? 

а. ӛлең 

в. тақпақ 

с. сыңсу 

д. беташар 

13. «Қасықпен кӛлді құрта алмайсың, қастықпен елді құрта алмайсың» мақалдың 

тақырыбы? 
а. еңбек 

в. ел, халық 

с. ерлік  

д. салт-дәстүр 

14.  Сәби қаз тұра бастағанда  жасалатын  дәстүр? 

а. бесік той 

в. шілдехана 

с. тұсау кесу 

д. сүндетке отырғызу 

15.  Жаңа түскен келінді елге таныстыру дәстүрі? 

а. сыңсу 

в. жоқтау 

с. беташар 

д. күйеу аттандыру 

16.  Сәбидің тұсауын не үшін ала жіппен қияды? 

а. біреудің ала жібін аттамасын деп 

в. шыншыл болсын деп 

с. адал болсын деп 

д. барлық жауап дұрыс 

17.  Бесікке салу дәстүрінде сәбиді бесікке салу жолы кімге беріледі? 

а. жасы үлкен адамға 

в. құрметті адамға 

с. ӛнегелі адамға 

д. барлық жауап дұрыс 

18. Күйеу аттандыру дегеніміз не? 

а. жігіттің қызға құда түсуі 

в. жігітті қызды алып келуге шығарып салу 

с. жігіттің қызбен алғаш танысуы 

д. барлық жауап дұрыс 

19.  Кісі қайтыс болғанда айтылатын ән? 

а. сыңсу 

в. жоқтау 

с. жылау 

д. барлық жауап дұрыс 

20. Сәби дүниеге келгенде жасалатын  дәстүр? 

а. бесік той 
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в. шілдехана 

с. тұсау кесу 

д. сүндетке отырғызу 

 

ІІ.   Бақылау сҧрақтары 

1. Тӛл, тӛлеу, автор сӛздеріне тҥсінік беру.  

      Мысалдар келтіріңдер 

2. Әдет, салт туралы мақал-мәтелдерді айтып беріңдер. 

3. «Ҥйлену тойы туралы» диалог қҧрыңдар. 

4. «Бесікке салу» салты туралы монолог дайындаңдар. 
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ЭКОНОМИКАЛЫҚ МАМАНДЫҚҚА АРНАЛҒАН БӚЛІМ 

 

XV-модуль 

Лексикалық тақырып: Ҧлттық байлық 

Грамматикалық тақырып: Шылау, одағай, еліктеу сӛздер 

 

1-сабақ 

1-тапсырма. Шылау туралы мәліметтермен танысып, есте сақтаңдар. 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

  

 

2-тапсырма. Мәтінді оқып, жаңа сӛздерімен танысыңдар. 

       Ҧлттық байлық дегеніміз – елдің экономикалық кҥш-қуатының ең маңызды 

кӛрсеткіштерінің бірі. Ҧлттық байлықты алғаш рет 1664 жылы ағылшын экономисі У.Петти 

есептеп шығарды. Ҧлттық байлықты тҧңғыш бақылау Францияда 1789 жылдан, АҚШ-та 

1805 жылдан, Ресейде 1864 жылдан жҥргізіле бастады. Біздің Қазақстанда ше? 

        Экономикалық әдебиеттерде ҧлттық байлық деп – еңбекпен жасалынатын, ӛндіріс пен 

тҧтыну ҥшін пайдаланылатын материалдық игіліктердің қорын айтады. Кейбір экономистер 

ҧлттық байлыққа табиғи ресурстарды да қосады. Кейбіреулері ҧлттық байлық ҧғымы 

ғылыми білім мӛлшерін, халықтың мәдени дәрежесін т.б. қамтуы тиіс деп санайды.  

         Сонымен ҧлттық байлыққа не жатады? 

а) Қазақстан және сырт жерлердегі ғасырлар бойы ата-бабаларының       қалдырған барлық 

мҧрасы. 

ә) Табиғатымыздың және жер асты байлығымыз. 

б) Әдеби, мәдени, тарихи мҧралар. 

          Әдеби, мәдени, тарихи мҧраларымыз – халықтың, мемлекеттің ӛсіп-ӛркендеуін, 

байлығын кӛрсететін ҧлттық игілігіміздің кҥре тамыры. Кез келген мемлекет ӛзінің ҧлттық 

мҧрасын мақтан тҧтады. Оның қҧны – сол елдің байлығының кепілі. 

         Әлемнің қай мемлекетін алмасаңыз, тіпті дамып келе жатқан ел  болсын, ҧлттық 

байлықтарының қҧны бар. Әр тасына дейін есептеп, тіркеп, қҧнын анықтап, халықаралық 

каталогке тіркеп, бірін кеденіне екіншісін интерполға беріп қойғалы қашан. 

         Ҧлттық байлыққа жеке коллекционердің қолындағы кӛне заттар да жатады.  

         Венеция хартиясы бойынша, отыз  жылдан артық тҧрған сәулет қҧрылысы, мекеме, 

мәдени, ресми, жеке ҥй т.б. ҧлттық байлыққа жатады.  

Шылау 

 

 

Септеулік шылау Демеулік шылау Жалғаулық шылау 

ҥшін, дейін, шейін 

кейін, бҧрын, әрі, 

бері, таман, сайын, 

соң, қарсы,  жуық, 

басқа, шақты, 

шамалы, туралы, 

арқылы, тыс, гӛрі,                                                  

бӛтен, тәрізді,                                                                  

сияқты т.б.                                                                                    

және, мен, бен, пен, 

тағы, әрі, да, де, та, 

те, бірақ, алайда, 

дегенмен, әйтсе де, 

ӛйткені, себебі, 

сондықтан, соның, 

ҥшін, егер, егер де, 

т.б. 

ма, ме, ба, бе, па, пе, 

ше, ғой, да, ғана, да, 

де, ды, ді, ты, ті, -ау,  

-ай, мыс, міс, (мыш)              
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        Барлық мемлекетте ғасырлар бойы жинақталған ҧлттық байлықтары бар. Оны ғалымдар 

ең қҧндысын рет-ретімен ғылыми жҧмыстарымен дәлелдеп қана қоймай, ол заттың қҧны 

валютамен есептеліп шығарылған. 

                                                                                                                  («Қазақ әдебиеті» газеті) 

 

Сӛздік 

байлық – богатство 

дәлелдеу – доказать  

дәреже – степень  

есептеу – рассчитать 

игілік – благо, благородство 

кӛзқарас – точка  

кӛне – древний, античный  

кепілі – гарант, гарантия 

кҥретамыр – вена 

кӛрсеткіш – покозатель 

кҥш-қуат – сила 

қазбалар – полезные ископаемые 

қасиетті – святое 

қор – фонд 

қҧн – стоимость  

мәдени – культурный  

мҧра – наследие  

табиғи – природный 

ҧғым – понятие  

ҧлттық мҧра – национальное наследие 

 

3-тапсырма. Сӛз тіркестерінің сыңарын тауып, қҧрастырыңдар. 

    

Ҧлттық  

Ҧлттық 

Экономиканың  

Ҧлттық байлық 

Маңызды 

Кеден 

Ата-бабалар 

Жеке 

Табиғат 

Жер асты 

Сәулет 

Кҥре 

 

Мҧрасы 

Коллекционер 

Қҧрылысы 

Кҥш-қуаты 

Кӛрсеткіш 

Байлық 

Мҧра 

Қҧны 

Декларациясы 

Байлығы 

Тамыр 

Байлығы  

 

 

4-тапсырма. Мәтіннен шылауларды тауып, тҥрлерін ажыратыңдар. 

5-тапсырма. Сӛз тіркестерін қазақ тіліне аударыңдар. 

 

 

                                                   библиотека 

Национальная                        академия             Ҧлттық 

                                                 гвардия 

                                                  игра 
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                                                  университет 

Национальный                          доход                  Ҧлттық  

                                                   банк 

 

 

Национальное                        богатство             Ҧлттық 

 

6-тапсырма. Сҧрақтарды толықтырыңдар. 

 

Антикварианттар ҧлттық                                                         байлыққа жата ма? 

Архив материалдары ҧлттық                                                   байлыққа жата ма? 

Археологиялық қазбалардан табылған заттар ҧлттық          байлық  па? 

 

Біздің Қазақстанда археологиялық қазбалардан  

табылған дҥниежҥзілік шедеврге жататын байлықтар               бар ма? 

 

Кітапхана ҧлттық  байлыққа                                                          жата ма?                                                                            

 

Біздің елімізде ҧлттық байлықтарымыздың қҧны                      есептелген бе? 

 

Сіздің ҥйде ата-бабаларыңыздан қалған қасиетті  

мҧралар                                                                                            бар ма? 

 

Жеке қолдағы антикварианттарды ҧлттық  

байлыққа жатқызуға                                                                       бола ма? 

 

Ҧлттық байлық туралы ӛз кӛзқарастарыңыз                               қандай? 

 

Ҧлттық байлықты қорғау туралы заң                                           бар ма? 

 

2-сабақ 

 

1-тапсырма. Септеулік шылауларды тауып, қандай сӛздермен тіркесіп тҧрғанын 

кӛрсетіңдер. 

             

        Қаракӛз кӛше сыртына дейін егілген әсем гҥлдерін суаруда. Оларды еккелі бері де екі 

жҧма ӛтіпті. Алғашқы кҥндерден гӛрі қазір кӛз тартар гҥлге айналуда. Бірақ Қаракӛз 

гҥлдерінің бҧдан да әдемі болуын қалайды әрі еңбектенеді. Оның мектептен кейін 

айналысатын ісі осы.  

 

2-тапсырма. Кӛп нҥктенің орнына тӛмендегі шылаулардың тиістісін қойып, жаттығуды 

оқыңдар. 

 

             Кӛліктен тҥскен ... кеңсеге кірді. Дулат әкесімен ... ата-әжесін кҥтіп алды. Алтынай ӛз 

анасынан ... әжесіне жақын. Тау етегінде он ... жылқы, бҧлақ бастауында ҥйір ... жылқылар 

жайылып жҥр. 

 

Шылаулар: бойы, бірге, гӛрі, шақты, шамасында. 

 

3-тапсырма. Мәтінді оқып, шылауларды теріп жазып, мағынасын тҥсіндіріңдер. 

 

Қазақстанның қазба байлықтары 
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           Батыс Қазақстан облысы территориясының тектоникалық ӛзгерістерінде жанартау 

және тау тҥзілу процестері болмағандықтан, пайдалы қазбалары кӛбіне шӛгінді жыныстар 

мен ежелгі теңіз жануарларының қалдықтарынан тҧратын қҧрылымға байланысты болып 

кездеседі.  

           Ӛлкенің табиғат байлығы Қазан тӛңкерісіне дейін аз зерттелді. Кеңес ҥкіметінің 

кезінде жан-жақты жоспарлы зерттеу жҧмысының нәтижесінде, облыстың территориясында 

дҥниежҥзілік маңызы бар мҧнай, газ қорларының бар екені анықталды. Қҧрылысқа, 

ӛнеркәсіпке қажетті пайдалы қазбалардың тҥрлері табылып халық шаруашылығында 

игеріліп жатыр.  

          Дегенмен, табиғи қазба байлықтарды толық зерттеуге, олардың геологиялық қорын 

анықтауға шӛгінді жыныстардың астында жатқан, қалыңдығы кейде 5-8 мың метрге  дейін 

жететін тҧз қабаты толық мҥмкіндік бермей отыр. Тҧз қабатының ҥсті қҧмды қиыршық 

тастармен, саз және әктастармен жабылған. 

          Алғашқы геологиялық зерттеулер тҧз кҥмбездерінің кӛп таралуы – бҧл аймақта мҧнай 

және газдың қоры бар екеніне кӛз жеткізді. Бертін келе мҧнай мен газдың қоры қазіргі 

Зеленов және Приурал аудандарының территориясында 3000-3300 м тереңдіктен табылды. 

Облыстың батыс бӛлігіндегі Әукетай шағылынан, Жайық ӛзенінің сол жақ бӛлігіндегі 

Шыңғыс, Қҧбасай, Бекет деген елді мекендердің маңайынан, 70-жылдары зерттеулердің 

нәтижесінде, Пермь қабатының бойынан мҧнай мен газ табылды.  

         Осы табылған мҧнай және газ қорлары жер қыртысының кҥрделі геологиялық 

қҧрылымына байланысты осы кезге дейін игерілген жоқ.  

          Соңғы 10-15 жылдың ішінде Батыс Қазақстан облысында ӛндіріске қажетті қоры бар 

Қарашығанақ және Батыс Тепловка мҧнай-газ конденсат кеніштері ашылды.  

          Қарашығанақ  мҧнай-газ конденсат кеніші қазір бҥкіл дҥние жҥзіне әйгілі болып отыр. 

Бҧл Бӛрілі ауданының территориясында, Ақсай қаласынан 30 шақырым қашықтықта 

орналасқан. 1984 жылдан бастап оны халық шаруашылық мҥддесіне игере бастады. 

 

Сӛздік 

пайдалы қазбалар – полезное ископаемое  

ӛлке – край  

зерттеу жҧмысы – исследовательская работа 

халық шаруашылығы – народное хозяйство 

ӛндіріс – промышленность 

шикізат – сырье 

   

4-тапсырма.  Мәтін мазмҧны бойынша 10 сҧрақ жазыңдар. 

 

5-тапсырма. Мәтіннің мазмҧнына жоспар қҧрып, сол бойынша әңгімелесіңдер. 

 

6-тапсырма. Мәтінге кҥрделі жоспар қҧрыңдар. 10 сҧрақ дайындап, ӛзара сӛйлесіңдер.  

 

Қазақстан экономикасы 

 

Қазақстан Республикасында  ӛндірістік бҧйымдар  шығаратын  2700-дей  кәсіпорын  

жҧмыс істеп тҧр. Оларда 812 мың адам  еңбек етеді. Еліміздің  жер қойнауы  пайдалы 

қазбаларға  бай.  Бізде  мыстың, қорғасынның, мырыштың,  кадмийдің, бір  сӛзбен  айтқанда,  

периодтық кестедегі  барлық элементтердің мол қоры бар.  

       Хром кендері жӛнінен  Қазақстан  дҥниежҥзінде  бірінші орынға ие. Хром қоры  430 млн  

тоннаны қҧрайды. Ал 10 млн  тонна қоры бар  марганец  кені жӛнінен  біз әлемдегі  ҥшінші 

орынға иеміз.  Ӛндірістің   жетекші салалары  -  тҥсті және қара металлургия. Қазақстан  

вольфрам  қоры  жӛнінде  де әлемде  бірінші орынға ие. Біздің  дәуірімізге  дейін  4500 жыл 
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бҧрын  Қазақстанда алтын ӛндірілген.  Скифтер  мен  сақтардың  «Жануарлар стилі» 

аталатын  ежелгі ӛнер  бҧйымдарының  алтын-кҥмістен  жасалуы тегін емес.  Бҥгінгі таңда  

1800-ден  астам алтын-кҥміс кеніштері  белгілі. 

 Олардың  127-нің  алтын кеніші  ретінде ӛндірістік мәні бар. Елімізде кҥміс те 

ежелден ӛндіріліп  жатыр.  Оның ӛндірісі жӛнінде  республика  Азия және ТМД елдерінде  

бірінші,  ал дҥниежҥзінде  алдыңғы орындардың бірінде.  

 Қазақстан  энергетика  және минералды  шикізаттың  барлық қорына ие.  Қазіргі таңда  

елімізде  жыл сайын  32 млн  тонна  мҧнай ӛндіріледі.  Дҥниежҥзі бойынша бҧл  26-шы 

орында екенімізді кӛрсетеді. Алайда егер жылына  120-140 млн  тонна  мҧнай  мен  оның 

конденсатының ӛндірісін  ҧлғайтсақ,  алдағы 10-15  жылдың  ішінде  біз мҧнай  ӛндіретін  ең 

ірі он елдің  қатарына кіріп  қалуымыз мҥмкін.  Қазіргі таңда еліміздің жеке меншік   

бӛлігінде жалпы тҧтыну ӛнімінің 70 пайызы ӛндіріледі. Жеке ҧйымдар мен шетел 

капиталына уақытша пайдалануға ірі ӛндіріс объектілері берілген. Айталық, Қарағанды 

металлургия комбинаты «Испат» фирмасына, «Ӛскемен» қорғасын-мырыш комбинаты» 

«Риддер-инвест» фирмасына, «ҚазЦИНК» және «Жезқазғанцветмет» АҚ-ы «Самсунг» 

фирмасына берілген. Кейбір жекелеген кемшіліктеріне қарамастан, республиканың маңызды 

кәсіпорындарын шетелдік басқаруға және шетелдік ірі фирмаларға беру экономикалық 

сектордың қаржылық тҧрғыдан сауығуына тиімді әсер етті. Мемлекет бақылауында темір 

және автомобиль жолдары труба-қҧбыр кӛлігі, электр қуаты, іргелі ғылым, бастауыш, орта 

және жоғары білім, денсаулық сақтау, сондай-ақ, қорғаныс ӛнеркәсібі қалып отыр. 

Мемлекеттік сектордың нысандарына бюджеттік ҧйымдар, шаруашылық жҥргізу 

қҧқығындағы мемлекеттік кәсіпорындар, қазыналық мемлекеттік кәсіпорындар, акционерлік 

қоғамдардағы акциялардың мемлекеттік пакеттері, біріккен кәсіпорындардағы ҥлестік 

қатысу жатады. Экономика мен әлеуметтік ӛмірдің маңызды салаларында мемлекеттік 

саясатты жҥргізу ҥшін «Қазақойл», «ҚазТранс Ойл», «Кегок», «Қазақстан теміржолы» 

сияқты ірі ҧлттық компаниялар қҧрылған. Бҧрынғы ірі кәсіпорындардың базасында соңғы 

жылдары уақыт талабына, нарықтық қатынастарға жауап бере алатын ӛндірістік акционерлік 

қоғамдар ҧйымдастырылды. Мысалы,   «Қазақмыс» корпорациясының қҧрамына 

«Жезқазғанцветмет», «Балқаш кен металлургия комбинаты» және «Востокказмедь» 

корпорациясының бӛлімшесі кіреді. Компанияны «Самсунг Дойчланд» (Германия) 

басқарады. «Қазақстан алюминийі» ашық акционерлік қоғамы 1996 жылдың 9 наурызында 

қҧрылды. Оның қҧрамына кіргендер – «Павлодар» алюминий заводы», «Торғай боксит кен 

басқармасы», «Керегетас кен байыту комбинаты». Бҧл кәсіпорындар шығаратын галлий мен 

глинозем «Сібірдің алюминий заводтарына» жіберіледі. Галий тіпті Европа елдеріне де 

жіберіліп тҧрады. «Ӛскемен титан-магний комбинаты» ашық акционерлік қоғамы жоғары 

сапалы титан губкаларын, магний қоспалары мен металл магнийін шығару жӛнінен бҥкіл 

ТМД-дағы бірегей кәсіпорын. Компанияны басқарушы – «Специалти металлс компани» 

(Канада). Мейлінше қатты титан металынан ғарыш кемелерінің корпустарын жасайды. Бҧл 

компаниялардан басқа Қазақстанда «Южнополиметалл» ЖАҚ-ы, «Қазмырыш» ААҚ-ы, 

«Қазхром» ТНК-ы, «Ақсу ферроқҧйма заводы» ААҚ-ы, «Соколов-Сарыбай» кен жыныс 

бірлестігі бар. Бҧл ірі комбинатта темір-кен концентраты, темір кені, долмит, известняк 

ӛндіріледі. Оның қҧрамында Сарыбай, Қашар, Қоржынкӛл, шахталық әдіспен кен ӛндіретін 

Соколов жер асты кеніштері бар. 

(«Менің елім – Қазақстан» кітабынан) 

 

3- сабақ 

 

1-тапсырма. Одағай туралы мәліметтермен танысып, есте сақтаңдар.  
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2-тапсырма. Мәтінді оқып, тҥсініңдер. Таныс емес сӛздерін теріп жазып, сӛздікпен 

аударыңдар. 

            Ӛткен ғасырдың 60-жылдары облыстың солтҥстік аудандарынан 40-50 шақырым 

тереңдікте геологтар жаңғыш тақтатас кен орындарын ашқан болатын. ХХ ғасырда қазіргі 

Рубежка және Елтышовка ӛзендерінің маңында оның мол қорлары анықталды. Ҧлы Отан 

соғысына дейін және соғыс жылдары жанғыш тақтатас ашық әдіспен ӛндіріліп, ҥй-

жайларды, кейбір ӛндіріс орындарын жылытуға отын ретінде пайдаланылды. Бірақ соғыстан 

кейінгі жылдары әр тҥрлі себептермен жанғыш тақтатас ӛндіру мҥлдем тоқтатылды.  

           Энергетикалық байлықтарды ӛндіріске тиімді пайдалану қажет. Сондықтан жанғыш 

тақтатастың мол қорын игеру болашақтың ісі. 

           Облыстың территориясында химиялық және агрономиялық шикізаттардың мол қоры 

табылады.  

            Шалқар кӛлінің маңынан табылған калий және магний тҧздарының қоры, Аралсор ас 

тҧзының қоры, Қақы балшығы, минералды бояулар т.б. 

         Сонымен бірге әктастың, бордың ӛндіріске қажетті мӛлшері игерілуде. Шалқар кӛлі 

маңынан және Январцева елді мекенінің қасынан жоғары қоры барланды. 

 

3-тапсырма. Кестені толтырыңдар. Кесте бойынша әңгімелеп беріңдер. 

 

Оңтҥстік Қазақстанның 

қазба байлықтары 

Батыс Қазақстанның қазба 

байлықтары 

Солтҥстік Қазақстанның 

қазба байлықтары. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

  

 

 

4-тапсырма. Одағайларды тауып, олардың қай тҥріне жататынын ажыратыңдар. 

 

         - Ойпырмай, ӛрт болмағай еді, - деген апа сӛзін естігенде, Мҧқанның тҧла бойы 

дірілдеп қоя берді. – О жҥгірмек! Ойбай-ай мынау қайтеді?- деп әйел опынған болды. – 

ОДАҒАЙ 

 

Кӛңіл-кҥй 

одағайлары 

Жекіру 

одағайлары 

Шақыру 

одағайлары 

Алақай, әттең, 

қап, әттеген-ай, 

бәрекелді, пәлі, 

ойпырмай, туу, 

уһ, аһ, еһе, оһа, 

әй, ой, беу, уа, 

ойбай т.б. 

 

шӛре-шӛре, 

моһ-моһ, қос-

қос, сорап-

сорап, қош-

қош, қҧрау- 

т.б.қҧрау 

тәйт, тек, жә. 
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Мәссаған, атыңызды ҧмытыппын, бәйбіше. – Ау, халайық!- деді ол жҧртқа қарап. –Япыр-ау, 

отағасының желігуін-ай, деді. – Е, тап сол! – деп Қартқожа қуанып қалды. Уай, сен 

Біржаннан білетінің болса, айтшы! – деді. Шәйт! Шәйт! – деп айқайлап, қойдың бетін солай 

бҧра берді. – Ойбай, апа-ау, қол қусырып отырмыз ба сонда? 

 

5-тапсырма. Мәтінді оқып, шылауларды теріп жазып, тҥрлерін ажыратыңдар. 

 

           Батыс Қазақстан облысында қҧрылыс материалдарының шикізат кӛзі ӛте мол. Соның 

ішінде Теректі ауданының орталығында цемент ӛндіруге қажетті шикізат кӛзінің мол қоры 

ашылды. Осының негізінде облыс шаруашылығына ӛте қажет цемент зауытын салу кҥн 

тәртібінде тҧр.   

          Ал әктасты, қҧрылысқа қажет қҧмның, қҧм аралас саздың, аса сапалы тҥсті саздың, 

жҧмыр және малтастың, керамзит жасайтын шикізат кӛздері бҥкіл облыс территориясында 

бар деуге болады. Жалпы қоры 40 000 текше метрден астам. Негізгі кеніш орындары Тоқсай, 

Погодаев елді мекендерінің маңы. 

         Облыста ақ бордың қоры ӛте кӛп. Бордың қҧрамы бір клеткалы ағзалардың қаңқасы 

мен ҧнталған кальциттерден тҧрғандықтан цемент және силикат кірпіштер жасауға ӛте қажет 

шикізат кӛзі болып табылады.  

         Олардың ішінде Бӛрілі ауданындағы «Ақтау» кенішінің қоры 16 мың текше метр 

шамасында. Саздың бірнеше сапалы тҥрін ыдыс-аяқ, бҧйым жасайтын керамикалық ӛндірісті 

ӛрістеуге, ауылдық жерлерде ҥй қалайтын қыш кірпіш жасауға пайдаланады.  

         Батыс Қазақстан  облысында мезазой және кайназой дәуіріндегі шӛгінді жыныстардың 

бойынан жер асты суының мол қоры табылды.  

         Тҧщы су кӛзі Тайпақ, Чапаев, Сырым, Теректі аудандарында, Январцево, Орда, 

Қаратӛбеде және Жарсуатта табылып, халық шаруашылығына пайдаланып отыр.  

         Сонымен бірге әр тҥрлі ауруларға шипа минералды су қоры (йод, бром қоспалары бар) 

Ақжайық шипажайын ашуға мҥмкіндік берді.  

         Осындай табиғат байлықтарын тиімді пайдалану мәселесі болашақта кешенді тҥрде 

шешілуі керек. Облыстың территориясын геологиялық зерттеуді жалғастыра отырып, кен 

орындарын тиімді игеру проблемалары шешімін кҥтіп тҧр. 

6-тапсырма. Мәтінді тҥсініп, кестені толтырыңдар.  

 

Ӛнеркәсіп Орналасқан қаласы 

1. Жеңіл ӛнеркәсіп  

2. Тамақ ӛнеркәсібі   

  

 

       Қазақстан Республикасы Президентінің 1997 жылғы 14 шілдедегі Жарлығымен қҧрылған 

«қазатомпром» ЖАҚ-ы Қазақстандағы атом ӛндірісінің кӛшбасшысы. Оның қҧрамына 

«Степной кент басқармасы» (Оңтҥстік Қазақстан облысының Таукен кенті), «№6 кен 

басқармасы» (Қызылорда облысы), «Ҥлбе металлургия комбинаты» - бериллий ӛндіретін 

бірегей кәсіпорын. Бериллий ӛнімінің жоғары сапалы болуына байланысты таяудағы 

жылдарда дҥниежҥзілік бериллий ӛндірісінің 30-40 пайызына ие болу мҥмкіндігі бар. 

Маңғыстау атом энергокомбинатының шапшаң нейтрондарында жҧмыс істейтін ӛндірістік 

реактор атом энергетикасында жетекші орында. 

      Жеңіл ӛнеркәсіпке  тоқыма, тігін,  былғары-аяқкиім саласы жатады.  Алматы 

қаласындағы  «АММК-ОЗАТ» АҚ-ы  мен Шымкент  қаласындағы  «Адал» ЖШС-і тоқыма 

мен мата шығарады. «Қостанай тоқыма компаниясы»  ЖШС-і  мен Алматы  облысындағы  

«Қарғалы» АҚ-ы  жҥн ӛңдейді.  «Алматы кілем» АҚ-ы  кілем шығарады.  

      Тамақ ӛнеркәсібі ӛңдеу ӛнеркәсібінің  ҥштен бірін қамтиды. Бҧл сала халықтың  негізгі 

азық-тҥлік ӛнімдері – ет, сҥт, нан, ҧн,  жарма ӛнімдеріне  деген сҧранысын қамтамасыз етеді.  
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Кондитер бҧйымдарын шығару жӛнінде елімізге мейлінше танымал фирмаларға «Рахат» АҚ-

ы,  «Тҧлпар»  АҚ-ы жатады.   «Алматышай» ЖШС-і  шай  ӛндірсе, «Қант» ААҚ-ы, 

«Кӛксушекер» АҚ-ы қант ӛндіреді, ал «Май» АҚ-ы  ӛсімдік майын даярлайды.  

 Соңғы жылдары «Кока кола Алматы Ботлерс» (ішімдіктер) және компания «Беккер» 

(шҧжықтар), «Сҧлтан» (макарондар), «Фудмастер» (сҥт ӛнімдері),  «Филипп Морис» (темекі 

бҧйымдары), «Қарағанды конфеттері» АҚ-ы, Алматы мен Қарағандыдағы маргарин 

заводтары біріккен кәсіпорындары  қҧрылған. 

2000 жылдың 1 қаңтарына қарай Қазақстанда екі мыңдай шетелдік және біріккен 

кәсіпорындары болды. Оларды қҧруға 92 елдің ӛкілдері қатысқан екен. Қазақстан Азия, 

Европа, Америка және Африка елдерімен жасаған келісім шарттарға сәйкес жер бетіндегі 

барлық қҧрылықтармен сауда қарым-қатынасын орнатқан. 

(«Менің елім – Қазақстан» кітабынан) 

 

 

4-сабақ 

 

1-тапсырма. Еліктеу сӛздер туралы мәліметтермен танысып, есте сақтаңдар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-тапсырма. Тӛмендегі еліктеу сӛздердің дыбыстық еліктеуішін бір бӛлек теріп, бейнелеуіш 

сӛздерді екінші топ етіп теріп жазыңдар.  

 

         Ербең-ербең, арбаң-арбаң, дір-дір, селтең-селтең, жарқ, сақ, сырт-сырт, жарқ, қарқ-қарқ, 

жалп-жалп, жалт-жҧлт, тарс-тҧрс, арс, дік, лып, дҧңқ, сатыр-кҥтір, тық-тық, бҧрқ-сарқ, лап, 

мыңқ, шіңк-шіңк, борт-борт, шыңқ-шыңқ, қырш-қырш, талтаң-талтаң, жалпаң-жалпаң, 

тарбаң-тарбаң, сарқ-сарқ, одыраң-одыраң, зор, кҥмп, гҥрс, қалт-қҧлт, шиқ-шиқ, тылтың-

тылтың, баж, бақ, дыр, ыңқ, қарш-қарш, даң-дҧң. 

 

3-тапсырма. Мына еліктеу сӛздермен (зыр, лап, мырс, салпаң-салпаң, ызың-ызың, қҧрт-

қҧрт, шап, шу-шу, зірк, кҥңк, сырт, селк, жалп-желп, сақ, маң-маң, зу) сӛйлем жасаңдар. 

 

4-тапсырма. Берілген сызба бойынша әңгімелесіңдер. 

 

 

Еліктеуіш сӛздер 

 

Дыбыстық еліктеуіш сӛздер Бейнелеуіш сӛздер 

 

сырт-сырт, қарқ-қарқ, тық-

тық, шіңк-шіңк, дар-дар, 

пыс-пыс, сылқ-сылқ, сақ-

сақ, қаңқ, саңқ, тарс, бақ, 

шаңқ, бырт, қарқ, дыр т.б. 

жарқ, жарқ-жарқ, жарқ-жҧрқ, 

жалп-жҧлп, жалт-жҧлт,  жалп-

жалп, арбаң-арбаң, едірең-

едірең, жылт-жылт,  желп-

желп, маң-маң, митің-митің т.б. 

 
 



 212 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

5-тапсырма. Мәтінді оқып, жаңа сӛздерін аударыңдар. 

  

Бақытты болу ҥшін бай болу шарт па? 

 

         Дәл осы сҧраққа адамзат баласы ежелгі заманнан жауап іздеген. Содан бері бақыт пен 

байлықтың арақатынасына арналған том-том трактаттар жазды. Соның ӛзінде кӛп адам бҧл 

екі тҥрлі қҧбылыстың арасын кҥні бҥгінге дейін ажырата алмай келеді. 

         Әрине, әрбір адам бақытты болуға ҧмтылады. Бірақ бақытқа ҧмтылу – байлыққа 

ҧмтылу емес. Ӛйткені, ӛзінің ғана дәулетті болуын армандайтын адам ешқашан да бақытты 

болмайды. «Бақытсыз адамды кӛріп тҧрып, бақытты болу мҥмкін емес», - депті ғой бір 

данышпан.  

         «Қазір бізде материалдық байлыққа жетсек, бәріміз бақытты болып  шыға келеміз» 

дейтін «жаңа қазақтар» да аз емес. Бҧлар халықтың ғасырлар бойы сҧрыпталып барып 

жинақталатын ең қымбат қазынасын  - рухани  байлығын есепке алмайды. Рухани әлемінен 

айырылып қалған талай бай елдер мен қҧдіретті ҧлттардың қалай жойылып кеткенін 

білмейді олар. Мәселен қазіргі Американың байырғы тҧрғындары ҥндістер – майя, инк, 

атапаск, ирокез, муског тайпаларының тарихына бір сәт назар аударайықшы. Бҧлар есте жоқ 

ежелгі замандарда-ақ озат ӛркениетімен әлемді тамсандырған елдер еді. Бірақ Америка 

отарлап алған соң, әлгі тайпалардың бәрі ӛздерінің сан ғасырлық әдет-ғҧрпынан, салт-

санасынан, наным-сенімінен айырылып қалды.  

         Қазір бҧл ҥндіс тайпалары ӛте дәулетті, бай тҧрады. Алайда, ӛздерінің тілінен, ділінен, 

дінінен, ӛнерінен, яғни рухани байлығынан айырылып қалған бір кездегі ҧлт ретінде де 

мойындалмайды. Мойындағысы келмейді. Енді олар бір кезде ӛздерін отарлап алған 

халықтардың этникалық қҧрамына сіңіп, бірте-бірте тарих бетінен ӛшіп, жойылып барады. 

Бҥгінгі ҥндістер ӛздерінің қасіретті тағдырын жақсы тҥсінеді. Олар ӛздерінің егеменді ел 

болуын армандай да алмайтын дәрежеге жеткен.  Ҥндістердің бір режиссері «Бір кҥндік  

тәуелсіздік ҥшін бар байлығымызды берер едік» деп аталатын фильм де шығарған. Біз дҥние 

мҥлікті ғана ойлап, рухани байлығымызды жоғалтып алсақ, онда сол ҥндістердің бҥгінгі 

қасіретті кейпіне тҥсіп қалуымыз мҥмкін.  

 

Ҧлттық байлық 
 

табиғи қазба 

байлықтары   

мәдени 

мҧралар 

тарихи 

мҧралар Ҧлттың 

денсаулығы 

әдеби 

мҧралар 

Ҧлттың 

қҧқы мен 

бостандығы 

ҧлттың білім 

деңгейі 

 
 ҧлттық 

тәуелсіздік 



 213 

 

6-тапсырма. «Бақытты болу ҥшін бай болу шарт па?» мәтіні бойынша деңгейлік 

тапсырмаларды орындаңдар.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-тапсырма. Сӛйлемдерді мәтін мазмҧны бойынша аяқтаңыз. 

1)  Бақытты болу ҥшін ….. 

2)  Ғасырлар бойы ең қымбат қазына - …. 

3)  Қазіргі Американың байырғы тҧрғындары ҥндістер -  …. 

4)  Қазір  бҧл ҥндіс тайпалары  ….. 

5)  Біз дҥние мҥлікті ойлап, рухани байлығымызды жоғалтып алсақ,  ….. 

 

 

 

5-сабақ 

Нәтиже сабақ 

І.  Тест ӛткізу 

1.   Шылау  сӛздер  қатарын   табыңыз 

а. дүрс, зырқ, жалп, шіңк 

в. бар, күл, отыр, сӛйле 

с. ӛзен, тау, орман 

д. тәрізді, дейін, қабат, соң   

2. Шылаудың  түрін  анықтаңыз: «соң, қарай, арқылы, туралы» 

а. кӛмекші  есімдер 

в. жалғаулықтар 

с. септеуліктер   

д. демеуліктер 

3. Демеулік шылауды табыңыз: 

      а. ғана 

      в. мен 

      с. және 

д. дейін 

4. Толық лексикалық мағынасы болмайды, сӛз бен сӛзді, сӛйлем мен сӛйлемді 

байланыстырады?   

а. етістік  

в. одағай  

с. сан есім   

д. шылау    

5.  Ұлттық байлықты алғаш рет кім есептеп шығарды?  

а. У.Петти 

в. Г.Альберт 

ІІІ-деңгей. 1. Мәтінге сҧрақтар қҧрастырыңдар. 

                   2. Сол сҧрақтар бойынша диалог қҧрып, ӛзара сӛйлесіңдер. 

                   3. Шылауларды теріп жазыңдар.  

 

ІІ-деңгей. «Бақытты болу» дегенді қалай тҥсінесің? Ӛз ойыңды айт. 

 

І-деңгей. «Бақытты ӛмір сҥру ҥшін қажетті шарттар» деген тақырыпқа материалдар 

жинап, әңгімелеңдер. 
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с. Д.Елемесов  

д. А.Иванов 

6. Ыңғайластық қатынасты білдіретін жалғаулықтарды табыңыз? 

а. ма, ме, ба, бе 

в. мен, бен, пен 

с. арқылы, үшін 

д. кейін, соң 

7.  Сұраулық демеуліктерді табыңыз?  

а. ғана, тек  

в. тұрмақ, түгел  

с. қой, ғой 

д. ма, ме, ба, бе 

8. Барыс септікті сӛздермен тіркесетін септеуліктер? 

а. дейін, шейін 

в. кейін, соң 

с. қатар, қабат 

д. әлде, біресе 

9. Американың байырғы тұрғындары кімдер? 

а. поляктар 

в. үндістер 

с. еврейлер 

д. француздар 

10. «Қазақстан аллюминийі»ашық акционерлік қоғамы қай жылы құрылды? 

 а. 1995 ж. 

в. 1993 ж. 

с. 1996 ж. 

д. 1997 ж. 

11.  Шалқар кӛлінің маңынан не табылды? 

а. мұнай, газ  

в. калий мен магний тұздары  

с. әк, саз   

д. тақтатас 

12. Шейін (дейін), бойы, бойымен 

а. есімдік 

в. нақтылық  демеуліктер  

с. септеулік  шылау     

д. қарсылықты  жалғаулық 

     13. Марганец кені жӛнінен Қазақстан нешінші орынды иеленеді? 

а. 1 

в. 2 

с. 4 

д. 3 

14. Ұлттық байлық дегеніміз не? 

а. елдің табиғи байлығы 

в. жер ресурстары 

с. елдің экономикалық күш-қуаты 

д. барлық жауап дұрыс 

15.  Хром кені бойынша Қазақстан нешінші орында? 

а. 4 

в. 2 

с. 1 

д. 3 
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16. Әдеби, мәдени, тарихи мұралар ұлттық байлыққа  жата  ма? 

а. иә 

в. жоқ 

с. иә немесе жоқ 

д. барлық жауап дұрыс 

17. Батыс Қазақстан облысы территориясындағы қазба байлықтар? 

а. кӛмір, тұз, әк 

в. алтын, күміс, хром 

с. мұнай, газ, тұз 

д. мұнай, кӛмір, саз 

18. Септеулік  шылауларды  атаңыз. 

а. дейін, қарай, әрі, бұрын   

в. және, не, бірақ, мен 

с. ма, ме, ба, бе 

д. ғана, қана 

19. Францияда қай жылдан бастап ұлттық байлық бақылана бастады? 

а.  1780 ж. 

в. 1789 ж. 

с. 1889 ж. 

д.  1880 ж. 

20. «Да», «Де» жалғаулық шылауын  табыңыздар:  
а. Жасым(да) ғылым  бар  деп ескермедім. 

в. Кӛкем(де), анам(да)  қонаққа  кетті(де), үйде  бес жасар  Қарлығаш  екеуміз  қалдық   

с. Жаз(да) шанаңды, қыс(та) арбаңды  әзірле 

д. Құс(та) сүт  жоқ, жылқы(да) ӛт  жоқ 

 

ІІ. Бақылау сҧрақтары 

7. Шылау дегеніміз не? 

8. Шылаудың тҥрлері қандай? 

9. Одағай дегеніміз не? 

10. Еліктеу сӛздер дегеніміз не? 

11. Ҧлттық байлық туралы айтыңдар. 

12. Қазақстанның қазба байлықтары туралы әңгімелеңдер. 

13. «Бақытты болу ҥшін бай болу шарт па?» деген тақырып бойынша ӛз ойыңды 

білдіріңдер. 
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ХVІ-модуль 

 

Лексикалық тақырып: Экономикалық тәуелсіздік 

Грамматикалық тақырып: Жай сӛйлем, оның тҥрлері. 

                                                        Тҧрлаулы, тҧрлаусыз мҥшелер 

 

1-сабақ 

 

1-тапсырма. Тӛмендегі жай сӛйлемге қатысты сызбаны оқып, тҥсініп, есте                              

сақтаңдар. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

Жай сӛйлем бір ғана ойды білдіреді 

М: Асан  ҧзақ ҧйықтады. 

 

Атаулы  

сӛйлем 

Жақты 

сӛйлем 

Жақсыз       

сӛйлем 

Толымды 

сӛйлем 

Зат, қҧбылыс, 

мезгіл, мекен 

атауын білдіреді, 

бір ғана сӛйлем 

мҥшесі болады  

 М: Кҥз 

 

Бастауышы бар 

кейде айтылмай 

тҧрады, 

баяндауыш 

арқылы тауып 

алуға болады. 

М: Кӛп тыңда 

аз сӛйле 

Атау тҧлғада 

тҧрған бастау -

ыш жоқ   

баяндауышы 

арқылы табуға  

болады                      

М: Оған кҥлуге 

болмайды. 

                                                                                            
Тҧрлаулы                                                                                                            

мҥшелері                                                                                                                   

толық           

қатысқан                                                                                                      

сӛйлем.                                                                                              

М:Оқытушы                                                                                                              

сӛйлеп тҧр 

 

Толымсыз сӛйлем Жалаң сӛйлем Жайылма                                                    

сӛйлем 

Тҧрлаулы немесе 

тҧрлаусыз 

мҥшелерінің  бірі 

жоқ сӛйлем М: - 

Сен оны танисың 

ба? - танимын  

 

Сӛйлемде тек 

тҧрлаулы мҥше - 

бастауышпен 

баяндауыш болады.  

М: Кҥн шықты 

Тҧрлаулы және                                                                            

тҧрлаусыз 

мҥшелері                                              

қатысқан сӛйлем                                                   

М: Далада  қар 

жауып тҧр 



 217 

2-тапсырма. Мәтінді оқып, тҥсініңдер. Жаңа сӛздермен танысыңдар. 

 

Экономика 

«Экономика» гректің оікоnоmіке – ҥй шаруашылығын жҥргізу деген сӛзінен шыққан 

десек, адамзат баласы алғаш қауым болып ӛмір сҥріп, бірлесе тірлік ету, яғни отбасы 

шаруашылығын жҥргізе бастаған. Сол бірлесе тірлік етудің нәтижесінде табиғаттың дайын 

ӛнімдерін пайдалана отырып, ӛздері де ӛнім шығаруды ҥйренген. Шығарған ӛнімдерін ӛздері 

пайдаланып қана қоймай, оны басқа бір затқа айырбастауға немесе сатуға болатынын 

тҥсінген. Ӛндірген ӛнімі сапалы болса, оны қымбатырақ ӛткізіп, оның орнына ӛз отбасына 

қажетті заттарды алатынын білген, яғни ҥй шаруашылығын тиімді басқару пайда әкелетінін 

тҥсінген. Осыдан барып экономика дегеніміз - ӛзіміздің кҥнделікті тҧрмыс-тіршілігіміз екені 

анықталады. 

 Экономиканың адам ӛміріндегі маңызы зор. Ӛйткені егер біз экономиканы білмесек, 

тҧрмысымыз тӛмендей береді.  

 Кҥнделікті ӛмірде ӛзіңіздің тҧрмысыңызға қажетті заттарды сатып алғанда, кімнің 

тауарын аламын, қанша аламын осының бәрін есептеу – экономика. Адам баласы дҥниеге 

келген кҥнінен бастап-ақ экономикамен араласа бастайды. Сәби дҥниеге келді, оған қажетті 

заттар, тамақ т.б. қажет. Мектепке барды, оған мектеп қҧралы, киім, тамақ т.б. бәрі керек. 

Бала мектеп бітірді, қандай мамандық кӛбірек керек, қай мамандық халыққа кӛбірек қажет 

бәрін есептейді. Жігіт ҥйленеді, кішкентай мемлекет пайда болады. Ал осы мемлекетті 

басқару ҥшін экономиканы білу керек. Жақсы ӛмір сҥруді, ҧрпақ ӛсіруді, еңбек етуді, 

ауырмауды, шаршамауды ойлау – бәрі де экономика.  

 Қысқасы, экономика адамды бақытқа, байлыққа апарар жол. 

 

                                                                                                                           (З. Кҥзековадан) 

 

Сӛздік   

ҥй шаруашылығы – домашнее хозяйство 

басқару ӛнері – искусство управлять 

таңдау – выбирать 

кҥнделікті тҧрмыс – обычная жизнь 

тҧрмыс – быть, жизнь 

ҧрпақ – поколение 

бақыт – счастье 

байлық – богатство  

 

3-тапсырма. Сӛйлем қҧрастырып, орыс тіліне аударыңдар. 

                           

                                  ҥй шаруашылығын                         игеру 

Экономика               ӛндіріс                                             басқару            

                                 тҧрмыс-тіршілікті                           қҧру 

 

 

                                        пайдалану                         кепілі 

Сапалы ӛнім                  ӛндірістің                          кӛзі 

                                       экономика                         тірегі 

 

 

 

                                                 еңбек етуді                       талап етеді 

Кҥнделікті тҧрмыс                 ҥнемдеуді                         керек етеді 

                                                жоспарлауды                    қажет етеді 
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                                                    мемлекетті басқару ҥшін       жеткізеді       

Экономиканы білу                    бақытқа                                    қажет 

                                                    байлыққа апарар                     жол 

2-сабақ 
 

1-тапсырма. Сызбаны оқып, тҥсініп алыңдар. 

 

Тҧрлаулы мҥшелер 

 

 

    

                                                                                                                        

                                       

                                

 

 

 2-тапсырма. Мына сӛз тіркестерін қатыстырып, логикалық жағынан біртҧтас сӛйлемдер 

беріңдер. Тҧрлаулы мҥшелерін табыңдар. 

 

 Отандық экономика, отандық ӛндіруші, отандық тауар, ішкі рынок, әлемдік рынок, 

отандық ӛндірушіні қорғау. 

 

3-тапсырма. Мәтінді оқып, ат қойыңдар, жаңа сӛздерін жазыңдар. Бастауыш, баяндауышты 

табыңдар. 

 

 Кеше Астанада халықаралық семинар ӛтті. Онда мемлекеттің сыртқы қарыздары 

туралы сӛз болды. «Қазақстан тудей» агенттігі таратқан мәліметтерге сҥйенсек, кешегі 

жиында сыртқы жалпы қарыздың экономикалық қауіпсіздікке кері әсері байқала бастағаны 

айтылған. Дәлірек айтсақ, Есеп комитетінің тӛрағасы Омархан Ӛксікбаев былай дейді: 

«Бҥгінгі кҥні сыртқы жалпы қарыздың нақты қанша екенін айта алмаспын, себебі ол ҥнемі 

ӛзгеріп отырады. Бірақ, сыртқы жалпы қарыздың экономикалық қауіпсіздік  критерийінің 

деңгейінен ӛсіп кеткенін біз ӛткен жылдың аяғында-ақ  ел басшысына жеткізген 

болатынбыз».  

О.Ӛксікбаевтың айтуынша, ҥкіметтің қарыздары қатаң бақылауда болғанымен, ҧлттық 

компаниялардың, даму институттары мен екінші деңгейдегі банктердің сырттан қанша ақша 

алып жатқанын жіпке тізіп отырған ешкім жоқ. «Ел экономикасына тартылып жатқан 

инвестицияны да бақылап жатқан ешкім жоқ. Шетелге әкетіліп жатқан капиталдың да 

мониторингі жҥргізілмейді. Мҧның барлығы айналып келіп экономикалық қауіпсіздік 

мәселесіне кесірін тигізеді. Ол аз десеңіз, мҧның инфляцияға да әсері бар», - дейді 

О.Ӛксікбаев. 

                                                                                                                                         (Жас Алаш) 

4-тапсырма. Сӛйлемдер қҧрастырып, орыс тіліне аударыңдар.  

                                                                   шет елге қарыз                     кҥшейту 

Экономикалық қауіпсіздік                     ӛндірісті                                болмау   

                                                                  ақшаның қҧнсыздануына      сақтау  

                                                                  ҧлттық байлықты                 жол бермеу 

 

Ҧлттық компаниялардың                                                                     бақыланады 

Даму институттардың                                        табыстары              тексеріледі 

Екінші деңгейдегі банктердің                                                            есептеледі 

Бастауыш Баяндауыш        

Кім?, не?, кімдер?, 

нелер? 
 

Не істеді? 
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5-тапсырма. Мәтіннен жай сӛйлемдерді теріп, ажыратыңдар.  

  

Бҥгін аспан кҥңгірт, әрі бҧлыңғыр. Ауада дымқыл сыздың лебі байқалады. Ӛткен 

таңғы сіркіреген жауынды суық жел алмастырған, жер бетінің бәрі иленіп жатыр. Маңайда 

қызарып солған қурайлар кӛп кӛрінеді. Жапырағы тҥсіп сидиған ағаштар да кӛңілсіз. 

Манадан келе жатқан қос атты табиғаттың осы кӛрінісін тек кӛздерімен сҥзіп келеді.  

Дариға тезектен қайтқанда, аспан ашық еді, тау жақтағы қою қара бҧлт қуып жетіп, 

жаңбыр сіркірей бастады. Оған дем қосқан шығыстың желі жолдың топырағын боратып, 

кӛше ішінде қҧйын ойнады.  

Балапандар кӛктем шыға қанат қақты. Осыны кӛптен кҥткен Ертайдың жҧмысы молая 

тҥсті. Ескі ҧя мен мамықтарды ауыстырып, қҧс ҧясын кеңейту жҧмыстарына кірісті. 

Балапандар да оның кӛмегіне қуаныштарын жасыра алмай, шиқ-шиқ етіп қасынан кетер 

емес. 

 

                                               3-сабақ 

 

1-тапсырма. Сызбаны тҥсініп, есте сақтаңдар. 

 

Тҧрлаусыз мҥшелер 

 

 

 

                     

 

            

 

                                                                                      

 

 

 

 

2-тапсырма. Мәтінді оқып, жаңа сӛздерін теріп жазыңдар. 

  

Сыртқы экономикалық байланыстар 

 

 Тәуелсіздікке қол жету Қазақстанның дамыған және кӛптеген дамушы 

мемлекеттермен экономикалық байланыстарын жолға қоюға, дҥниежҥзілік рынокқа кіру 

жолымен ілгері басуға мҥмкіндік берді. 

 Бҥгінде Республикада дҥниежҥзіндегі 145 мемлекетпен сыртқы сауда операцияларын 

жҥргізуде. Экспорттық жеткізілімдер әлемнің 122 еліне жҥзеге асырылуда, импорттық 

тауарлар 115 мемлекеттен жеткізілуде.  

 Қазақстан ӛнімін негізгі тҧтынушылар – Ресей, Нидерланды, Қытай, Швейцария, 

Германия, Ӛзбекстан, Италия, Украина және Ҧлыбритания. Ресейден, Ӛзбекстаннан, 

Тҥркіменстаннан, Германиядан, Тҥркиядан, Ҧлыбританиядан, Беларусьтен, Украинадан, 

АҚШ-тан, Қытайдан жеткізіледі. 

   Қазіргі кезде Қазақстаннан сыртқы рынокқа тауарлардың 200-ден астам тҥрі 

шығарылады. Қазақстанның тҥсті металдары, ферросплавтар, қара металл прокаты, 

минералдық тыңайтқыштар, кӛмір сутекті шикізат дҥниежҥзілік рынокта кӛп сҧраным тауып 

отыр. Алыс шет елдерге  бҥкіл экспорттың тең жартысынан кӛбі қара және тҥсті металлургия 

ӛнімі, минералдық шикізат ӛнімдері болып отыр.  Машина жасау саласы  энергетикалық 

ресурстар жасау, электр-техника ӛнеркәсібі, ауылшаруашылық машиналарын жасау 

Анықтауыш Пысықтауыш Толықтауыш 

Қандай? қай? 

Кімнің? ненің? 

қанша? неше? 

Қайда? қандай? 

қашан? неге? не 

ҥшін? не себепті? 

кімге? неге?                                                                                    

кімде? неде?                                                                                   

кімнен?  неден?                                                     

кіммен?  немен? 
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ӛнеркәсібінің азын-аулақ ӛнімдерін, металл жонатын станоктар, ҧста-пресс жабдығын, жҧқа 

қабырғалы қҧбырларды, салқындай прокаттайтын станоктар және басқа тауарлар 

экспорттауда. Республиканың экспорттық тауарларының маңызды тобын агроӛнеркәсіп 

кешенінің ӛнімі: талшықты мақта, жҥн, дәнді дақылдары, былғары шикізаты, ет консервілері 

қҧрайды. Азық-тҥлік тауарларының кӛп бӛлігі Ресейге жеткізілуде, тоқыма шикізатын басты 

тҧтынушылар -  Қытай, Оңтҥстік Корея және Тҥркия.  

 Қазақстанның ең ірі және пәрменді шетелдік әріптестері арасында Шеврон, Бритиш 

газ, Аджип, Мобил, Самсунг және басқалары бар. 

         БҦҦ Даму Бағдарламасы (БҦҦДБ) Қазақ бӛлімінің деректері бойынша, 1993-1997 

жылдары ҧзақ мерзімді инвестициялар бойынша міндеттемелер ретінде 50 млрд. АҚШ 

долларына жуық шет ел капиталы тартылып, Қазақстан экономикасына жҧмсалды. Шетелдік 

инвесторларды бәрінен кӛп қызықтырып отырғаны – мҧнай-газ ӛнеркәсібі, тҥсті және қара 

металлургия болды. Қазақстан экономикасының мҧнай-газ саласына аса ірі инвесторлар 

АҚШ, Қытай, Ҧлыбритания, Франция, Италия, Тҥркия, Норвегия; металлургия ӛнеркәсібіне 

– Корея Республикасы (Оңтҥстік Корея), Ҧлыбритания, Жапония, Канада болды немесе 

болып жатыр.  

                                                                                                               (З.Ш.Ерназаровадан) 

3-тапсырма. Сӛз тіркесінің екінші дҧрыс сыңарын табыңдар.  

 

1. Тәуелсіз  

2. Дҥниежҥзілік 

3. Ілгері 

4. Экономикалық 

5. Сыртқы 

6. Импорттық 

7. Тауар 

8. Минералдық  

9. Тоқыма 

10. Дәнді 

11. Ӛнеркәсіп 

1. байланыс 

2. тауар 

3. шығару 

4. кешені 

5. рынок 

6. тыңайтқыш 

7. мемлекет 

8. дақыл 

9. басу 

10. сауда 

11. шикізаты 

 

 

4-тапсырма. Сӛйлем қҧрастырып, тҧрлаусыз мҥшелерді анықтаңдар. 

 

 

                                                                       дҥниежҥзілік сауда  

                                                                       ҧйымына кіруге  

                                                                      дамыған мемлекеттермен                 

                                                                      экономикалық байланысқа 

Тәуелсіздік Қазақстанға                             тҥсуге                                             мҥмкіндік береді  

                                                                       дамушы елдермен  

                                                                       байланысты 

                                                                       жолға қоюға 

 

 

                                                                            Ресей 

                                                                            Нидерланды 

                                                                            Қытай 

Қазақстан ӛнімдерін                                         Швейцария                            тҧтынады 

                                                                            Германия 

                                                                            Ӛзбекстан 
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                                                              Ресейден 

                                                              Ӛзбекстаннан 

                                                             Тҥркіменстаннан  

Қазақстан тауарды                             Тҥркиядан                      алады. 

                                                             Украинадан 

                                                             Қытайдан 

 

 

                                                 тҥсті металдары 

                                                 минералдық тыңайтқыштар 

Қазақстанның                         кӛмірсутекті шикізат                           сҧранысқа ие 

                                                 қара металл прокаты 

 

  5-тапсырма.  Cӛйлемдерді  «Сыртқы экономикалық байланыстар» мәтінінің мазмҧны 

бойынша аяқтаңдар. 

1) Тәуелсіздікке қол жеткізу  ҥшін Қазақстан .... 

2)  Бҥгінде республикада  .... 

3)  Қазақстан ӛнімін негізгі  тҧтынушылар -  …. 

4)  Қазіргі кезде Қазақстаннан сыртқы рынокқа тауарлардың  .... 

5)  БҦҦ Даму бағдарламасы  Қазақ бӛлімінің деректері бойынша,  …. 

 

                                                            4-сабақ 

 

1-тапсырма. Тӛмендегі сӛйлемдерді сӛйлем мҥшелеріне талдаңдар. 

1. Айбектің білімге деген қҧштарлығы артып келеді. 2. Олар ауылда еңбексіз отыруды 

ойлаған да жоқ. 3. Бҧл сӛзін айтса да, Арай іштей қобалжып тҧр. 4. Еңбек пен еңбек иесін 

қадірлеу қажет. 5. Мен елімнің болашағына, арайлы ақ таңына сенемін. 6. Сағын әңгімесі 

ҧзаққа созылмады, шеше де, қарындас та ҥнсіз қалды. 7. Ол малшыдан ауылдың қонысын 

сҧрап, кері қайтты. 8. Тәжірибелі Кӛкбай Абайдың жҥзінен сенімді байлау аңғарды. 9. Бҧл 

жолы да Әлім бойындағы тәуекелін, шыдамын танытты. 10. Есіктен кірген қара торы қыз 

инабатты әрі ҧяң кӛрінді. 

 

2-тапсырма. Мына сӛздердің синонимін табыңдар. Сӛйлем қҧрастырыңдар.  

 

Сӛздер Синоним Сӛйлемдер 

байланыс 

жолға қою 

ӛнім   

мҥшесі болу 

ӛркендеу 

қолданушы 

дҥниежҥзі 

жеткізу  

  

 

3-тапсырма. Мәтінді оқып, тҥсініңдер. Тірек сӛздерді жазыңдар. 

 

 Соңғы 15 жылда, яғни тәуелсіздік алғаннан кейінгі кезеңде геологиялық барлау 

жҧмыстарын бетімен жіберіп алдық. Мәселен, бҥгінгі кҥні шетелдік инвесторлардың 
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кҥшімен игеріліп жатқан ірі-ірі кеніштердің барлығы дерлік одақтың кезінде барланған 

кеніштер. Энергетика мен минералды ресурстар министрлігі жерасты кендерін іздеу және 

оның қорын бағалау жҧмыстарын қайта қолға алды. Ӛткен демалыс кҥндері Ақтауда арнайы 

жиын да ӛтті.  

 Геология комитеті Маңқыстау облысының аумағын мыс, марганец, темір, кӛмір, 

стронций, уран іздемекші. Мамандардың айтуынша, уран және ӛзге де сирек кендер 

негізінен Тасмҧрын, Томақ кен орындарында бар. Ауыртас кеніші стронцийге бай. Ӛзге 98 

кеніште кӛмір, бор, қҧрылысқа арналған тастар секілді кҥнделікті ӛмірге қажетті кендер 

кездеседі. Әрі Маңқыстау ӛңірі ҧлутасқа да бай.  

                                                                                                                                          (Жас Алаш) 

 

4-тапсырма. Сӛз тіркестерін пайдаланып, сӛйлем қҧрастырыңдар.  

 

Геологиялық 

Шетелдік 

Барланған 

Минералды 

Жерасты 

Кендерді 

Қорды 

Облыс 

Геология 

Қҧрылысқа 

Инвестор 

Кеніш 

Ресурс 

Барлау 

Іздеу 

Бағалау 

Кендері 

Комитеті 

Арналған 

Аумағы  

 

5-тапсырма. Мәтінді оқып, тҥсініңдер. 

 

Сыртқы қарыздан қҧтылуға қолайлы сәт туған жоқ па? 

 

Кеше Қазақстан қаржы биржасында 1 доллар 121 теңге 70 тиынға бағаланды. Бҧл 

доллар бағамының әлі де болса тҥсе беретінін дәлелдегендей. Таяуда Америка Қҧрама 

штаттарындағы Билл Гейстен кейінгі екінші бай саналатын, әрі «Адам-Инвестор» деген 

лақап аты бар даңқты Уорен Баффет әлем таңғаларлықтай мәлімдеме жасады. «Бҥгін немесе 

биыл әйтпесе келесі жылы екені белгісіз, әйтеуір доллар мҥлдем қҧнсызданады», дейді 

халықаралық сарапшылар. Ӛйткені Баффет жеке кәсіпкерлігі жоқ бай. Ол ақшасын 

инвестиция ретінде қҧйған жері іле байып шыға келеді. Яғни қаржының қай жерде жҧмыс 

істей алатынын еш қателеспей танитын Баффеттің бҧл жолғы болжамы да дәйекті екеніне 

сарапшылар сеніп отыр. Болжағыш магнат: «Долларды қҧнсыздандырушы сыртқы себеп 

емес, американдықтардың ӛздері, - дейді. – Себебі соңғы жылдары инвестиция есебінде 

сыртқа шығарылған валюта халықаралық деңгейде кӛптігінен, сҧранысын азайтып отыр». 

Мінеки, Баффеттің бҧл дәйегі ақиқатпен ауылдас. Ол сондай-ақ доллардың қҧнсыздануы 

американдықтар ҥшін алаңдарлық жағдайды қалыптастыруы мҥмкін деген пікір айтты. 

Ӛйткені валюта қҧнсызданса, инфляция ӛседі. Ал егер ол мҥлде қҧнсыздана беретін болса, 

инфляция шарықтай тҥседі. Мінеки, американдықтардың осы жайлы ойласуы керектігін 

Баффет басып айтты. «Бірақ, - деді ол, - федералдық биліктің доллар бағамын қайта кӛтеруге 

мҥмкіндігі жоқ. Ӛйткені шет елге шыққан АҚШ инвестициясы болжап болмайтындай 

деңгейге жетіп тҧр». Оны Қазақстан ӛмірінен де анық аңғаруға болады. Доллар қасақана 

қҧнсыздандырылып жатқан жоқ, керісінше кӛптігінен бағасын тҥсіріп жатыр. Демек, алда 

«кӛкқағаз» айтарлықтай қҧнсызданады деген болжамның кӛп ҧзамай-ақ ақиқатқа айналуы 

мҥмкін. 

Не істеу керек? Біздіңше, Ҧлттық банк доллар бағасын тҧрақты деңгейде ҧстау ҥшін 

оны сатып алу әдетінен мҥлде бас тарту керек. Себебі мҧндай жағдайда екі тҥрлі зиянның 

зардабын сезінуіміз мҥмкін. 
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                                                                                                            («Айқын» газетінен)  

 

6-тапсырма. Жоғарыдағы мәтін бойынша ҥш деңгейлік тапсырманы орындаңдар. 

  

 

ІІІ-деңгей. 1. Мәтінге 5 сҧрақ жазбаша қойыңдар. 

                    2. Мәтіннен жай сӛйлемдерді табыңдар. 

 

ІІ-деңгей. Мәтінге жоспар қҧрып, мазмҧнын айтыңдар.  

 

 

І-деңгей. Мәтін бойынша ӛз ойларыңды айтып, ӛзара әңгімелесіңдер. 

 

                                                      

7-тапсырма. Сызба негізінде әңгіме қҧрастырыңдар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-сабақ 

Нәтиже сабақ 

І. Тест ӛткізу 

1.   Бір ғана ойды білдіретін сӛйлем  

а. Құрмалас сӛйлем  

в.  Жай сӛйлем  

с. Сабақтас құрмалас   

д. Аралас құрмалас   

2. «Экономика» терминінің грек тілінен аударғандағы мағынасы?  

а. үнемдеу 

в. сатып алу   

с. үй шаруашылығын жүргізу   

д. барлық жауап дұрыс 

3. Тұрлаулы мүшелер?   

а. Анықтауыш, толықтауыш  

в. Бастауыш, пысықтауыш  

Нарық  

Ақпарат Бақылау  Талдау 

Іске асыру Мақсат белгілеу 

Қолайлы 

стратегиялар 

Жорамалдар 

ҧсыныстар 

Баламалы 

стратегия 

Фирма  
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с. Бастауыш, баяндауыш  

д. Пысықтауыш  

4. Экономика  дегеніміз не?   

а. жақсы ӛмір сүру 

в. ұрпақ ӛсіру  

с. еңбек ету 

д. барлық жауап дұрыс    

5.  Тұрлаусыз мүшелер  

а. Бастауыш, баяндауыш 

в. Анықтауыш, толықтауыш, пысықтауыш  

с. Анықтауыш, бастауыш  

д. Бастауыш,  толықтауыш 

6. Қазақстаннан сыртқы рынокқа шығарылатын тауарлардың түрі? 

а. 300-ден асады 

в. 200-ден асады 

с. 100-ден асады 

д. 1000-нан асады 

7.  Жақты сӛйлем  

а. Тұрлаулы мүшелері толық қатысқан сӛйлем  

в. Зат, құбылыс атауын білдіретін сӛйлем  

с. Бастауышы  бар кейде айтылмай тұрады, баяндауышы  арқылы тауып алуға болады  

д. Атау тұлғада тұрған бастауышы  жоқ баяндауышы арқылы табуға болады.  

8. Қазақстанның түсті металдары ....... ..... . 

а. сапасы тӛмен 

в. сұранысқа ие емес 

с. сұранысқа ие 

д. ешкімге қажет емес 

9. 1993-1997 жылдары елімізге неше млрд. АҚШ долларына жуық шет ел капиталы 

тартылды? 

а. 60 млрд АҚШ доллары 

в. 80 млрд тенге 

с. 50 млрд АҚШ доллары 

д. 40 млрд тенге 

10.Заттың, құбылыстың атауын білдіретін сӛйлем  

а. Жақсыз сӛйлем  

в. Атаулы сӛйлем   

с. Толымды сӛйлем   

д. Толымсыз сӛйлем  

11.  «Сыртқы қарыздан құтылуға қолайлы сәт туған жоқ па?» мәтінінде ... ... 

туралы айтылады.  

а. ақша  

в. американдық бай 

с. доллардың құнсызданатындығы   

д. теңге  

12. АҚШ-тың  «Адам-Инвестор» деген лақап аты бар екінші бай адамы? 

а. Билл Гейстен 

в. Уорен Баффет 

с. Джон Гир 

д. Девид Блек 

13. Баяндауыштың сұрағы?   

а. Кім?не? 

в. Не істеді? 



 225 

с. Не? 

д. Кімдер? 

14. Күн шықты  

а. Жайылма сӛйлем  

в. Толымды  сӛйлем 

с. Атаулы сӛйлем  

д. Жалаң сӛйлем  

15. Қазақстанның ең ірі және пәрменді шетелдік әріптестері ? 

а. Шеврон 

в. Бритиш газ  

с. Аджип  

д. барлық жауап дұрыс 

16. Сӛйлем айтылу мақсатына қарай нешеге бӛлінеді? 

а. 3 

в. 2 

с. 4 

д. 5 

17. Экономиканы білу байлыққа апарар ..... . 

а. жеткізеді 

в. қажет 

с. жол 

д. оқу 

18. Тұрлаулы мүшелері толық қатысқан сӛйлем.  

а. Толымды сӛйлем 

в. Жақты сӛйлем  

с. Жақсыз сӛйлем  

д. Атаулы сӛйлем 

19. Экономикалық ..... . 

а. тауар 

в. тыңайтқыш 

с. байланыс 

д. мемлекет 

20. Жай сӛйлемнің түрлері 

а. 8 

в. 5 

с. 6 

д. 7 

 

ІІ. Бақылау сҧрақтары 

1. Жай сӛйлем,  оның тҥрлері туралы айтыңдар. 

2. Тҧрлаулы мҥшелер дегеніміз не? 

3. Тҧрлаусыз мҥшелер дегеніміз не? 

4. «Экономикалық тәуелсіздік» тақырыбына ӛзара сӛйлесіңдер. 
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ХVІІ-модуль 

 

Лексикалық тақырып: Нарық 

Грамматикалық тақырып: Қҧрмалас сӛйлем, оның тҥрлері. 

 

1-сабақ 

1-тапсырма. Тӛмендегі қҧрмалас сӛйлемге арналған сызбамен танысып, есте сақтаңдар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-тапсырма. Мәтінді оқып, қҧрмалас сӛйлемдерді табыңдар. 

 

Басты мақсат – ҧлттық экономиканы қалыптастыру 

 

         Қазақстан Орталық Азия мемлекеттерінің ішінде экономикалық даму қарқыны  

жағынан беделді елдердің біріне айналып отыр. Соңғы жылдары экономикалық ӛсу деңгейі 

10 пайызға артып, тіпті 2003 жылы әлемдік экономикалық тҧрақсыздық пайда болған кездің 

ӛзінде Ішкі жалпы ӛнім 9,2 пайызды қҧрады. Осының арқасында Қазақстан ТМД 

мемлекеттерінің алдыңғы қатарына шықты.  

         Қазақстанның экономика саласына Халықаралық валюта қоры да оң баға беріп отыр. 

Бҧл ҧйым еліміздің осы саладағы жетістігі тек мҧнайдан тҥскен пайда есебінен ғана емес, 

макроэкономикалық саясаттың дҧрыс жҥргізіліп, орынды реформалардың уақтылы 

ҧйымдастырылғандығының арқасында екендігін кӛлденең тартады.  

         Әлемдік рынокта алып мемлекеттер Қазақстанды мҧнай, газ, тҥсті металл, уран ӛнімін 

ӛндіруші мемлекет ретінде жақсы біледі. Ӛндіріс орындарын қайта жандандырып, шикізат 

ӛнімін экспорттаудың арқасында экономикалық тығырықтан шығып, соңғы 3 жылда ҧлттық 

экономикамыз қалыптаса бастады.  

Қҧрмалас сӛйлем 

Екі не бірнеше жай 

сӛйлем мен кҥрделі ой 

Тҥрлеріне қарай 

тҥрлері 

Қҧрамына қарай 

тҥрлері 

Белгісіне қарай 

тҥрлері 

Салалас 

қҧрмалас 

сӛйлем 

Сабақтас 

қҧрмалас 

сӛйлем 

Аралас 

қҧрмалас 

сӛйлем 

Кемін 

де екі 

жай 

сӛйлем 

 

Кемін 

де екі 

жай 

сӛйлем 

 

Кемін 

де ҥш 

жай 

сӛйлем 

 

Тең 

дәреже

де 

байлан

ысады 

Бірі 

екінші 

сіне 

бағына

ды 

Салала

сып та, 

сабақта

сып та 

байлан

ысады 



 227 

         Қазақстан экономиканы дамыту бағдарламасын әлемдік тәжірибеге сҥйене отырып 

жасайды. Дегенмен, ӛз менталитетімізге тән мәселелер қатаң ескеріледі. Елімізде жер 

байлықтары жеткілікті. Онымен қоса, мҧнай бағасы да ӛсіп келеді. Бірақ қара алтынға ғана 

сеніп, қол қусырып отыра берген де жӛн емес.  

         Жер қойнауындағы кӛмірсутегі қоры тамамдалса, Қазақстанның экономикасы әрі қарай 

қалай дамиды?  Бҧл мәселе мемлекеттік деңгейде де, қоғамдық ҧйымдар арасында да жиі 

кӛтеріліп жҥр. Мәселенің ӛзегін бҥгін шешу қажет.  

         Республика Президенті Нҧрсҧлтан Назарбаев осыған орай мемлекетіміз шикізат 

ӛндіруші ел ғана болып қалмай, ӛндіріске ғылыми тҧрғыдан келу керек деген болатын. 

Елімізге пайданың басым бӛлігі шикізат ӛндіруден тҥседі, ал қайта ӛңдеу процесі  кенжелеп 

қалды. Мәселені шешу ҥшін Ҥкімет 2015 жылға дейін белгіленген арнайы «Индустриялық-

инновациялық даму» бағдарламасын жасады. Бҧл қҧжат бойынша, ішкі жалпы ӛнім 2000 

жылмен салыстырғанда 3,5 есеге ӛсуі тиіс, сондай-ақ қосымша жҧмыс қолы пайда болып, 

бҧл еліміздегі әлеуметтік мәселелерді шешуге ықпал етуі керек. Осы орайда Ҥкімет салық 

тӛлемдерін де азайту қажеттігін тҥсінеді. Бҥгінде кәсіпкерлерге салынатын салық мӛлшері 

азая бастады.  

         «Отан» партиясының саяси платформасы ретінде қабылдаған «Қазақстандық бағыт» 

тҧғырнамасында кӛрсетілгендей, партия мҥшелері «Индустриялық–инновациялық даму» 

бағдарламасын жҥзеге асыруға барынша жәрдемдеседі. Отандықтар да мемлекет шикізатты 

ӛндірумен ғана шектелмеуін қолдайды. Біздің басты мақсатымыз – экономика дамуының 

жаңа, әрі пәрменді тҧстарын анықтап, экспортты тауарларға барынша ден қою болып 

табылады. Бҧған тағы бір себеп, Қазақстан Бҥкіләлемдік сауда ҧйымына мҥше болуға ниет 

білдіріп отыр. Бҧл жағдайда елімізге импорттық тауарлар кӛптеп келері сӛзсіз. Сондықтан 

Отандық ӛндірісімізді тоқтатып алмас ҥшін сапа мәселесіне ерекше кӛңіл аудару қажет. 

                                                                                                                             (Егемен Қазақстан) 

 

3-тапсырма. Мәтінге 7 сҧрақ жазбаша қойыңдар. Мәтін бойынша диалог қҧрастырыңдар.  

 

4-тапсырма. Берілген сӛйлемдерді қҧрылысына қарай талдап, қайсысы жай сӛйлем, қайсысы 

қҧрмалас сӛйлем екенін анықтаңдар. Әр сӛйлемнің тҧрлаулы мҥшелерінің астын тиісті 

шартты белгілермен сызып отырыңдар.  

Ҥлгі: Абай ҧзақ тыңдады. Әйгерім әнін ҥзгенше, Абай қыбыр етпестен мҥлгіп тыңдады.  

            Жай сӛйлем                                            Қҧрмалас сӛйлем 

     Абай ҧзақ тыңдады.                                 Әйгерім әнін ҥзгенше, 

                                                                         Абай қыбыр етпестен  

                                                                               мҥлгіп тыңдады. 

 

         1. Жанатбек бастықтың бӛлмесінен кӛңілді шықты. 2. Қартты бір топ еңбеккерлердің 

ортасында кездестірді. 3. Тӛр бӛлмеден шыққан ащы дауысқа отырғандар тҥгел жалт 

қарасты. 4. Әже қалжыңына біраз кҥлісіп алғаннан кейін, Жақсыбек жҧмыс жайлы әңгімеге 

кӛшті. 5. Ауыл жағдайын таныстыруды алдымен, әдейі сізден бастағымыз келіп отыр. 6. Таң 

атқалы кҥңгірт тартқан аспан әлемі бҧрынғысынан да тҧнжырап, шығыстан соққан жел 

кҥшейіп алыпты. 7. Мҧражайды кең кӛлемде таныстыруға ауылдың барлық зиялылары 

қатыстырылады. 8. Айнала аппақ қар. 

 

2-сабақ 

 

1-тапсырма. Мәтінді оқып, тҥсініңіз.  

 

Басты міндет экономиканы кӛтеру 
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         Президенттің жыл сайынғы Қазақстан халқына жолдауында еліміз ҥшін кезек 

кҥттірмейтін мәселелермен бірге, Қазақстанның әлем қауымдастығындағы орны туралы жан-

жақты айтылады. Мен бҧл жолы, әсіресе, Елбасының экономикамызды кӛтеру туралы айтқан 

сӛздеріне ерекше ден қойдым. Мҧның ӛзіндік себебі де бар. «Қазақстан – 2030» 

стратегиялық бағдараламасында  елімізге экономикалық әлеуетіміз  2015 жылға дейін 3 есе 

ӛсетіндігі айтылған. Оған қалай қол жеткізетініміз жыл сайынғы Жолдауларда нақтылана 

тҥсетіндігі белгілі. Бҧл жолы да солай болды.  

         Экономиканың ӛсуі халқымыздың әл-ауқатын жақсартатыны айтпаса да тҥсінікті. 

Сондықтан да мен бҧл салаға ерекше ден қоямын. Президенттің жақсы сӛзі мен сияқты 

қариялардың еліміздің болашағына деген сенімін кҥшейте тҥсті. Ҧрпағымыз бақытты ӛмір 

кешетіндігіне қуанамыз.  

         Ӛткен жылдары импортты алмастыратын ӛнім шығару қолға алынса, қазір 

индустриялық-инновациялық  бағдарлама бойынша жҧмыс істеу басты міндеттердің бірі 

екені ерекше айтылады. 50 жыл экономист болып қызмет еткен мен Елбасы Жолдауында 

айтылған бҧл мәселенің аса ӛміршең екенін жақсы тҥсінемін. Осы орайда кӛптен бері 

кӛңілде жҥрген бір ойымды айта кеткім келеді. Шынында басшы қызметте жҥрген кейбір 

азаматтар инновацияның не екенін жете тҥсінбейді. Сондықтан атқарушы органдар 

басшыларының экономикалық оқуларын жандандыру аса қажет деп санаймын. Осы орайда 

біздің ауданмен кӛп жылдардан бері қоян-қолтық араласып жҧмыс істеп жҥрген бҧрынғы 

министр, қазіргі кәсіпкер Кеңесхан Ақаевтың жақсы істерін ҥлгі етуге болады. Оның ӛзінің 

кҥшімен Қордай былғары фабрикасын іске қосып, мамандар арасында Елбасының, Ҥкіметтің 

экономиканы кӛтеру бағытындағы саясатын ҥнемі тҥсіндіріп отырады. Ол: «Нҧрсҧлтан 

Назарбаев Ҥкімет басшысы қызметін атқарған кезінде халық тҧтынатын тауарларды  

елімізде шығару мәселесін кӛтеріп, сол бағытта кӛп жҧмыс атқарған. Ал қазір индустриялық-

инновациялық  бағдарламаның жҥзеге асуын қолға алды.  Бҧл жаңа техниканы, жаңа 

материалдарды пайдалану аясын кеңейтіп, жаңаша іс-қимыл жасауға ең керегі – ғылым 

жетістігі мен ӛнертапқыштық ҧсыныстарды ӛндіріске енгізу екенін айтқанда қолға алған 

істің жемісі мәуелі болғандығына сендіреді» деген сӛзі болашағымыздың баянды 

болатынына тағы да кӛзімізді жеткізеді. Мен мҧны айтып отырғаным - әр басшы Елбасының, 

Ҥкіметтің, Парламенттің саясаты мен шешімдерін насихаттаушы, тҥсіндіруші болуы керек. 

Осы мақсатта олардың экономикалық білімін кӛтеріп отыруын талап етуді кҥшейту аса 

маңызды. Елімізді индустрияландыру ҥшін оның жҥзеге асыратын мамандар білімі шешуші 

рӛл атқарды. Елбасының Жолдауына орай арнайы ҥгіт-насихат топтары қҧрылып жҧмыс 

істейтіндігі де анық. Сол кезде осы мәселеге де ерекше назар аудару қажет. 

                                                                                                                              (Егемен Қазақстан)    

 

2-тапсырма. Сӛз тіркесінің дҧрыс сыңарын және аудармасын табыңдар. Сӛйлем 

қҧрастырыңдар. 

 

1. Президент  

2. Әлем 

3. Экономикалық 

4. Стратегиялық 

5. Әл-қуаты 

6. Экономикалық 

7. Еліміздің 

8. Атқарушы 

9. Тҧтынушы 

10. Мамандар 

бағдарлама 

ӛсу 

болашағы 

қауымдастығы 

тауарлар 

кӛтеру 

жақсарту 

білімі 

жолдауы 

органдар 

Мировое сообщество 

Улучшить благосостояние 

Исполнительные органы  

Развивать экономику 

Знание специалистов 

Стратегическая программа 

Экономический рост 

Будущее страны 

Послание Президента 

Потребительские товары 

 

 

3-тапсырма. Мәтінге жоспар қҧрыңдар, мазмҧнын айтыңдар.  
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4-тапсырма. Берілген жай сӛйлемдерді мағыналарының жақындығына орай ӛзара 

байланыстырып, қҧрмалас сӛйлемге айналдырыңдар, тҧрлаулы мҥшелердің астын сызып 

отырыңдар. 

         1. Музыка оның жасынан жан серігі. 2. Дҥкен ішіндегі жҧрт бірін-бірі итермелеп, тысқа 

шығуға асықты. 3.  Есті ән мен кҥй әсерлі кӛз алдыма жас кҥнімді әкеледі. 4. Ол қуана 

секіріп, анасына асылды. 5. Ӛткінші жауыннан соң, дала қайта жасарды. 6. Пойыз ырғалып 

келіп, бекеттен ӛте тоқтады. 7. Мӛлдір Қарағандыға кеткен. 8. Машина кеңсенің алдына кеп 

тоқтады да, ішінен қырықтар шамасындағы әйелдер тҥсті. 9. Аспан ашық. 10. Әңгіме ҥзіліп, 

тыныштық орнады. 12. Терезелерінен от жылтыраған тӛрт-бес қабат ҥйлер қаз-қатар тізіліп 

тҧр.13. Жер де, аспан да кӛкпенбек. 

 

3-сабақ 

 

1-тапсырма. Мәтінді оқыңдар, жаңа сӛздерімен танысыңдар. 

  

Отандық тауардың қҧны неге жоғары? 

 

         Бәсекеге қабілетті экономика қҧру ҥшін, ең алдымен, сандық кӛрсеткіштер сапалық 

кӛрсеткішке айналуы қажет деп білемін. Сондай-ақ, елде шағын және орташа кәсіпкерлік 

инфрақҧрылымы да қҧлашын кең жаза алмай келеді. Ең бастысы, біздегі салық жҥйесі 

отандық тауар ӛндірушілердің еңсесін кӛтерткізбейді. Міне, осы толғағы жеткен ҥш мәселе 

толық шешімін таппаған жағдайда бәсекеге қабілетті отандық ӛнім шығара қоюымыз 

екіталай. 

         Республикадағы кӛптеген ірі кәсіпорындар ӛздеріне қажетті деталдар мен бӛлшектердің 

бәрін таяу және алыс шетелдерден алдыруға бейім тҧрады. Бҥгінде елдің батысындағы 

осындай бірқатар зауыттар іс-ырғағын мҧнай-газ, конденсат бизнесіне қарай бҧрған. 

Қҧптарлық мәселе. Алайда осындай сҧраныстарды отандық кәсіпкерлер де шығара 

алатынына кҥмәнім жоқ. Оған ешкім мойын бҧрар емес. Соның кесірінен қаншама қаражат 

ӛз қоржынымызға тҥспей, шетел асып кетіп жатыр десеңізші.  

         Осыған орай мысал. Таяуда мен Тҥркияда болып қайттым. Олардың отаншылдық 

сезімдерінің жоғары дамығаны сондай, ел тҧрғындары негізінен ӛз кәсіпкерлерінің ӛнімдерін 

тҧтынады екен. Мҧнда ӛзге жақтан тауар жеткізу ӛте тиімсіз саналады. Ӛйткені оған 

салынатын салық мӛлшері ӛте жоғары. Екінші жағынан, елдің ӛз кәсіпкерлері ӛндірген 

тауарлар сапа жағынан ешқайсысына берісе қоймайды.  

         Ал біздің ел жағдайында ӛз ӛніміміз бен шетелдік тауар қатар тҧрған жағдайда 

тҧтынушылар ойланбастан екіншісін таңдайды. Неге? Ӛйткені оның бағасы арзан. Мысалы, 

шҧжық ӛнімдерін алайық. Импортпен салыстырғанда ӛзіміздікі әлдеқайда дәмді әрі сапалы, 

тағамдық жҧғымдылығы да жоғары. Енді бағаны тӛмен алмау сырына келсек, елде азық-

тҥлік және ӛндіріс тауарларын ӛндірушілерге салынатын салық мӛлшері ӛте жоғары. Ол 

кәсіпкерлерді аяғынан шала береді. Сондай-ақ отандық тауар ӛндірушілер алыпсатарлармен, 

коммерсанттармен бірдей мӛлшерде салық тӛлейді. Бҧл әділеттілікке жата қояр ма екен?  

         Айталық, ӛнім ӛндіруші аяқ киім шығаратын қҧрал-жабдық сатып алды дейік. Оның ар 

жағындағы шығындар тіпті шаш-етектен десе де болады. Ӛндіріс ырғақты жҥру ҥшін 

шикізат сатып алу, мамандар тарту,  оқыту, олардың еңбекақысын тӛлеу ісі де кезек 

кҥттірмейді. Республиканың бірқатар ӛңірлерінде, соның ішінде Оралда, электр қҧнына 

тӛленетін тӛлем мӛлшері ӛте қымбат. Оған кететін шығын ӛз алдына бір бӛлек. Мҧндай 

жағдайда ӛнім ӛндіру ҥшін қҧрал жабдық сатып алған кәсіпкер пайда тҧрмақ, зиянға 

белшесінен батуы әбден мҥмкін. Осылайша ӛнімнің ӛзіндік қҧны аспандай берсе, ӛнім 

бағасы қымбат болмағанда қандай болмақ. Оның ҥстіне ӛнім арзан болуы ҥшін ауқымды 

аумақ, мол мӛлшер мен кӛлемде болуы керек. 150-200 мың қҧрайтын шағын қалалар 

жағдайында бҧл мәселенің де шешімін табуы оңай емес.  
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         Рас, Республикада отандық ӛнім ӛндірушілерге берілетін салық жеңілдіктері жоқ емес. 

Оңтҥстік астанада «Казинвест» деп аталатын мекемеге осы жеңілдік жасалатын салық 

рәсімдерін рәсімдеу жҥктелген. Ӛкініштісі, олар оны сағыздай созуға әбден әдеттеніп алған. 

Жақындап кетсе, тӛрешілдіктің иісі аңқиды. Алматыға қайта-қайта шапқылап, ойы 

орындалмаған соң тауар ӛндіруші қолды бір сілтейді. Осындай салық жеңілдіктері соңғы 

жылдары Батыс Қазақстандағы бірде-бір кәсіпкерге бҧйырмағаны осы пікірімнің дәлелі. 

 

2-тапсырма. Мәтін бойынша сҧрақтарға жауап беріңдер.  

 

Сҧрақтар Жауаптар 

1. Бәсекеге қабілетті экономика қҧрудың 

бірінші шарты? 

2. Бәсекеге қабілетті экономика қҧрудың 

екінші шарты? 

3. Бәсекеге қабілетті экономика қҧрудың 

ҥшінші шарты? 

4. Қандай кәсіпорындар деталдарды 

шетелдерден алады? 

5. Неге қаражат ӛз қоржынымызға 

тҥспейді? 

6. Неге біздің елде шетелдік тауарға 

сҧраныс жоғары? 

7. Отандық тауардың қҧны неге жоғары? 

........... 

 

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

 

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

 

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

 

 

........... 

 

........... 

 

.......... 

  

3-тапсырма. Мәтіннен қҧрмалас сӛйлемдерді теріп жазып, тҥрлеріне ажыратыңдар. 

 

 

                                           Қҧрал-жабдық                   тартады 

Ӛнім ӛндіруші                  шикізат  

                                           мамандар                           сатып алады 

                                           еңбек ақы                           тӛлейді. 

 

 

                                          ӛте                         арзандады 

Оралда электр                  кҥн сайын              қымбат 

       қҧны                           кешеден бері         ӛседі 

 

4-сабақ 

 

1-тапсырма. Отандық тауар туралы ӛзара әңгімелесіңдер. 

 

2-тапсырма. Мәтінді оқып, тҥсініңдер. Жаңа сӛздерін теріп жазыңдар. 

 

         Қазақстанды кӛп жыл басқарған Дінмҧхаммед Қонаев Кеңес ҥкіметінің  тҧсында осы 

кҥнгі Қазақстан Президенті Нҧрсҧлтан Назарбаевқа «Нҧрсҧлтан, қарашы, жеріміз қандай 

байтақ, қандай бай. Шіркін, ӛз алдымызға егемендік алсақ қой ...» деп армандағанын 

Елбасының кітабынан оқығаным бар. Міне, сол арманға жеткенімізге бір мҥшелден асыпты. 

Ел-жҧрт ӛз тағдырын талантты, тапқыр ойлы ҧлына аманаттап, ӛркениетке бет тҥзеді. Бҧл – 

Елбасымыз Нҧрсҧлтан Назарбаевқа деген бҥкіл халықтың ықыласы мен сенімі.  

         Қазақстанды дҥние жҥзі мойындады. Сыртқы саясатта ҥлкен, ауқымды жҧмыстар 

атқарылуда. Экономикалық реформалар жҥзеге асырылып жатыр. Міне, саяси реформалар да 
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басталды. Ынтымағымыз, тыныштығымыз жарасымды, сабырлы, саялы. Дей тҧрсам да 

«Тәуелсіздік бізге не берді?» деген мәселені тағы бір рет ой елегінен ӛткізіп алған артық емес 

сияқты.  

         Тәуелсіздік ӛз ел-жҧртымызды басқаратын азаматты жалпы халықтың сайлауымен 

таңдауға қол жеткізді. Ҧлт ҥшін ӛзекті осы мәселені бҧрын Кремль шешетін.  

         Тәуелсіздік әр адамның ой-тҧжырымын, пікірін еркін, жалтақсыз, жасқанбай ашық 

айтуына мҥмкіндік берді. 

         Тәуелсіздік әр адамның ӛз қабілетінше кәсіпкерлікпен айналысып, дәулет қҧруына 

жағдай туғызды. Ӛз бойындағы іскерлік қабілетін дамытуға, кӛрсетуге, соның нанын жеуге 

жол ашты.  

         Тәуелсіздік халқымыздың рухани байлығы – мәдениетін, әдебиетін, тарихын, ғылымын, 

білімін, ӛнерін, салт-дәстҥрін жаңа дәрежеге кӛтерді. Қазір оны ӛркендетуге баса назар 

аударылып отыр.  

         Бҧл тәуелсіздік қазақ елінің есігін бҥкіл дҥние жҥзілік сауда-сатыққа, мәдени 

байланыстарға, яғни барлық достық қарым-қатынастарға айқара ашты.  

         Міне, осы аталғандардың барлығын бҧлақтарға баласақ, олар ҥлкен дарияға айналып, 

ҧлы мемлекетіміздің бейнесін кӛз алдымызға келтіреді. Осы ҥлкен елдің бір ҧясын біздің 

отбасымыз қҧрайды. Абайдың «Сен де бір кірпіш дҥниеге,  кетігін тап та бар қалан» деген 

тҧжырымын ойға салады. 

         Зайыбымыз екеуміз жеті бала тәрбиелеп ӛсірдік. Барлығы жоғары білім алды. Жиырма 

бір немерелі болдық. Ҧл-қыздарымыз ӛз қабілеттеріне қарай, жҥрегі қалаған салаларда еңбек 

етіп жҥр. Іскерлік қабілеттеріне қарай әрқайсысының тҧрмысы әртҥрі. Жинақтай айтқанда, 

ӛздеріне жететін табыстарын тауып, ата-анаға деген мейірім-шапағатты  танытып отыр.  

         Байлық пен бақыт – тҧл дҥниенің есепсіз кӛптігінде емес, ҧрпақтарымыздың ӛз қадір-

қасиетімен, ата-баба салған жолмен жҥріп, артында ҧлағатты іс қалдыруында. Алдияр 

атасындай елі мен жеріне ғибратты қызметімен танылуда. Меніңше, бҥкіл халықтың бақыты 

мен баяны да осы сияқты.  

                                                                                                                       (Егемен Қазақстан) 

 

3-тапсырма. Мәтін бойынша ҥш деңгейлік тапсырманы орындаңдар.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-сабақ 

Нәтиже сабақ 

І. Тест ӛткізу 

1.   Құрмалас сӛйлем құрамына қарай нешеге бӛлінеді?  

а. 4 

в.  3  

с. 2   

д. 5   

2.Экономиканың ӛсуі халқымыздың әл-ауқатын жақсартады. Асты сызылған сӛзге 

мәндес сӛзді  табыңыз?  

а. ӛмірін 

ІІІ-деңгей. 1. Мәтінге 6 сҧрақ жазбаша қойыңдар.  

              2. Мәтінге жоспар қҧрып, жоспар бойынша әңгімелеңдер. 

 

ІІ-деңгей. Мәтін бойынша ӛзара әңгімелесіңдер. 

 
І-деңгей. «Тәуелсіздік – экономикалық тҧрақтылық кепілі» атты 

тақырыпқа              байланысты сӛйлеңдер. 
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в. жағдайын    

с. тұрмысын 

д. қажеттілігін 

3. Қай елде халық негізінен ӛз кәсіпкерлерінің ӛнімдерін тұтынады? 

а. Қазақстан 

в.  Ресей 

с.  Қырғызстан 

д. Түркия 

4. Әлемдік рынокқа Қазақстан қандай ӛнімдерімен танымал? 

а. мұнай 

в. газ 

с. түсті металл 

д. барлық жауап дұрыс  

5.  2003 жылы ішкі жалпы ӛнім неше пайызды құрады?  

а. 7,3 % 

в. 6,8 %  

с. 9,2 %  

д. 10,2 % 

6. «Мировое сообщество» қазақша аудармасын табыңыз? 

а. әлем бірлестігі 

в. дүниежүзі қауымдастығы 

с. әлем қауымдастығы 

д. барлық жауап дұрыс  

7.  Сабақтасып та, салаласып та байланысатын құрмаластың түрі?  

а. аралас құрмалас  сӛйлем  

в. салалас құрмалас  сӛйлем  

с. сабақтас құрмалас сӛйлем  

д. жай сӛйлем  

8. Біздің елде ӛз ӛніміміз бен шетелдік ӛнім қатар тұрғанда тұтынушылар қайсысын 

таңдайды? 

а. отандық тауарды 

в. ӛз ӛнімімізді 

с. шетелдік тауарды 

д. барлық жауап дұрыс 

9. «Индустриялық-инновациялық даму» бағдарламасы қай жылға дейін белгіленген? 

а. 2000 ж. 

в. 2010 ж. 

с. 2012 ж. 

д. 2015 ж. 

10. Отандық тауар ӛндірушілердің еңсесін кӛтергізбейтін не?  

а. елдегі экономикалық саясат  

в. кәсіпкерлердің ӛздері   

с. елдегі салық жүйесі   

д. Үкімет  

11.  Бірі екіншісіне бағынатын құрмаластың түрі?  

а.  аралас құрмалас сӛйлем   

в. сабақтас құрмалас сӛйлем 

с. салалас құрмалас сӛйлем   

д. жауаптың барлығы дұрыс 

12. Бір ғана ойды білдіретін сӛйлем? 

а. аралас құрмалас сӛйлем 

в. жай сӛйлем 
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с. сабақтас құрмалас сӛйлем 

д. құрмалас сӛйлем 

13. «Экономический рост» қазақша аудармасын табыңыз? 

а. экономикалық даму 

в. экономикалық жетілу  

с. экономикалық дағдарыс 

д. экономикалық ӛсу  

14. Бәсекеге қабілетті отандық ӛнім шығара алмай отыруымыздың себептері? 

а. отандық салық жүйесінің кері әсері 

в. шағын және орташа кәсіпкерліктің кең кӛлемде дамымауы 

с. сандық кӛрсеткіштердің сапалық кӛрсеткіштерге айналмауы  

д. барлық жауап дұрыс 

15. Баяндауышы тиянақты, ӛзара тең дәрежеде байланысатын құрмаластың түрі? 

а. сабақтас құрмалас                 

в. салалас құрмалас 

с. аралас құрмалас                    

д. барлық жауап дұрыс 

16. Бір нәрсе жайында сұрай айтылған сӛйлемді қалай атаймыз? 

а. сӛз тіркесі  

в. бұйрықты сӛйлем  

с. хабарлы сӛйлем  

д. сұраулы сӛйлем  

     17. «Потребительские товары»  қазақша аудармасын табыңыз? 

а. тұтынушы тауарлар 

в. пайдаланушы тауарлар 

с. қолданылатын заттар 

д. барлық жауап дұрыс 

18. «Улучшить благосостояние» қазақша аудармасын табыңыз? 

а. әл-ауқатты кӛтеру 

в. әл-ауқатты жақсарту 

с. әл-ауқатты дамыту 

д. әл-ауқатты тӛмендету 

19. Сӛйлемнің тұрлаулы мүшелерін табыңыз? 
а. бастауыш 

в. анықтауыш 

с. толықтауыш 

д. бастауыш және баяндауыш 

20. Екі не бірнеше жай сӛйлемнен құралып,  күрделі ойды білдіреді? 

а. жай сӛйлем 

в. толымды сӛйлем 

с. құрмалас сӛйлем 

д. толымсыз сӛйлем 

 

ІІ. Бақылау сҧрақтары 

1. Қҧрмалас сӛйлем, тҥрлері. 

2. Нарық туралы ӛз ойларыңды айтыңдар. 

3. Отандық тауар дегеніміз не? 
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ХVIII-модуль 

 

Лексикалық тақырып: Салық 

Грамматикалық тақырып: Салалас қҧрмалас сӛйлем 

 

1-сабақ 

 

1-тапсырма. Салалас қҧрмалас сӛйлемді сызба бойынша тҥсініп, есте сақтаңдар. 

 

Салалас қҧрмалас сӛйлем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

            

2-тапсырма. Мәтінді оқып, салалас қҧрмалас сӛйлемдерді тҥрлеріне қарай ажыратыңдар. 

          Салық  - ҧлттық кірісті бӛлуді және қайта бӛлуді қаржылай қамтамасыз ететін 

нысандарының бірі болып табылатын, мемлекеттің кәсіпорындардан, ҧйымдардан және 

халықтан алынатын тӛлем тҥрі. 

         Жалпы мемлекеттік салықтарға жататындар: заңды және жеке тҧлғалардан алынатын 

табыс салығы, қосымша қҧнға салынатын салық - ӛнімнің тиімділік дәрежесіне тәуелді 

салық; тауарды ӛндіру; жҧмысты орындау немесе қызмет кӛрсету мен олардың айналыс 

ҥрдісінде қосылған қҧн ӛсімнің бір бӛлігінің бюджетке аударымы; сондай-ақ мемлекет 

аумағына тауар импорттау кезінде жасалатын аударым; акциз салығы – елде ӛндірілетін 

және шеттен импортталатын кейбір негізгі азық-тҥлік тауарларына, кӛпшілік тҧтынатын 

заттарға және қызметтер кӛрсетуге салынады. Бағалы қағаздармен жҥргізілетін 

операцияларға салынатын салық – бағалы қағаздарға меншік қҧқығының ауысуына 

байланысты операция жҥргізуші, сондай-ақ олардың эмиссиясын жҥзеге асырушы заңды 

және жеке тҧлғалар бағалы қағаздармен жҥргізілетін операцияларға салық тӛлеушілер болып 

табылады, жер қойнауын пайдаланушыларға салынатын салық – геологиялық зерттеулермен, 

пайдалы қазбаларды шығарумен байланысты тӛлем. 

      Жергілікті салықтарға жататындар жер салығы – оның объектісі жер учаскесі, ауыл 

шаруашылығы мақсатындағы, елді мекендегі, ӛнеркәсіп, кӛлік, байланыс, қорғаныс және 

ӛзге де мақсаттағы, сауықтыру және қалпына келтіру мақсатындағы, орман қорының, су 

қорының жері. Кӛлік қҧралдарына салынатын салық – мемлекет есебінде тҧрған, меншік 

иесі, меншікті сенім білдіріп басқару, шаруашылық жҥргізу немесе жедел басқару 

қҧқығындағы кӛлік қҧралдары бар заңды және жеке тҧлғалар, кӛлік қҧралдарына салынатын 

салық тӛлемшілері болып табылады. Мҥлік салығы – жеке мҥлікке салынатын салық. Салық 

декларациясы - ӛткен мерзімде ашылған кірістерді және оларға қатысты салық жеңілдіктері 

мен шегерімдері туралы тӛлеушінің ресми мәлімдемесі. Салық салу – салықтармен есеп 

айырысу жҥйесі және оларды тӛлеу нысандары.  

      Салық ставкалары – процент тҥрінде белгіленеді. Салық ставкаларының ҥш тҥрі бар. 

Бірінші тҥрі – прогрессивтік салық ставкасы. Бҧл салық жағдайында кірістің кӛбеюіне қарай 

норма ӛсіп тҧрады. Бҧл тҥрімен кӛпшілік таныс. Табысыңыз кӛбейген сайын, салық та 

кӛбейеді. Мысал ҥшін Қазақстан Республикасы азаматтары ҥшін салынатын табыс салығын 

ыңғайлас  

салалас 

қарсылықты 

салалас 

тҥсіндірме 

салалас 

себеп-салдар   

салалас 

талғаулы  

салалас 

кезектес 

салалас 

да, де,        

әрі,  және 

бірақ, алайда,          

дегенмен, 

сонда да 

сонша,         

сондай, 

соншалық, 

неге десеңіз 

ӛйткені, 

себебі, 

сондықтан, 

әлде, 

я, яки, 

болмаса, 

не, немесе,           

әйтпесе 

біресе, 

кейде, 

бірде 
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алайық, қазірше жоғары ставка 40%. Екінші тҥрі пропорционалды салық ставкасы. Бҧл 

жағдайда негізгі кіріске қарамастан белгілі бір норма пайдаланылады. Бҧл тҥрімен де біздің 

халқымыз жақсы таныс. Пропорционалды салық ставкасының мӛлшері табыспен ӛлшенбейді 

және оған тәуелді емес. Мысалы, коммерциялық фирма немесе банкілерге салынған 

пропорционалды салық мӛлшері фирмалардың табысының азды-кӛптігіне байланысты емес. 

Салық ставкасының  ҥшінші тҥрі – регрессивтік тҥр. Салық ставкасының бҧл тҥрі біздің 

елдің салық заңдарында қолданылмайды. Ӛте бай мемлекеттерде салықтың бҧл ставкасы 

қолданылады.  

                                                                                                                                (З. Кҥзековадан) 

Сӛздік 

салық – налог 

салық салу – налогооблажение 

табыс салығы – подоходный налог 

бағалы қағаздарға салынатын салық – налог на ценные бумаги 

жеке тҧлға – частное лицо 

жол салығы – налог на дорогу 

заңды тҧлға – физическое лицо 

мҥлік салығы – налог на имущество 

тӛлем – оплата 

жер салығы – налог на землю 

 

3-тапсырма. Мәтінге жоспар қҧрып, сол бойынша мәтінді әңгімелеңдер. 

 

4-тапсырма. Сӛйлемдерді толықтырыңдар. 

1. Салық мемлекеттің ... . 

2. Табыс салығы ... . 

3. Жер салығы ... . 

4. Кӛлік салығы ... . 

5. Мҥлік салығы ... . 

6. Қҧнды қағаздарға салық ... . 

7. Отандық салық ісін жҥргізу ... . 

 

5-тапсырма. Мына терминдердің қазақша баламасын беріңдер. 

    Подоходный налог, налог на ценные бумаги, отечественные налоговедение, прямые 

налоги, налог с дарений, налог на страхования, налог на передачу акции, налог на 

иностранную валюту, налог на автотранспортные средства, двойное налогооблажение. 

 

6-тапсырма. Орыс тіліне аударыңдар.  

     Жер салығы, жергілікті салық, мемлекеттік бюджет, жергілікті бюджет, заңды тҧлға, жеке 

тҧлға, қосымша қҧнға салынатын салық, салық саясаты, салық ставкалары, мҥлік салығы, 

табыс салығы, бағалы қағаздарға салынатын салық. 

 

2-сабақ 

 

1-тапсырма. Мәтінді оқып, ыңғайлас, қарсылықты салаластарды табыңдар. 

Жалғаулықтарының астын сызыңдар. 

 

Салық және басқа да тӛлемдер 

 

          Біз қандай салықтар тӛлейміз? Оның тӛлену заңдылықтарын білеміз бе? Нарықтық 

экономика ӛмірімізге енгелі салық жҥйесінде тҥбегейлі ӛзгерістер болды. Тҧрмыс-

тіршілігіміздегі ауыс-кҥйіс, қызмет бабына байланысты болып тҧратын тҥрлі ӛзгерістер 
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кезінде салық салу қалай жҥргізіледі? Мҧның бәрі әркімнің білуі тиіс жәйттер болғанымен, 

оны жҥзеге асыратын есеп-қисап мамандары мен қызметкерлері арасында, кәсіпорын, 

мекеме есепшілері мен салық қызметкерлері арасында жиі тҥсінбеушіліктер туады. Соңы 

«Менен салық ҧсталғаны жӛн бе?» деген сауалмен газетімізге хаттар жиі келеді. Осыны 

ескере отырып, салық және басқа да тҧрмыста жиі кездесетін салыққа қатысты жайларға 

байланысты мамандардың жауаптарын назарларыңызға ҧсынамыз.  

– Суретші жеке тҧлғадан офиске сурет сатып алды. Сатып алу-сату шарты бойынша 

жеке тҧлғаға тӛленген ақшадан тӛлем кӛзінен жеке табыс салығын ҧстау және 

201.00-нысан бойынша салық есептілігін жасаған кезде оны ескеру керек пе?  

      Салық кодексінің 166-бабы 1-тармағының 1-тармақшасына сәйкес кәсіпкерлік қызметте 

пайдаланылмайтын ӛнер туындысын ӛткізуден жеке тҧлға алған табыс мҥліктік табысқа 

жатады. Салық кодексінің 163-бабының 1-тармағына сәйкес мҥліктік табыс тӛлем кӛзінен 

салық салынбайтын табыстарға жатады. Салық заңдарының жоғарыда аталған ережелерін 

ескере отырып, сурет ҥшін жеке тҧлғаға тӛленген ақша 201.00-нысан бойынша салық 

есептілігінде ескерілуге тиіс емес, ӛйткені ол тӛлем кезінен салық салынатын табыстарға 

жатпайды.  

– Фирманың қызметкерлерінен жалға алынған және табыс алу мақсатында 

пайдаланылатын мҥлік ҥшін жылдық ақы есептіліктің қай нысанда кӛрсетіледі? 

Қызметкердің жалға беруден алған табысына жалақысымен бірге жеке табыс 

салығы салына ма?  

    Салық кодексінің 149-бабының 2-тармағына сәйкес  жҧмыс берушінің материалдық, 

әлеуметтік игіліктер немесе ӛзге де материалдық пайда тҥрінде берілген табыстарын қоса 

алғанда, жҧмыс беруші тӛлейтін ақшалай немесе заттай нысандағы кез келген табыстар 

қызметкердің табысына жатады. Салық кодексіне сәйкес тӛлем кезінен салық салынатын 

табыстар бойынша жеке табыс салығы жӛніндегі есеп-қисапты (201.00-нысан) жасау 

ережелері бойынша әзірленген. Олар арнаулы салық режимдерін қолданатын шаруа (фермер) 

қожалықтары ауыл шаруашылығы ӛнімдерін ӛндіретін заңды тҧлғаларды қоспағанда, салық 

агенттерінің жеке тҧлғаларға есептеген және тӛленетін Салық кодексінің 145-бабы 1-

тармағының ставкалары бойынша тӛлем кезінен салық салынатын табыстарын, Салық 

кодексінің 24-тарауына сәйкес есептелген және бюджетке аударылған жеке табыс салығын 

сондай-ақ, зейнетақы заңдарына сәйкес ҧсталған және жинақтаушы зейнетақы қорларына 

аударылған міндетті зейнетақы жарналарын кӛрсетуге арналған жеке табыс салығы 

жӛніндегі есеп-қисапты жасау тәртібі бойынша қарастырылған.  

                                                                                                                   (Газет материалдарынан) 

 

2-тапсырма. Сӛз тіркестерінің дҧрыс сыңарын тауып, сӛйлем қҧрастырыңдар. 

1. Салық  

2. Тӛлеу  

3. Нарықтық 

4. Салық 

5. Тҥбегейлі 

6. Салық 

7. Мамандардың  

8. Жеке 

9. Табыс 

10. Кәсіпкерлік 

11. Жеке табыс 

12. Мемлекеттік зейнетақы 

13. Әлеуметтік 

14. Шаруа 

15. Зейнетақы 

 

экономика 

жҥйесі 

қызметкері  

тҧлға  

тӛлеу  

заңдылықтары  

ӛзгеріс  

салығы  

жауаптары 

қызмет  

салығы  

жарнамалары  

қожалықтары  

қоры  

игіліктер  
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4-тапсырма. Кӛшіріп, салаластарды тҥр-тҥріне қарай ажыратыңдар да, әрбір жалғаулықтар 

мәнін тҥсіндіріңдер. 

      І. 1. Меруерт біресе отыра қалып сабағын жазды, біресе кеменің макетімен шҧғылданды. 

2. Мен де шат, мендей және халқым да шат. 3. Ана жҥрегі лҥпілдеулі, бірақ ешкім келмеді.  

      ІІ.1. Жарқын әнші емес, бірақ оның анда-санда қаңыр дауыспен салатын әуендері 

жағымды. 2. Әзілдері жараспайтын қҧрбылар, сондықтан бҧлар ҥндемей келеді. 3. Ол 

бҧрынғы әкімге ҧқсамайды, ӛйткені ащы дауыс кӛтеру дегенді білмейтін жан. 4. Бала ҥлкен 

қып отты жақты, ӛйткені ол ӛз денесі мен қасқырлардың тісінің арасына от қана кедергі 

болатынын біледі. 5. Қазақ жастарының алдында таудай міндет тҧр, сондықтан да оқулары 

қажет. 

 

3-сабақ 

 

1-тапсырма. Сызбадағы салалас қҧрмаластың тыныс белгілерін есте сақтаңдар.  

 

 

1 

 

Ыңғайлас  

салалас 

  

Ҥтір 

сызықша  

Ҥтір 

 

_____,  ______. 

_____   _   ______ 

__ да, __де, __ . 

әрі__, __ және __. 

 

2 

 

Қарсылықты 

салалас 

 

Ҥтір 

сызықша 

Ҥтір 

 

_____ , _____. 

_____, бірақ  ____. 

___, әйтсе де ___. 

 

3 

 

Тҥсіндірмелі 

салалас 

 

Қос нҥкте 

Сызықша 

 

_____:  _____. 

_____, сонша  ___. 

 

4 

 

Себеп-салдар 

салалас 

 

Қос нҥкте 

Ҥтір 

Сызықша 

 

_____ , _____. 

_____ : _____. 

_____ - _____.  

 

5 

 

Талғаулы 

салалас 

 

Ҥтір 

не____, не  ____. 

Я_____,  я____. 

_____, болмаса  ____. 

 

 

6 

 

Кезектес 

салалас 

 

 

Ҥтір 

Кейде__ , кейде____. 

Біресе___, біресе  ___. 

 

2-тапсырма. Салаластарды кӛшіріп жазып, тиісті тыныс белгілерін қойыңдар да, салаластың 

қай тҥрі екенін айтыңдар.  

    1. Ертайдың неге ашуланғанын Нҧрлан ҧғып тҧр сондықтан бір жағынан кҥлкі қысып 

барады. 2. Айғай ӛте ҧзаққа созылды және еш нәрсені  тҥсінерліктей болмады. 3. Біресе 

біріне-бірі кезек бермей бәрі бірдей шулайды біресе теп-тегіс ҧйықтап қалғандай бәрі тына 

қалады. 4. Кҥн әлі шыға қоймаған бірақ биік белдер басына оның нҧры бірте-бірте шашырап 

келеді. 5. Әкесі бҧрын да ҥй ішімен кӛп сӛйлесе бермеуші еді енді мҥлде тҧнжырап кетті. 6. 

Найзаның қырлы ӛткір ҧшы  кӛздеген жерден тие қоймады дегенмен (ол) жансыз жерден 

тиген жоқ. 7. Келе жатқан аттылар Қаратайдың айтуы бойынша аттарын ауыл сыртына 
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қалдырды ал ӛздері ҥйге таянды. 8. Жаяуға ҥш торап жол кездесті бірі оң жақ бекетке 

бҧрылды екіншісі тҧп-тура тауға терең шатты ӛрлей тартты ҥшіншісі тауды балақтай кетті. 

 

3-тапсырма. Мәтінді оқып, тҥсініңдер.  

     - Біздің фирмада шетелдік жҧмысшылар істейді. 600.000-нысан бойынша әлеуметтік 

салық жӛніндегі декларацияны  толтырған кезде оларға тӛленген табысты қай бӛлімде 

кӛрсету қажет? 

     - 600.00-нысандағы әлеуметтік салық бойынша декларация салықтың қолданылатын 

ставкасына байланысты әлеуметтік салықты есептеу жӛніндегі бірнеше бӛлімнен тҧрады.  

      Әлеуметтік салық регрессивтік шкала бойынша 11 пайыздан 5 пайыз мӛлшеріндегі 

ставкасы шетелдік маман қызметкерлерге, оның ішінде әкімшілік-басқарушы аппараттың 

және инженерлік-техникалық персоналдың мамандары бойынша қолданылады. (Салық 

кодексінің 317-бабы). Шетелдік жҧмысшыларға регрессивтік шкала бойынша 11 пайыздан 5 

пайыз мӛлшеріндегі салықтың ставкасын қолдану кӛзделмеген. Айтылып ӛткендерге орай 

шетелдік жҧмысшылардың еңбегіне ақы тӛлеуге жҧмсалған шығындар жалпыға бірдей 

(Салық кодексінің 317-бабы). Шетелдік жҧмысшыларға регрессивтік шкала бойынша 20 

пайыздан 7 пайыз мӛлшеріндегі  ставкасы бойынша есептеледі, ал бҧл ақшалар әлеуметтік 

салық бойынша декларацияның «Қызметкерлер ҥшін әлеуметтік салық»  бӛлімінің 

600.00.001-жолы бойынша кӛрсетіледі. 

                                                                                       

                                                                                                                                («Ақтӛбе» газеті) 

4-тапсырма. Сӛйлем қҧрастырып, аударыңдар. 

 

 

 

                                       Шетелдік жҧмысшылар                                 тҧрады 

Фирмада                       әлеуметтік салықты есептеу                   жҧмыс істейді 

                                      бірнеше бӛлімнен                                     жҥргізіледі 

                                      инженерлер                                               істейді 

       

 

                                                     11 пайыздан 5 пайыз                   есептеледі          

                                                     мӛлшерінде 

Әлеуметтік салық                      шетелдіктерге 20 пайыздан        салынады 

                                                     5 пайыз кӛлемінде  

                                                    барлық қызметкерге                   міндетті 

 

 

4-сабақ 

 

1-тапсырма. Мәтінді оқып, салаластың  тҥрлерін анықтаңдар.  

 

Сауда ҧйымына кіру мәселесіне арналды 

 

         Бҥгінде еліміз Бҥкіләлемдік сауда ҧйымына кіруге талпынып отырғаны белгілі. Мҧндай 

мәртебелі мақсаттан ел экономикасының қҧрамдас бір бӛлігі – ауыл шаруашылығы саласы 

да сырт қалмаса керек. Сол себептен де, сәрсенбі кҥні Семейде осы келелі мәселеге арналған 

алқалы жиын ӛткізіліп, ондағы ауыл ҥлесі кеңінен талқыланды. Облыстан бҧл семинар-

жиынға тҥрлі деңгейдегі әкімдер, облыстық, қалалық мекеме мен ҧйымдар басшылары, ауыл 

шаруашылығына қатысты ірі нысан иелері шақырылды. Семинар-жиын жҧмысына 

республика Премьер-Министрінің орынбасары – Ауыл шаруашылығы министрі Ахметжан 

Есімов арнайы келіп қатысты.  
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        Алқалы жиында баяндама жасаған облыс әкімі Талғатбек Абайділдин ӛңірдегі ауыл 

шаруашылығы саласының жай-кҥйіне терең талдау жасай келіп, алдағы міндеттерге 

тоқталды.  

      - Бҥгінде тҥліктің қай тҥрінде болмасын ӛсім бар, - деді ол. – Енді сол мал ӛнімдерін 

ҧқсату жағын кеңінен ойластыру керек. Ауыл шаруашылығы шикізатын әлемдік ӛлшемге 

сай ӛңдеу осы саланың бағын ашпақ. Бҧрын несие бізде негізінен мал басын арттыруға ғана 

бӛлініп келсе, енді ҧқсатушы кәсіпорындарды дамытуды ойластыруымыз қажет.  

      Бҧдан кейін сӛз алған тҥрлі сала ӛкілдерінің сӛзі де осыған сайды. Мәселен, бҧрынғы жҥн 

ӛңдеу фабрикасын осы заманға лайықтап қайта қҧрып жатқан кәсіпкер Е.Тҥсіпбеков еліміз 

бойынша ӛндіріліп жатқан жҥннің тең жарымы жуылмаған қалпы шетелге жӛнелтіліп 

жатқанын, ал ондай сапасыз ӛнімнен мемлекет қазынасына тҥсетін пайда ӛте аз 

болатындығын тілге тиек етті. Бҧл фабриканың ӛзі де бҧрын тек жҥнді жуып, ӛңдеумен ғана 

айналысса, қазірде аталмыш кәсіпорында сонымен бірге дайын сапалы ӛнімдер де 

шығарылатын кӛрінеді. Кәсіпорында орнатылып жатқан шетелдік қондырғылар ҥміт отын 

одан әрі ҥрлей тҥсуде дейді жас кәсіпкер.  

        Жиналғандар Тарбағатай ауданының әкімі Айбек Кәрімовтың де сӛзін зейін қоя 

тыңдады. Бір кезде бір миллионға жуық қой ӛсірген ҥлкен ауданда қой малының саны ана 

бір жылдары  123 мыңға дейін қҧлдырап тҥсіп кетіпті. Қазір мҧндағы осы тҥлік саны 300 

мыңға кӛтеріліп отыр. Соған орай, мал ӛсірумен айналысушылар кӛбейе тҥсуде. Қойды 

асылдандыру да қолға алынуда. Ӛкінішке қарай  осындай ҥлкен ауданға небәрі 7 миллион 

теңге мӛлшерінде ғана несие бӛлінген.  

      Семинар-жиын соңында Премьер-Министрдің орынбасары – Ауыл шаруашылығы 

министрі Ахметжан Есімов сӛз сӛйледі.  

    - Ауыл шаруашылығы ӛнімдерін ӛңдеу кӛлемі әлі де тӛмен, - деді министр. - Әсіресе, егін 

шаруашылығындағы кейбір жағдай сын кӛтермейді. Мәселен, сіздердің облыста бҧған дейін 

қанша рет  айтылғанмен сапасыз тҧқым пайдаланылып келе жатқандығын, тыңайтқыш 

жеткілікті қолданылмайтындығын, суармалы жер кӛлемін арттыруға да тиісінше кӛңіл 

бӛлінбейтінін тағы да айтпасақ болмайды. Ахметжан Смағҧлҧлы солай дей келіп, Ҥкімет 

тарапынан қамқолық кӛрсетіле бастағанмен мҧндағы қарағайлы орман мәселесі әлі де ӛз 

шешімін тҥбегейлі таппай отырғанына сын айтты.  

       Алқалы жиында айтылған осындай келелі міндеттер алдағы уақытта оң шешімін 

табатындығына сенгің келеді. 

 

                                                                                                                             (Егемен Қазақстан) 

2-тапсырма. Мәндес сӛздерді табыңдар. 

 

1. бҥгінде  

2. еліміз 

3. талпыну 

4. алқалы жиын 

5. талқылану 

6. арттыру 

7. дамыту 

8. жӛнелту 

9. тілге тиек ету 

 

1. айту 

2. қаралу 

3. ниет білдіру 

4. жиналыс 

5. отанымыз 

6. кӛбейту 

7. бҥгінгі таңда 

8. ӛркендету 

9. жіберу 

 

3-тапсырма. Сӛйлемді аяқтаңдар. 

1. Ауыл шаруашылығы ӛнімдерін ... . 

2. Облыста сапасыз тҧқым ... . 

3. Ҥкімет тарапынан қамқорлық ... . 

4. Жиында айтылған мәселелер ... . 
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5. Сапасыз ӛнімнен ... . 

6. Жҥнді жуып, ӛңдеумен айналысатын ... . 

7. Мал ӛсірумен айналысу ... . 

8. Қойды асылдандыру ... . 

9. Мал ӛнімдерін ҧқсату ... . 

10. Ауыл шаруашылық шикізатын ... . 

 

4-тапсырма. Жоғарыдағы мәтін бойынша ҥш деңгейлік тапсырманы орындаңдар. 

  

 

ІІІ-деңгей.  1. Мәтінге 5 сҧрақ жазбаша жазыңдар. 

              2. Мәтінді бӛліктерге бӛліп ат қойыңдар. 

ІІ-деңгей. Мәтіннің мазмҧнын ӛз сӛзіңмен айтып бер.   

 

І-деңгей. Мәтінде кӛтерілген негізгі мәселе бойынша жолдасыңмен сӛйлес.  

 

 

5-сабақ 

Нәтиже сабақ 

І. Тест ӛткізу 

1. Салалас құрмалас сӛйлем нешеге бӛлінеді? 

а. 4 

в. 6 

с. 3 

д. 5 

2. Салық  дегеніміз не? 

а. кәсіпорындардан алынатын тӛлем түрі 

в. ұйымдардан алынатын тӛлем түрі 

с. халықтан алынатын тӛлем түрі 

д. барлық жауап дұрыс 

3. Мемлекеттік салықтарды кӛрсетіңіз? 

а. табыс салығы 

в. қосымша құн салығы 

с. акциз салығы 

д. барлық жауап дұрыс 

4. Пайдалы қазбаларды шығарумен байланысты тӛлем не деп аталады? 

а. табыс салығы 

в. акциз салығы 

с. жер қойнауын пайдаланушыға салынатын салық 

д. бағалы қағазға салынатын салық 

5. «Кӛп нүкте, үтір, сызықша» қандай салалас құрмалас сӛйлемнің тыныс белгісі? 

а. себеп-салдар салалас 

в. талғаулы салалас 

с. кезектес салалас  

д. қарсылықты салалас 

6. Жергілікті салықты анықтаңыз? 

а. жер салығы 

в. табыс салығы 

с. қосымша құн салығы 

д. акциз салығы 

7. Жеке мүлікке салынатын салық не деп аталады? 
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а. табыс салығы 

в. мүлік салығы 

с. кӛлік салығы 

д. жер салығы 

8. Салық ставкасының неше түрі бар? 

а  3 

в. 2 

с. 1 

д. 4 

9. Салық ставкасының бірінші түрін анықтаңыз? 

а. пропорционалды салық ставкасы 

в. регрессивтік салық ставкасы 

с. прогрессивтік салық ставкасы  

д. барлық жауап дұрыс 

10.  Салық ставкасының қай түрі біздің елімізде қолданылмайды? 

а. бірінші түрі 

в. үшінші түрі 

с. екінші түрі  

д. бірінші мен үшінші түрі 

11. Кезектес  салалас құрмалас сӛйлем? 

а. жай сӛлемдерінде айтылған іс-әрекеттің біреуі ғана орындалады 

в. жай сӛйлемдерінде іс-қимылдың кезектесіп келетінін білдіреді 

с. жай сӛлемдерінің бірі екіншісіндегі ойды түсіндіреді 

д. барлық жауап дұрыс 

12. Түсіндірмелі салаластың бірінші жай сӛйлемі сілтеу мәнді сӛзден болса, қандай 

тыныс белгісі қойылады?  

а. үтір                                   

в. қос нүкте 

с. сызықша                                        

д. сызықша, үтір 

13. Жалғаулықсыз түсіндірмелі салаласта жай сӛйлемдердің арасына қандай тыныс 

белгісі қойылады?  
а. үтір                                    

в. қос нүкте 

с. сызықша                           

д. сызықша, үтір 

14. Кезектес салалас құрмаластың жалғаулықтары?  

а. бірде, кейде                         

в. себебі, ӛйткені 

с. не, немесе, яки                   

д. барлық жауап дұрыс 

15. Жеке азаматтардың табысына салынатын салықтың түрі? 

а. табыс салығы 

в. мүлік салығы 

с. кӛлік салығы 

д. жер салығы 

16.  Прогрессивтік салық дегеніміз не? 

а. кірістің кӛбеюіне қарай салық азаяды 

в. кірістің кӛбеюіне қарай салық нормасы ӛседі 

с. кірістің кӛбеюіне қарай салық салынбайды 

д. барлық жауап дұрыс 

17. Пропорционалды салық ставкасына тән сипат? 
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а.  табыспен ӛлшенбейді 

в.  табысқа тәуелді емес 

с. кіріске қарамастан белгілі бір норма пайдаланылады 

д. барлық жауап дұрыс 

18. Ӛте бай мемлекеттерде қолданылатын салық ставкасының түрі? 

а. регрессивтік салық 

в. прогрессивтік салық 

с. пропорционалды салық 

д. барлық жауап дұрыс 

19. «Налог на имущество» қазақша аудармасын табыңыз? 

а. жер салығы 

в. мүлік салығы 

с. табыс салығы 

д. жол салығы 

20.Тыныс белгісі тек қана «үтір» болатын салалас құрмаластың түрі? 

а  ыңғайлас салалас  

в. себеп-салдар салалас 

с. түсіндірмелі салалас 

д. кезектес салалас 

 

ІІ. Бақылау сҧрақтары 

1. Салалас қҧрмалас дегеніміз не? 

2. Салалас қҧрмаластың тҥрлерін атаңдар 

3. Салық туралы не білесіз? 

4. Салықты не ҥшін тӛлейміз? 

5. Сауда ҧйымына кіру дегенді қалай тҥсінесіз? 
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ХІХ-модуль 

 

Лексикалық тақырып: Ақша қызметі. Ҧлттық теңге дербес елдіктің дәлелі. 

Грамматикалық тақырып: Сабақтас қҧрмалас сӛйлем.  

 

                                                               1-сабақ 

 

1-тапсырма. Сызбаны тҥсініп, есте сақтаңдар.  

 

 

 

 

        

 

 

 

                                                   

                        

 

 

 

 

 

 

 

        

                                           

 

 

 

 

                

                                               

                        

 

 

                  

 

              

                                       

 

   

                                                                       

2-тапсырма. Ақшаның шығуы туралы мәтінді оқып, тҥсініңдер.  

 

Ақшаның пайда болуы 

 

         Ақша адамдарға ежелден таныс. Бірақ оның қалай пайда болғандығы туралы қҧпия 

сыры және қоғам ӛміріндегі мәні кӛп уақытқа дейін беймәлім болды. Бҧл сҧрақтарға қоғам 

ӛмірін зерттей келіп, оқымыстылар ақшаның тауар айналымында атқаратын маңызын жан-

жақты ашып, жауап берді. Ақша тауарлы ӛндірістің ӛнімі. Сонда ӛнім мен тауардың 

Сабақтас қҧрмалас сӛйлем 

 

Бағыныңқы сӛйлем Басыңқы сӛйлем 

Сабақтас қҧрмалас 

сӛйлемнің тҥрлері 

 

шартты бағыныңқылы 

сабақтас 

-са, -се, -ған, -ген, -ма+й, 

ме+й, -йынша /-йінше 

 

қарсылықты бағыныңқылы 

сабақтас 

-да, -де, -са, -се , -ған+мен, 

-ген+мен т.б. 

 

мезгіл бағыныңқылы 

сабақтас 

-ғанша, -генше, -ған+де, 

ген+де т.б. 

себеп бағыныңқылы сабақтас 

-дықтан, -діктен, -ып, -іп, -п 

мақсат бағыныңқылы 

сабақтас 

ҥшін, -мақ, -мек 

қимыл-сын бағыныңқылы 

сабақтас 

–ып, -іп, -п, -а, -е, -й 

салыстырмалы 

бағыныңқылы сабақтас 

-са, -се 
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айырмашылығы неде? Тауардың ақшаның пайда болуына, оның қолдануының ӛрістеуіне 

әсер ету жағдайларын тарихи тҧрғыдан қарап ӛтелік.  

         Қоғамдық дамудың алғашқы қауымдық қҧрылысы жағдайында бір қауым ӛз 

тҧтынуынан ауысқан ӛзінің қандай да болсын еңбек ӛнімін анда-санда кездейсоқ кездескенде 

басқа бір қауымның ӛніміне айырбастайды. Сонда, адам еңбегінің нәтижесі - ӛнім (зат). Ал 

оны ӛндірушілердің белгілі бір қоғамдық қатынастарын, яғни ӛнімді сату-сатып алу 

қатынастарын дәлелдейтін тҥрі – тауар. Тауар дегеніміз сату-сатып алу жолымен айырбасқа 

тҥскен еңбек ӛнімі, немесе тауар – еңбек ӛнімінің айырбасқа арналған формасы. Тауар ең 

алдымен ӛндірушінің басқа ӛнімдерге айырбастау мақсатымен жасалған еңбек ӛнімі тҥрінде 

айырбас кезінде, яки нарықта кӛрінеді. Егер ӛнім ӛндірушінің ӛзінің тҧтынуы ҥшін 

жҧмсалса, ондай еңбек ӛнімі тауар сипатын алмайды. Мәселен, етікші ӛзі тіккен етікті ӛзі 

пайдаланса, онда ол тауар емес, тҧтыну заты.  

         Бірақ кез келген зат тауар бола алмайды. Егер нақты еңбектің нәтижесі – тҧтыну қҧны 

ӛз сатып алушысын таппаса, қоғам оны мойындамағаны, онда оны жасауға жҧмсалған уақыт 

босқа кеткен уақыт болғаны да, зат тҥріне ие бола алмағаны, себебі ол қоғамға керексіз зат. 

Тауардың басқа адамдардың қажетін қанағаттандыратын қасиеті тауарды тҧтыну қҧны 

болады, яғни тауардың қоғамдық тҧтыну қҧны болып табылады. Тҧтыну қҧны тауарды 

ӛндірушінің қажеті емес, басқа ӛндірушінің тауарына айырбастау арқылы басқа адамдардың 

қажетін ӛтейді. Тауардың басқа адамдарға айырбасталу қасиетін оның айырбас қҧны деп 

атайды. Айырбас қҧнын тауарлар сатылғанда ғана ілесе кететін бағалық кӛрсеткіш айқын 

кӛрсетеді. Сонымен, тауардың тҧтыну қҧны басқа адамдардың қажетін қанағаттандыру 

қасиетінен шығады да, ал басқа тауарларға айырбасталу қасиетінен айырбас қҧны шығады. 

Әрбір ӛзінің ӛндірушісіне айырбас қҧны ретінде тҧтыну қҧнын алатын қҧралы болады. 

Айырбас қҧны, яғни тҧтыну қҧндары айырбасталуының пропорциясы, ол – қҧнның айырбас 

актісіндегі сыртқы кӛрінісі. 

                                                                                                                                 (Б.Кӛшеновадан) 

Сӛздік 

қҧпия сыр – секрет 

беймәлім – неизвестный 

зерттеу – исследовать 

оқымысты – ученый 

қоғамдық даму – общественные развития 

ӛндіруші – производитель  

еңбек нәтижесі – результат  

ӛнім – продукция 

тҧтыну қҧны – потребительская цена 

айырбас қҧны – обменная цена 

қанағаттандыру –  удовлетворять 

 

3-тапсырма. Сҧрақтарға дҧрыс жауапты табыңдар. 

  

   1. Тауарлы ӛндірістің ӛнімі не?                                       беймәлім 

   2. Ақша адамдарға қашаннан таныс?                               ақша 

   3. Ақшаның қҧпия сыры белгілі болды ма?                     ежелден 

   4. Адам еңбегінің нәтижесі не?                                          тауар 

   5. Ӛнімді сату-сатып алу қатынастарын 

       дәлелдейтін тҥрі не ?                                                        ӛнім 

  6. Тауар дегеніміз не ?                                                         еңбек ӛнімі 

  7. Тауардың басқа адамдардың қажетін 

      қанағаттандыратын қасиетін не дейміз?                         айырбас қҧны  

   8.Тауардың басқа адамдарға айырбасталу  

       қасиетін не дейміз?                                                           тауардың тҧтыну қҧны  
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5-тапсырма. Мәтінді оқып, жаңа сӛздерін сӛздікті пайдалана отырып, аударыңдар. Сабақтас 

қҧрмалас сӛйлемдерді табыңдар. 

 

         Кез келген пайдалы зат қҧн бола алмайды. Себебі адам еңбегі жҧмсалмаған заттардың 

қҧны жоқ. Мысалы, ӛңделмеген тың жер, ӛзендер мен теңіздер, жабайы жемістер, т.б. Сонда 

қҧн деген не? Қҧн дегеніміз – тауар ӛндіргенде жҧмсалатын еңбек жиынтығы. Қоғам 

дамуының негізі – еңбек. Сондықтан, тауарға сіңген қоғамдық еңбек тауардың қҧны болады. 

Бҧл бір жағынан, ал екінші жағынан еңбек шығындары ӛздігінен ӛнімді қҧн ете алмайды. 

Қҧнды кӛруге, сезінуге бола ма? Ӛнімнің қҧны болуы ҥшін белгілі бір қоғамдық жағдай 

болуы қажет – ол тауар ӛндірісі, яғни ӛндірістік қатынастар, оның ішінде айырбас 

қатынастары болуы шарт. Ол тек тауар ӛндірушілердің ғана қатынастары. Айырбас кезінде 

олардың белгілі бір тауарды  басқа тауарларға теңестірулері кезінде, яғни айырбас қҧны 

арқылы кӛрінеді. Тауарлардың қҧнын зертханада физикалық, ия болмаса химиялық талдау 

жасап байқауға болмайды. Оны тек қоғамдық сипатта – нарықта, айырбас кезінде байқауға 

болады. Сӛйтіп қҧн деген заттың қоғамдық қасиеті. 

                                                                                                                                 (Б.Кӛшеновадан) 

 

2-сабақ 

                                                                                                                                                                                        

1-тапсырма. Мәтінді оқып, тҥсініп, сабақтас қҧрмалас сӛйлемді табыңдар.  

 

         Тауар ӛндірісінің тарихи даму барысында ақшаның даму рӛлін әр тҥрлі тауарлар 

атқарады. Әрбір тауарлы ӛндіріс тауардың жалпы эквивалентін пайдаланады. Бірінші малшы 

тайпалары пайда болып, олар айырбас қҧралы ретінде малды қолданады. Оның нақты тҥрі 

жергілікті жердің жаратылысына байланысты әртҥрлі болады. Мысалы, далалық жерлерде 

тауардың жалпы эквиваленті рӛлін жылқы, ӛгіз немесе қой атқарса, шӛл және шӛлейт 

жерлерде – тҥйе, қысы ҧзақ тундрада – бҧғы атқарады. Ақшаның айырбас қҧрал қызметін 

мал атқаруы әр халықтардың ауыз әдебиетінде сақталғаны соншалық, кейін металдан 

соғылған ақшаны да мал атауларымен атаған. Мысалы, латын сӛзі «пекус» - «мал», ал 

«пекуня» - «ақша», ҥнділердің ақша ӛлшемі «рупия» - «рупа» - «мал» деген сӛзден шыққан.  

         Қазіргі кезде кӛп қолданылып жҥрген «капитал» деген сӛздің шығу тарихы да мал 

атауымен байланысты кӛрінеді. Ескі герман тілінде меншігінде кӛп мал басы бар адамның 

байлығын «капитал» деп атаған.  

         Кейінірек қолӛнер кәсібі дами бастаған кезде әр тҥрлі қауымның айырбасқа қолданған 

алғашқы тауарды сирек кездесетін аңдардың терісі болған. Ертедегі скандинавтар мӛлшері 

әртҥрлі тауарларды  сатып алғанда оларды тҥлкі, сусар, бҧлғын терілеріне айырбастаған. 

Сібір халықтары айырбаста бҧлғынның терісін қолданса, ал қҧндыздың терісі Солтҥстік 

Америкада жҥрген. Сондай-ақ тері ақшаларын Монғолияда және Тибет пен Памир 

тауларының етегін мекендеген халықтар кең пайдаланған. Ертедегі Русьте сусар терісі 

айырбастың басты қҧралы болған. Оған дәлел мынадай мысал – 1610 жылы қарсыласының 

жаулап алған орыстың әскери кассасында кҥміс 5450 рубль және теріден жасалған 7000 

рубль болған екен.  

                                                                               (Б.Кӛшеновадан)  

 

2-тапсырма. Сӛйлемдердің сәйкес жалғастарын тауып, қҧрастырыңдар.  

 

1. Ақшаның рӛлін әр тҥрлі 

2. Малшы тайпалары айырбас қҧралы 

ретінде 

3. Тауарлы ӛндіріс тауардың жалпы 

эквивалентін пайдаланды 

«капитал» деп атаған 

 

байланысты 
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4. Малы кӛп адамды  

5. Ақшаның айырбас қҧралы қызметін 

6. «Капитал» сӛзінің пайда болуы да 

мал атауымен  

7. Сирек кездесетін аң терілері де 

8. Скандинавтар тҥлкі, бҧлғын, сусар 

терілеріне тауар 

9. Солтҥстік Америкада қҧндыз терісі 

10. Тері ақшаларын Тибет және Памир 

тауларының халықтары 

11. Сусар терісі ертедегі Русьте 

 

айырбас ҥшін пайдаланылған 

малды пайдаланды 

 

айырбастаған 

 

тауарлар атқарды 

 

мал атқарған 

кең пайдаланған 

 

қолданылған 

 

жҥрген 

 

3-тапсырма. Сӛйлем қҧрастырыңдар. Орыс тіліне аударыңдар. 

 

                                                                              жылқы 

Далалық жерлерде тауардың рӛлін                  қой                  атқарған 

                                                                               ӛгіз 

 

 

Шӛл жерлерде тауар орнына                        тҥйе           пайдаланылған 

 

Тундрада тауардың рӛлін                                бҧғы           атқарған 

 

4-тапсырма. Мәтіндегі сан есімдерді сӛзбен жазыңдар. Берілген сан есімдердің тҥрлерін 

анықтаңдар. 

 

5-тапсырма. Әрбір сӛйлемге сҧрақ қойыңдар.  

         Қҧн – тарихи категория. Қҧнның негізі – адам еңбегі. Қҧн еңбектің нәтижесі, еңбек 

жемісі. Қҧн деген идея адамзат тарихында кӛптен бар. Ал оның еңбек теориясының негізін 

қалаушылар ХVІІ ғасырдағы ағылшын экономисі У.Петти, ХVІІ ғасырда ӛмір сҥрген 

шатландық А.Смит, ХІХ ғасырдағы ағылшын бизнесмені Д.Рикардо болды.  

 

3-сабақ 

 

1-тапсырма. Мәтінді оқып, жаңа сӛздермен танысып, ат қойыңдар.  

 

         Теңіз жағалауын мекендеген тайпалар айырбас қҧралы ретінде теңізден шығатын 

қабыршақты (раковина) қолданған. Тарихта қабыршақтан жасалған әшекей бҧйымдарының 

біраз атаулары сақталған. Солардың ішінде ең кӛп тарағаны ақшыл сары тҥсті, ҥлкендігі 

тҥймедей – каури деп аталатыны. Әшекей ретінде жіпке тізген каури Ҥндістанда, Қытайда 

сол сияқты Африканың Шығыс жағалауында және Цейлон мен Филиппин аралдарында ең 

алғашқы ақша ретінде жҥрген. Ал Америка ҥндістері қабыршақ ақшаны теріден тігілген 

белбеуге ӛрнек немесе аңдар мен қҧстардың бейнесін салып қолданған.  

         Қабыршақ ақша материалының ең бір орнықты формасы болып келеді. Себебі ХХ 

ғасырдың 70-жылдарының бас кезіне дейін Соломоновтар аралындағы ақша айналымында 

қабыршақ ақшаның ҥш тҥрі: ең арзаны – курила (қара), галиа (ақ) және ең қымбаты – ронго 

(қызыл) жҥрген.  

         Юлий Цезарь патшалығының тҧсында ақша ретінде қҧлдарды пайдаланған. Мысалы, 

бір қҧл ҥш сиырға, алты бҧзауға, он екі қойға теңгерілген.  
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         Қолӛнер кәсібінің жетілуі ақша эквивалентін де жетілдірді. Оңай бӛлінетін, бір-біріне 

оңай бірігетін, ҧзақ сақталатын және біртектес эквивалент тауарлар, яғни ӛсімдік ӛнімдері – 

зәйтҥн майы, кҥріш, кофе, какао, бҧршақ, тҧз және с.с. пайда болды. Жалпы эквивалент 

болып әр тҥрлі металдар да қолданылады: темір, қалайы, мыс, қорғасын, кҥміс, алтын. 

Металл ақшалардың артықшылығы – олардың біртектестігі, мықтылығы, әрі оңай бӛлінуі. 

Кӛп уақытқа дейін металл ақшалардың формалары әр алуан болды. Мысалы, темірден 

жасалған кетпен, кҥрек, таға, шынжыр және т.с.с. қҧралдар; мыс ақшалар – мосы, қалқан, 

қазан, ыдыс тҥрінде айналыста жҥрді. Ақшаның қазіргі грекше атауы «драхма» - «бір уыс 

шеге» деген ҧғым ретінде сол кезден сақталған. Кҥміс пен алтын ақшалар жҥзік, сақина, алқа 

және с.с әшекей бҧйымдарының формасында болған. Уақыт ӛте келе жалпы эквивалент 

рӛлін кҥміс пен алтын ақша атқара бастады.  

         Қорыта айтқанда, қазіргі монетаның пайда болуы металдан соғылған ақшаның сыртқы 

пішінінің қалыптасуындағы соңғы кезең. 

                                                                                     (Б.Кӛшеновадан) 

 

Сӛздік 

қҧрал – средство 

әшекей бҧйымдар – ювелирные украшения 

бейне – отражение 

белбеу – ремень 

ақша айналымы – денежный оборот 

арзан – дешовый 

қымбат – дорогой 

қҧл – раб  

 

2-тапсырма. Сӛйлемдерді қҧрастырып, орыс тіліне аударыңдар.  

 

                                мосы 

                                қалқан 

Мыс ақшалар           қазан                тҥрінде болды 

                                  ыдыс 

 

 

                                   біртектестігімен  

Металл ақша             мықтылығымен                     ерекшеленеді 

                                  оңай бӛлінетіндігімен 

 

 

                                                      кҥмістен                                сақина 

Әшекей бҧйымдарына               алтыннан   жасалған            жҥзік       жатады 

                                                                                                    білезік 

                                                                                                    алқа       

 

                                                   зәйтҥн майы 

                                                   кҥріш 

Ӛсімдік ӛнімдеріне                  кофе                       жатады 

                                                   какао 

                                                  бҧршақ 

                                                   тҧз 

      

                                                 қара                          курила 

Қабыршақ ақшаның               ақ            тҥріне       галиа      жатады 
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                                                 қызыл                        ронго 

 

3-тапсырма. Сӛйлемдерді толықтырыңдар. 

1. Теңізден шығатын қабыршақты ... . 

2. Әшекей бҧйымдарының атаулары ... . 

3. Қҧлдарды ақша ретінде ... . 

4. Темір, қалайы, мыс ... . 

5. Кҥміс пен алтын ақша ... . 

6. «Драхма» - «бір уыс шеге» деген ҧғым ретінде..... 

 

4-тапсырма. Мәтіннен сабақтас қҧрмалас сӛйлемдерді тауып, жасалуын тҥсіндіріңдер.  

 

5-тапсырма. Мәтін бойынша екеуара әңгімелесіңдер. 

 

4-сабақ 

 

1-тапсырма. Мәтінді оқып, тҥсініңдер. Мазмҧнын қысқаша баяндаңдар.  

 

2006 жылғы ҥлгідегі номиналы 500 теңгелік 

банкноттың сипаттамасы 

 

         Банкнота ӛлшемі 130х67 қағазда дайындалған. 

         Бет жағы: басым тҥсі кӛкшіл-сҧр, басым бейнесі тігінен. Орталық бӛлігінде «Астана-

Бәйтерек» монументі бейнеленген. Банкнотаның ортасында қара, кӛгілдір және кӛк 

жолақтарда Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнҧраны ноталарының фрагменттері ақ 

тҥспен бейнеленген, осы жерге номиналдың сандық белгісінің контуры ақ сызықтармен 

жҥргізілген. «Бәйтерек» монументінің сол жағында Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

елтаңбасы кӛк тҥспен бейнеленген. Жоғарғы оң жақ бӛлігінде Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік туы бейнеленген. Банкноттың тӛменгі жағында ашық алақан бейнеленген. 

Тӛменгі оң жақ бҧрышында тігінен номиналдың мемлекеттік тілдегі әріппен белгісі 

орналасқан. Мемлекеттік әнҧран ноталары астында банктің атауы мемлекеттік тілде 

«ҚАЗАҚСТАН ҦЛТТЫҚ БАНКІ» орналасқан, оның астында жалған ақша жасау 

жауапкершілігін ескертетін «Банкноттарды қолдан жасау заңмен қудаланады» деген 

мемлекеттік тілдегі жазу орналасқан.  

         Сырт жағы: басым тҥсі кӛкшіл-сҧр, басым бейнесі – кӛлбеу. Негізгі бейнесі: Қазақстан 

картасының контуры, алдыңғы жоспарда ҚР Қаржы министрлігінің ҥйі, Астана қаласы 

әкімшілігінің ҥйі, артқы жоспарда теңіз ҥстіндегі шағала. Сол жақ тӛменде және оң жақ 

ҥстінде банкнота номиналының сандық белгісі, ал орта жақ тӛменде – орыс тіліндегі әріппен 

белгісі орналасқан. Ортасында, жоғары жағында «ҚАЗАҚСТАН ҦЛТТЫҚ БАНКІ» жазуы 

және банктің логотипі басылған. Жалған ақша жасау жауапкершілігін ескертетін «Подделка 

банкнот преследуется по закону» деген орыс тіліндегі жазу ашық жердің жоғары сол жақ 

бҧрышында орналасқан. 

                                                                                (Егемен Қазақстан) 

Сӛздік 

басым бейнесі – преобладающие изображения 

алақан – ладонь 

орналасқан – расположено 

 

2-тапсырма. Сӛйлемдердің баламаларын табыңдар.  

 

1. Лицевая сторона 

2. В центральной части изображен 

Жоғарғы оң жақ бӛлігінде Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік туы 
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монумент «Астана-Бәйтерек» 

3. В верхней правой части – 

изображение государственного 

флага Республики Казахстан 

4. В нижнем правом углу по вертикали 

расположено буквенное обозначение 

номинала на государственном языке.  

бейнеленген 

Тӛменгі оң жақ бҧрышында тігінен 

номиналдың мемлекеттік тілдегі әріппен 

белгісі орналасқан 

Бет жағы 

Орталық бӛлігінде «Астана-Бәйтерек» 

монументі бейнеленген 

 

3-тапсырма. Мәтінді оқып, жаңа сӛздермен танысыңдар.  

 

Ақшаның атқаратын қызметтері 

 

         Ақшаның кез келген тауарларға теңгерілуі (эквивалент) болуы неліктен? Ол ақшаның 

тауар ӛндірісі жағдайында қҧн ӛлшемі қызметін атқаруынан. Бҧл ақшаның алғашқы қызметі. 

Ақша қоғамда ең алдымен ӛндірілген барлық тауарлардың қҧнын ӛлшейтін қҧрал, яғни ол 

тауарлардың бағасын белгілегенде айырбас қҧралы қызметін атқарады. Себебі әр тҥрлі 

қҧралдардың қҧны бір-бірімен теңгерілмелі, ал сан жағынан салыстырмалы. Бірақ тауарда 

болатын ішкі қарама-қарсылық ӛндіріс кезінде тікелей қҧнның кӛрінуіне мҥмкіндік бермейді. 

Тауардың қҧны тек айырбас процесінде ақшаның делдалдық етуімен ғана кӛрінеді. Алайда 

тауарларды бір-біріне теңестіретін ақша емес, керісінше, толық қҧнды ақшаны (алтынды) 

қоса алғанда бҥкіл тауарларды ӛндіруге жҧмсалатын қоғамдық еңбек қана айырбаста 

тауарларды теңгермелі етеді. Тауарлар қҧнының алтынмен ӛлшенетін себебі оны ӛндіруге 

ӛнімнің қҧнын қҧрайтын кӛп қоғамдық еңбек жҧмсалады. Тек ӛз қҧны бар тауар ғана қҧн 

ӛлшемі бола алады. Ақша еңбектің табиғи ӛлшемін (жҧмыс уақытын) емес, осы еңбекпен 

қҧралатын қҧнын кӛрсетеді.  

         Тауардың ақша болып кӛрінетін қҧны – тауар бағасы. Баға деген қҧнның ақшалай 

кӛрінетін бейнесі. Енді ӛндірілген ӛнімнің қҧнын ақшалай анықтау керек делік, яғни оны 

айырбасқа тҥсіру ҥшін бағасын белгілеу керек.  Ол ҥшін баға масштабын қолдану қажет. 

Баға масштабы деп ақша ӛлшемі ретінде мемлекет белгілеген белгілі бір металдың (алтын, 

кҥміс, мыс) мӛлшері мен массасын айтады. Алғашқы монета (шақа) соғылған кезде баға 

масштабы оның салмағына тең келеді. Бҧл ресми баға масштабы еді. Ақша тҥрлерінің 

ӛзгеруіне байланысты баға масштабы ақшаның салмағына сай келмейді.  

         Ақшаның қҧн ӛлшемі ретіндегі қызметі мен баға масштабының арасында айтарлықтай 

ӛзгешеліктер бар. Қҧн ӛлшемі – ол ақшаның экономикалық қызметі, яғни қҧн ӛнімді 

шығаруға жҧмсалған еңбек шығынын анықтайды. Ал баға масштабы тауардың қҧнын 

анықтау ҥшін емес, оның  бағасын белгілеу ҥшін мемлекет заңды тҥрде бекіткен – қҧқықтық 

сипаттағы техникалық қҧрал. 

         Тауардың мемлекет бекіткен бағасының ӛз қҧнынан ауытқуы салдарынан металл 

(алтын, кҥміс) ақша айналымы кезінде бекітілген  ресми баға масштабы ӛзінің экономикалық 

маңызын жоятынын айта кеткен жӛн. Қазір әр мемлекеттің ӛзінің нарықтық бағаға негізделіп 

жасалған іс жҥзіндегі баға масштабы бар. Соның негізінде ақшаның қҧн ӛлшемі қызметі 

жҥзеге асады. 

                                                                                                                            (Б.Кӛшеновадан) 

 

4-тапсырма. «Ақшаның атқаратын қызметтері»  атты мәтін бойынша ҥш деңгейлік 

тапсырмаларды орындаңдар.  

 

 

 

 

 

 

ІІІ-деңгей. 

1. Мәтінге 6 сҧрақ жазбаша әзірлеңдер 

2. Мәтінді бӛліктерге бӛліп, ат қойыңдар 

ІІ-деңгей. 

1. Мәтін бойынша диалог әзірлеңдер. 

 



 250 

 

 

5-сабақ 

 

 

Нәтиже сабақ 

 

І. Тест ӛткізу 

1.Тауардың басқа адамдарға айырбасталу қасиетін не дейміз? 

а. ӛнім  

в. тұтыну құны 

с. айырбас құны 

д. ақша 

2. «Үшін, - мақ, -мек»  қосылатын сабақтастың түрі? 

а. мезгіл бағыныңқылы сабақтас   

в. мақсат бағыныңқылы сабақтас  

с.  қарсылықты бағыныңқылы сабақтас   

д. себеп бағыныңқылы сабақтас 

3. Адам еңбегінің нәтижесі не?    

а.  ақша 

в.  ӛнім  

с.  құн   

д.  тауар 

4. Бағыныңқысы басыңқы сӛйлемнің себебін білдіретін сабақтастың түрі?   

а. мезгіл бағыныңқылы сабақтас   

в. мақсат бағыныңқылы сабақтас  

с.  қарсылықты бағыныңқылы сабақтас   

д. себеп бағыныңқылы сабақтас 

5.   Бағыныңқысы басыңқы сӛйлемдегі ойдың мақсатын білдіретін сабақтастың түрі? 
а. себеп бағыныңқылы сабақтас   

в. мезгіл бағыныңқылы сабақтас  

с.  қарсылықты бағыныңқылы сабақтас   

д. мақсат бағыныңқылы сабақтас 

6. Құн дегеніміз не?    
а.  ақша 

в.  тауар 

с.  тауар ӛндіргенде жұмсалатын еңбек жиынтығы 

д.  зат     

7. «Бәлеқор жаныңда болса, бәледен бас алмассың» сабақтастың қай түрі? 

а. себеп бағыныңқылы сабақтас   

в. шартты бағыныңқылы сабақтас  

с.  қарсылықты бағыныңқылы сабақтас   

д. мақсат бағыныңқылы сабақтас 

8. –дықтан, -діктен  қосылатын сабақтастың түрі?    

а.  себеп бағыныңқылы сабақтас 

в.  қимыл-сын бағыныңқылы сабақтас 

с.   мақсат бағыныңқылы сабақтас 

д.  шартты бағыныңқылы сабақтас 

9. Ескі герман тілінде кӛп мал басы бар адамның байлығы не деп аталған?   

а.  ақша 

в.  мүлік 

с.  капитал  

І-деңгей.  

     1. Мәтін бойынша әңгімелеп беріңдер. 
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д.  барлық жауап дұрыс 

10.  -ып, -іп, -п, -а, -е, -й  қосылатын сабақтастың түрі? 

а.  шартты бағыныңқылы сабақтас 

в.  қарсылықты бағыныңқылы сабақтас 

с.  қимыл-сын бағыныңқылы сабақтас 

д.  себеп бағыныңқылы сабақтас 

11.  -да, -де, -са, -се  қосылатын сабақтастың түрі? 

а.  себеп бағыныңқылы сабақтас  

в.  қарсылықты бағыныңқылы сабақтас 

с.  шартты бағыныңқылы сабақтас 

д.  қимыл-сын бағыныңқылы сабақтас 

12.  Ежелгі Русьте айырбастың басты құралы не болды? 

а.  ақ құндыздың терісі 

в.  бұлғын терісі 

с.  сусар терісі 

д.  түлкі терісі 

13.  Далалық жерлерде тауардың рӛлін не атқарған? 

а.  жылқы 

в.  қой 

с.  ӛгіз 

д.  барлық жауап дұрыс 

14.  Шӛл жерлерде тауар орнына не пайдаланған? 

а.  жылқы 

в.  қой 

с.  ӛгіз 

д.  түйе 

15.  Тундрада тауардың рӛлін не атқарған?  
а.  жылқы 

в.  бұғы 

с.  ӛгіз 

д.  түйе 

16.  Еңбек теориясының негізін қалаушыларды кӛрсетіңіз? 

а. У.Петти 

в.  А.Смит 

с.  Д.Рикардо 

д. барлық жауап дұрыс 

17.  -са, -се, -ған, -ген қосылатын сабақтастың түрі?  

а.  шартты бағыныңқылы сабақтас 

в.  қарсылықты бағыныңқылы сабақтас 

с.  себеп бағыныңқылы сабақтас 

д.  мақсат бағыныңқылы сабақтас 

18.  Ақшаның алғашқы қызметі не? 

а.  тауардың құнын ӛлшейтін құрал 

в.  еңбек құралы 

с.  ӛмір сүру құралы 

д.  оқу-білім құралы 

19.  –ғанша, -генше қосылатын сабақтастың түрі? 

а.  себеп бағыныңқылы сабақтас 

в.  мезгіл бағыныңқылы сабақтас   

с.  мақсат бағыныңқылы сабақтас 

д.  шартты бағыныңқылы сабақтас 

20.Сабақтас құрмалас  сӛйлем нешеге  бӛлінеді? 
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а. 7 

в. 5 

с. 2 

д. 8 

 

ІІ. Бақылау сҧрақтары  

1. Сабақтас қҧрмалас сӛйлем дегеніміз не? 

2. Сабақтас қҧрмалас сӛйлемнің тҥрлері 

3. Ақша дегеніміз не? 

4. Ақшаның атқаратын қызметі 

5. Жаңа банкнот туралы ӛз ойларыңды білдіріңдер. 
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ХХ-модуль 

Лексикалық тақырып: Банк жҥйесі 

Грамматикалық тақырып: Тӛл және тӛлеу сӛз 

 

1-сабақ 

 

1-тапсырма. Ережемен танысып, сызба арқылы тҥсіндіріңдер. Ӛз мысалдарыңды 

келтіріңдер. 

 

Тӛл сӛз. Автор сӛзі. Тӛлеу сӛз.  

 

Тӛл сӛз деп жазушының я сӛйлеушінің сӛздігі жағынан болсын, грамматикалық 

формалары жағынан болсын ешқандай ӛзгеріссіз, бҧлжытпай алып, ӛз сӛзі ішінде қолданған 

біреудің сӛзін айтамыз.  

Тӛл сӛздің айналасында оны пайдаланып отырған жазушының я сӛйлеушінің ӛз 

сӛздері қоса қолданылады. Ол – автор сӛзі деп аталады.  

Жазушының я сӛйлеушінің біреудің сӛзін ӛз сӛзінде ӛзгертіп біреуін тӛлеу сӛз дейміз.  

 

 

Тӛл сӛздің орын тәртібі және тыныс белгілері 

 

 

 

Тӛл сӛз автор сӛзінен 

бҧрын келеді.  

Тӛл сӛз автор сӛзінен 

кейін келеді.  

Тӛл сӛз автор сӛзінің 

ортасында келеді.  

Тӛл сӛзді автор сӛзі 

ортадан жарып келеді.  

«Тӛл сӛз»,-автор сӛзі Автор сӛзі: «Тӛл сӛз». Автор сӛзі: «Тӛл сӛз»,-

автор сӛзі.  

«Тӛл сӛз, -автор сӛзі, -тӛл 

сӛз». 

«Балалармен 

ақылдасып кӛрейік», -

деді Ақылбай.  

Балтабай былай деді: 

«Балалармен 

ақылдасып кӛрейік».  

Балтабай: 

«Балалармен 

ақылдасып кӛрейік», -

деді.  

«Балалармен, -деді 

Балтабай, -ақылдасып 

кӛрейік » 

-Тӛл сӛз, - автор сӛзі.  Автор сӛзі: - Тӛл сӛз. Автор сӛзі: Тӛл сӛз, - 

автор сӛзі.  

- Тӛл сӛз, -автор сӛзі, -

тӛл сӛз.  

-Ол сенің інің бе? – 

деп сҧрады Сағи.  

 

Сағи былай деп 

сҧрады: 

- Ол сенің інің бе? 

Сағи: 

-Ол сенің інің бе? – 

деп сҧрады.  

 

- Ол, -деді Сағи, -сенің 

інің бе? 

 

 

Тӛл сӛзді тӛлеу сӛзге айналдырудың жолдары 

 

Тӛл сӛзді тӛлеу сӛзге айналдырудың ең негізгі және ӛте жиі қолданылатыны – тӛл 

сӛзде сӛйлемнің тиянақты баяндауышы болып тҧрған сӛзге табыс жалғауын жалғау арқылы 

оны (тӛл сӛзді) автор сӛзімен байланыстыру тәсілі. Алдымен, тӛл сӛздің баяндауышы болып 

тҧрған етістік қай шақта, қай райда айтылуына қарай етістіктің есімше тҥріне айналады да, 

содан кейін барып табыс септігін қабылдайды. Кейде табыс септік жалғауы есімшеге –дық, -

дік жҧрнағы мен тәуелді жалғауы арқылы жалғанады. Мысалы: «Мен судан қорқамын», - 

деді Омар. Омар ӛзінің судан қорқатындығын айтты.  

Тӛл сӛздің баяндауышы ӛткен шақты немесе нақ осы шақты білдіретін етістік 

формасында айтылса, тӛлеу сӛзге айналғнда, ол есімшенің – қан, -ған, -кен, -ген жҧрнақтары 

арқылы беріледі. Мысалы: «Автобус кҥтіп тҧр», - деді Омар. Омар автобус кҥтіп тҧрғанын 

айтты.  



 254 

Егер тӛл сӛз етістіктің келер шақ (бҧйрық тҥрінен басқа) немесе ацыспалы осы шақ 

формасында айтылса, тӛлеу сӛзге айналғанда –атын, -етін, -йтын, -йтін жҧрнақтары есімше 

арқылы беріледі. Мысалы: «Ол ертең келеді», - деді омар. Оиар оның ертең келетінін айтты.  

Егер тӛл сӛздің баяндауышы етістіктің бҧйрық рай формасында айтылса, тӛлеу сӛзде 

ол тҧйық етістік формасына айналды. Мысалы: «Сен ертерек кел», -деді Омар. Омар оған 

ертерек келуін айтты.  

Баяндауышы есім сӛзден я есім сӛздің араласуынан, я болмаса атау тҧлғалы тҧйық 

етістіктен болса, тӛлеу сӛзге айналғанда, «е» етістігі кӛмекші болып келеді. «Кітап – білім 

бҧлағы», -деді Омар. Омар кітаптың білім бҧлағы екенін айтты.  

 

2-тапсырма. Берілген ҥлгі бойынша тӛл сӛзді тӛлеу сӛзге айналдырыңдар.  

 

Тӛл сӛз Тӛлеу сӛз 

Оқытушы аудиторияға кіріп келіп: 

- Ертең сенбілік болады, -деп   хабарлады. 

Оқытушы аудиторияға кіріп келіп, ертең 

сенбілік болатындығын хабарлады. 

 

 

 1. – Ҥйлеріңде басқа ересек адам бар ма? – деп ол сҧрады менен. - Бар, -дедім мен, басымды 

изеп. 2. Анам ән естілген жаққа қарап отыр. - Бҧл біздің қойшы баланың әні, - деді анам, бір 

кезде маған қарап. 3. Осы кезде Саттардың: «Адамның ӛзі дайындап ішкен асы қандай тәтті 

болады!» - деген сӛзін тағы іштей қайталадым. 4. – Сендердің ӛздерің де шаршаған 

баларсыңдар, аз да болса кӛздеріңнің шырымын алыңдар. Мен тҥтін шықпайтын  қу бҧтақ 

жинап, ас әзірлейін, - деді Николай атай, бізге қамқорси сӛйлеп. 5. Ол маған таңданған 

адамдай қарап:  

 - Аз кҥнде қандай ӛзгергенсің? Саған да демалу керек екен, - деді. 

 

3-тапсырма. Тӛмендегі кестені қарап, Қазақстанда банк жҥйесінің қалыптасу және даму 

кезеңдері туралы айтыңдар.  

 

Қазақстанда банк жҥйесінің қалыптасу және даму кезеңдері 

 

1930 жылға 

дейінгі банк 

жҥйесі 

1930-1987 жж. 

(Одақтық бір 

деңгейлі банк 

жҥйесі) 

1988-1990 жж. (Одақтық бір 

деңгейлі маманданған банктер 

жҥйесі) 

1991 жылдан 

бастап (дербес екі 

деңгейлі банк 

жҥйесі) 

Ресей 

Мемлекеттік 

банкі және 

кӛптеген несие-

банк мекемелері 

1.КСРО  Мембанкі 

(оның ішінде 

КСРО 

Мемлекеттік 

еңбек жинақ 

кассалары жҥйесі) 

2.КСРО 

Мемлекеттік 

Қҧрылыс банкі  

3.КСРО Сыртқы 

сауда банкі 

 

1.Банк жҥйесін қайта 

ҧйымдастыру: КСРО 

Мембанкі және маманданған 

банктер: КСРО Ӛнеркәсіп 

қҧрылыс банкі  

КСРО Агроӛнеркәсіп банкі 

КСРО тҧрғын ҥй әлеуметтік 

банкі 

КСРО Жинақ банкі 

КСРО Сыртқы-эконом банкі 

2. Жаңадан кооперативтік 

және коммерциялық  

банктердің қҧрыла бастауы 

1.Егемен 

Қазақстанда 

ӛзінің банк 

жҥйесінің 

қҧрылуы. Екі 

деңгейлі банк 

жҥйесі – Ҧлттық 

банк және 

коммерциялық 

банктер 

 

4-тапсырма. Мәтінді оқып, жаңа сӛздермен танысыңдар.  
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Ҧлттық банк – Қазақстан Республикасының Орталық банкі 

 

         Қазақстан Республикасының Орталық банкі еліміз тәуелсіздік алғаннан соң КСРО 

Мембанкінің Республикалық Кеңесінің негізінде  1990 жылдың желтоқсанында алғашқыда 

Қазақстанның Мемлекеттік банкі ретінде қҧрылып, ал 1995 жылдың наурызынан Қазақстан 

Ҧлттық банкі деп аталады. Ол республикадағы банк жҥйесінің жоғары (бірінші) деңгейіндегі 

банк, ӛз қызметін Қазақстан Республикасы Президентінің 1995 жылғы 30 наурыздағы 

«Қазақстан Республикасының Ҧлттық банкі туралы» Заң кҥші бар Жарлығы бойынша 

жҥргізеді және осы Жарлыққа сай Президентке Қазақстан Республикасының 

Конституциясын және басқа заңдарды, халықаралық шарттар мен келісімдерді басшылыққа 

алады.  

         Ҧлттық банк – заңды тҧлға, дербес балансы бар, ӛзіне тікелей бағынатын тӛменгі 

бӛлімшелерімен бірге тіке бағыныстағы біртҧтас орталықтандырылған қҧрылым, іс-әрекетін 

толық шаруашылық есеп негізінде жҥргізеді. Әртҥрлі салық жинаудан, баж салығын және 

кеден салығын тӛлеуден босатылады. Ол республиканың кез келген жерінде және одан тыс 

жерлерде басқармасын және басқа да бӛлімшелерін ашуға қҧқығы бар. Ӛз жҧмысын 

ҥкіметпен келісіп, ҥнемі кеңесіп жҥргізеді. Ҥкімет Ҧлттық банктің міндеттемелері бойынша 

жауапты емес, дәл сол сияқты, егер ӛзіне белгілі бір жауапкершілік алмаса, Ҧлттық банк те 

ҥкіметтің міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Ҥкіметтің ӛкілдік және атқарушы 

органдарының Ҧлттық банк пен оның қҧрылымдық бӛлімшелерінің заңды қызметтерін 

атқаруға араласуға қҧқығы жоқ.  

         Қазақстан Ҧлттық банкі Қазақстан Республикасы заңдарының негізінде ӛзінің 

қызметіне қарай Ҧлттық банк берген лицензия негізінде кейбір банктік операция жҥргізетін 

барлық банктердің, банктік қаржы мекемелерінің міндетті тҥрде орындауы ҥшін нормативтік 

актілер шығарады. Ол нормативтік  актілер «Қазақстан Ҧлттық банкінің хабаршысы», 

«Вестник Национального банка Казахстана» атты қазақ және орыс тілдерінде шығатын 

ресми басылымдарда жарияланады. 

                                                                                                                                 (Б.Кӛшеновадан) 

Сӛздік 

деңгей – уровень 

қызмет – функция 

жарлық – указ  

есеп – отчет 

халықаралық шарттар – международные договоры 

келісім – соглашение 

заңды тҧлға – юридическое лицо 

орталықтандырылған қҧрылым – централизованная структура  

атқарушы органдар – исполнительные органы 

 

5-тапсырма. Тӛл сӛздерді тӛлеу сӛздерге айналдырыңдар.  

 

Тӛл сӛз Тӛлеу сӛз 

1. - Қазақстан ҧлттық банкі қай жылы 

қҧрылды?- деп сҧрады мҧғалім одан. 

2. Ҧлттық банк қандай деңгейлі банк? – деп 

сҧрады менен хатшы. 

3.Ҧлттық банк ӛз қызметін ненің негізінде 

жҥргізеді? – деп сҧрақ қойдым мен 

мҧғалімге. 

4. Ҧлттық банк заңды тҧлға болып 

есептеледі ме? - деп сҧрады Асан банк 

қызметкерлерінен.  

1.Мҧғалім одан Қазақстан ҧлттық банкінің 

қай жылы қҧрылғанын сҧрады 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 
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5. Ҧлттық банк кеден салығын тӛлеуден 

босатылған ба? – деп сҧрадым мен салық 

инспекторынан.  

 

 

5. 

 

2-сабақ 

 

1-тапсырма. Мәтінді оқып, жаңа сӛздерін теріп жазып, аударыңдар. 

 

АТФ Банк: Әрбір ҥшінші кредит шаруаларға берілуде 

 

         Аграрлық секторды несиелендіру соңғы жылдары банк қызметінің ӛзекжарды 

мәселелерінің біріне айнала бастады. Дегенмен мемлекеттің ҥш жылды ауыл жылдары деп 

жариялауына қарамастан банк қызметкерлерінің аталған іске деген кҥдігі әлі толық сейіліп 

болған жоқ. Олар бҧрынғысынша аграрлық секторды капитал салымының тәуекелдік аймағы 

деп есептейді. Міне, осындай жағдайда АТФ Банк ауыл шаруашылығын қаржыландырудың 

тиімді жҥйесін тауып, оны сәтті қолдана бастады. Бҧл жҥйе ауыл адамдарына ӛздерінің 

кӛкейтесті мәселелерін шешуге – техникаларын жаңартып, осы арқылы ауыл шаруашылығы 

жҧмыстарын дер кезінде, сапалы жҥргізуіне қолайлы жағдай туғызса, екінші жағынан 

алғанда банктің бас тігіп отырған тәуекелділігін азайта тҥсуге де мҥмкіндік беруде. Соның 

нәтижесінде АТФ Банктің  агросекторды қаржыландыру кӛрсеткіші ӛзі секілді екінші 

деңгейдегі отандық банктер арасында ең жоғарғыларының бірі болып, банктің несие 

қоржынының ҥштен бір бӛлігін қҧрап отыр.  

         Бір жағынан шаруалар серіктестіктері, былайша айтқанда қаржылық оператор ретінде 

тек қана аты әлемге танымал ӛндірушілер мен ауыл шаруашылығы техникасымен 

қамтамасыз етушілер ғана емес, сонымен қатар ірі халықаралық банктер болуы АТФ Банктің 

араағайындығы (делдалдық қызметі) арқасында қол жеткізіп отырған жетістік.  

       - Біз Қазақстанда бірнеше жылдан бері жҧмыс істеп келе жатқанымызбен «АТФ Банк» 

АҚ-пен ынтымақтастық жасасқан сәттен бастап қана қолға алған шаруамыз тиімді бола 

тҥсті, - дейді дҥние жҥзі бойынша ауыл шаруашылығы техникаларын шығару жӛнінен 

тӛртінші орында тҧрған италиялық атақты «Инвеста Агро» компаниясының президенті 

Микеле Тринча – Италиядан жаңа техникаларды, соның ішінде Қазақстанда жақсы жағынан 

танымал болған «Лаверда» комбайндарын жеткізу лизинг шарты негізінде немесе тӛлем 

уақытын бір жылға шегеру нәтижесінде жҥзеге асуда. Кредит берудің жалпы мерзімі келісім-

шартта кӛрсетілген мӛлшеріне сәйкес 3 жыл мен 7 жыл аралығында. Қолданыстағы 

қаржыландыру жҥйесінің бір аратықшылығы, бҧрын италиялық ірі банктер мен сақтандыру 

компаниялары Қазақстанды жақсы білмегендіктен осы елдегі біздің жҥзеге асырып жатқан 

жобамызға қызмет кӛрсетуге қҧлықсыз болатын. АТФ Банкпен әріптестікке тҥскен 

сәтімізден бастап бҧл проблема жойылды. Бҧл банк қазіргі заман талаптарына жауап бере 

алатын болашағы зор банк, оның қызметкерлері ӛте білікті және жҧмысты шапшаң жҥзеге 

асырады. Сондықтан мҧндай банкпен жҧмыс істеу бізге де жеңіл. Мәселен, біз 2003 жылы 

Қазақстанға 69 комбайн жеткізсек, соның 24-ін АТФ Банктің араағайындығымен ӛткіздік. 

Сондықтан ынтымақтастығымызды одан әрі жалғастыруға ҧйғарым жасап, 2004-2005 

жылдарға 10 миллион еуроның кредит меморандумына қол қойдық.  

   

                                                                                                                              (Егемен Қазақстан) 

2-тапсырма. Сӛйлемдер қҧрастырыңдар. 

  

                                                 несиелендіру                            негізгі міндет 

Аграрлық секторды               қаржыландыру                         қиын жҧмыс 

                                                  техникамен                              басты мақсат 

                                                   қамтамасыз ету                         
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                                    ауыл шаруашылығын                  тиімді жолын тапты 

АТФ Банк                    шаруа қожалықтарына               қаржыландырды 

                                     қаржыландыру                             несие берді 

 

                                        

                                                    техника                                  екті 

Ауыл еңбеккерлері                    егінді уақытында                 сатып алды 

                                                   несиені тиімді                       пайдаланады 

 

3-тапсырма. Жоғарыдағы мәтін бойынша ҥш деңгейлік тапсырмаларды орындаңдар.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      2-сабақ 

 

 

1-тапсырма. Мәтінді оқып, тҥсініңдер.  

 

«Қазкоммерцбанктің» кезекті марапаты 

 

         Он жыл қатарынан нарықтағы алдыңғы қатарлы дамушы банктерді іріктеп отыратын 

«Global Finanсe» журналы «Казкоммерцбанкті» Орта Азиядағы ең танымал банк деп танып, 

«Қазақстанның валюталық нарығындағы ең ҥздік банк» және «Қазақстандағы ең ҥздік сауда-

саттықты қаржыландыру банкі» ретінде тағы да екі наградаларын табыс етті.  

         Журналистерді осы бір жақсылық хабарды айтуға жинаған баспасӛз маслихатында сӛз 

алған аталмыш басылымның баспагері Джозеф Д.Джиаррапутто: «Соңғы жылдары 

нарықтағы кҥрделі жағдайларға қарамастан, бҧл банк ең жоғарғы деңгейдегі қызмет 

кӛрсетуін жалғастырып келеді. Бҧл марапат сол жетістіктерді мойындау деп тҥсіну керек» 

деген мәлімдеуі, аталмыш банкке беріліп отырған баға болса керек. Шынында да банк 

«Global Finanсe-тың» сауда-саттықты қаржыландыру мен нарықтағы валюталық операциялар 

шеңберінде бірінші рет осындай  жоғары марапатқа ие болып отыр.  

         Ӛз кезегінде сӛз алған аталмыш банктің басқарма директоры Андрей Тимченко мҧндай 

қҧрметке ие болу ҥшін жылдар бойы еңбектенуге тура келетінін атап ӛтті. Ӛйткені, деді ол, 

бҧл сый – қаржы саласындағы қол жеткізген жетістіктерімізге, инновациялық мәмілеге келу 

мен табыстың ойдағыдай артқаны ҥшін беріліп отыр. Ал шынтуайтына келгенде, біз мҧны 

«Қазкоммерцбанктің» жетістіктері мен мәртебесін шетелдік әріптестеріміздің, 

серіктестеріміздің мойындауы деп білеміз.  

                                                                                                                             (Егемен Қазақстан) 

 

2-тапсырма. Мәтін бойынша сҧрақтарға жауап беріңдер. 

 

1. «Global Finanсe» журналы қандай 

банкті Орта Азиядағы ең танымал 

банк деп таныды? 

1.  

2. Казкоммерцбанк неше марапат 

алды? 

2.  

ІІІ-деңгей. 1.Мәтінді оқып, жоспар қҧрыңдар.  

                  2. Диалог қҧрып ӛзара сӛйлесіңдер. 

 

ІІ-деңгей. АТФ Банкі туралы әңгімелеңдер.  

 
І-деңгей. Газет материалдарынан  АТФ Банкі туралы мәліметтер 

жинап, ӛз пікірлеріңді айтыңдар. 
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3. Баспасӛз маслихатында кім сӛйледі? 3.  

4. Казкоммерцбанк сауда-саттықты 

қаржыландырады ма? 

4.  

5. Банктің басқарма директоры кім? 5.  

6. Банктің осындай беделге ие 

болуының себебі не? 

6.  

 

3-тапсырма. Мәтінді оқып, жаңа сӛздерін сӛздік арқылы аударыңдар. 

 

Халықаралық есеп айырысу банкі 

(ХЕБ – БМР) 

 

         Халықаралық есеп айырысу банкі – алғашқы халықаралық дәрежедегі банк. Ол 1930 

жылы Англия, Бельгия, Германия, Италия, Франция және Жапония елдерінің ҥкіметаралық  

келісімі негізінде қҧрылған. Бҧл мемлекеттер сондай-ақ Швейцариямен осы банктің Базельде 

орналасуы жӛнінде конвенцияға қол қойылды. Аталған мемлекеттердің орталық банктерінен 

басқа, оның алғашқы қҧрылтайшыларының арасында АҚШ-тың Морганның банкирлік ҥйі 

бастаған кейбір коммерциялық банктері болды. ХЕБ-ны қҧрудың мақсаты – қатысушы 

елдердің орталық банктерінің ынтымақтастығына жәрдемдесу және олардың арасындағы 

халықаралық есеп айырысуды қамтамасыз ету деп жарияланды. 1932 ж. оған Еуропаның 

тағы да 19 елі қосылды.  

         Бҧл елдердің орталық банктері ХЕБ-ның әрі қҧрылтайшылары әрі оның клиенттері 

болып саналады. Сондықтан ХЕБ-ны орталық банктердің  халықаралық банкі деп жиі 

айтады. Онда Федералды резервтер жҥйесі АҚШ-тың ӛкілі болып қатыспаса да, ол ХЕБ-мен 

тығыз байланыста қызмет жасайды. Базельде (Базель клубында) ай сайын ӛтетін 

мәжілістерде және ХЕБ-ның жалпы қҧрылтайшылар жиналысында ҥнемі Федералдық 

резервтер жҥйесінің басқарушылар кеңесінің мҥшесі қатысады.  

                                                                                                                                   (Б.Кӛшеновадан) 

4-тапсырма. Тӛлеу сӛздерді тӛл сӛздерге ауыстырыңдар.  

 

1. Оқытушы студенттен Халықаралық есеп айырысу банкінің қай жылы қҧрылғандығы 

туралы сҧрады. 

2. Досым менен Халықаралық есеп айырысу банкі қандай елдердің келісімі негізінде 

қҧрылғандығы туралы сҧрады. 

3. Мен оқытушыға ХЕБ қай мемлекетте орналасқандығы туралы сҧрақ қойдым. 

4. Экономика пәні оқытушысы студенттен ХЕБ мақсаты не екендігі туралы сҧрады.  

5. Ол Дулаттан ХЕБ қҧрылтайшылары мен клиенттерінің кім екендігі жӛнінде сҧрады.  

 

5-тапсырма. Халықаралық есеп айырысу банкі туралы ӛзара диалог қҧрып сӛйлесіңдер. 

 

6-тапсырма. Сӛйлемдерді мәтіннің мазмҧнына сәйкес толықтырыңдар. 

 

1) Халықаралық  есеп айырысу  банкі - .... 

2) Ол 1930  жылы …... 

3) Халықаралық есеп айырысу банкін қҧрудың мақсаты -  ….. 

4)  Оның клиенттері - .... 

5) Базельде (Базель клубында) ай сайын ӛтетін мәжілістерде  ….. 

 

4-сабақ 

 

1-тапсырма. Сӛйлем қҧрастырыңдар, аударыңдар. 
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                                                                     ақша        жҥйелерінің  

Ҧлттық банктің                                          несие       тҧрақты қызметін 

негізгі міндеті                                               банк         қамтамасыз етеді 

       

                                                                         

                                                                         несие берушілердің        операцияларды  

                                                                         салымшалардың              жҥргізетін  

                                                                         шетелдік валютаға         банктердің 

                                                                        сатып алу-сату және       ҧйымдардың 

                                                                        айырбастау                      мҥддесін қорғау     

 

 

2-тапсырма. Тӛменде берілген сызба бойынша мәтін қҧрастырыңдар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

                                           

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-тапсырма. Мәтіндегі сӛйлемдерді тӛл және тӛлеу сӛзге айналдырыңдар.  

 

Қазақстан ҧлттық банкінің негізгі 

міндеттері 

 

Ҧйымдастыру Қамтамасыз ету   Мҥддесін қорғау 

 

ақша айналымы 

несие банктік 

есеп-айырысу 

валюта 

ақша, несие 

банк 

жҥйелері                                

қызметтерін 

коммерциялық                                                                   

банктердің,                                                         

ҧйымдардың 

Қазақстан ҧлттық банкінің 

қызметтері 

ҚР мемлекеттік 

ақша несие 

саясатын 

жҥргізу 

ҚР қолданылатын   

банкнота мен 

монетаны 

эмиссиялау 

Банктердің 

банкісі  қызметін   

атқару 

Ҥкіметтің және 

мемлекеттік 

органдардың банкі 

және агенті қызметін 

атқару 

Банктердің                            

ісін бақылау және 

қадағалау 

Валюталық           

реттік қызметі 

Елдің алтын 

валюта 

қорларын басқару 
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Ҥлгі: Тӛл сӛз: - Несиені ойлап шығару адамның данышпандық табысы ма? – деп сҧрады 

оқытушы одан. 

Тӛлеу сӛз: Оқытушы одан несиені ойлап шығару адамның данышпандық табысына 

жататындығы туралы сҧрады. 

 

         Ақшадан кейін ізінше несиені ойлап шығару – адамзаттың  данышпандық табысы. 

Себебі несиені пайдаланудың нәтижесінде шаруашылық қажетін және жеке қажеттілікті ӛтеу 

уақыты қысқарды. Қарыз алушы кәсіпорынның несие алу арқылы ӛз ӛндірісін кеңейтуге, ал 

жеке тҧлғаның ӛзі ісін ҧлғайтуға, не болмаса қажетті заттарды болашақта емес қазір алуға 

мҥмкіндігі туады.  

         Несие қатынастары алғашқы қауымдық қҧрылыстың мҥліктік жіктеліп ыдырауы 

нәтижесінде бір қауымның бай отбасы және кедей отбасы болып бӛлініп, біреуінде артық 

қалған ӛнімнен оны кейін қайтарып беруге келісіп, екіншісі ӛз мҧқтажын ӛтеуге алуынан 

пайда болды. Бҧл кейінірек ӛсімқорлық (ростовщический) несие деп аталды.  

 

4-тапсырма. Мәтінді оқып, тҥсініп, ат қойыңдар.  

         Ол ҥшін Қазақстан территориясында, сондай-ақ шет жерлерде банктермен олардың 

филиалдарын ашуға рҧқсат және банктік операциялар жҥргізуге лицензия береді. Барлық 

банктер, банк емес қаржы мекемелері және олардың клиенттері міндетті тҥрде орындауы 

ҥшін банк ісі, есептеу, есептесу, валюта операцияларын жҥргізу мәселелері бойынша 

нормативтік актілер шығарып, олардың орындалуын қадағалайды.  

         Банктердегі бухгалтерлік есеп айырысудың, бухгалтерлік, банктік және басқа есептің 

мерзімін, формасын, тізімін, тәртібін және әдісін бекітіп, сондай-ақ олардың орындалуын 

бақылайды. Банктер мен олардың филиалдарының қызметін жергілікті жерде немесе 

аудиторлық ҧйымдарды шақырып қарайды. Ҧлттық банк жеке банктердің балансын, есебін 

және басқа қҧжаттарын тексереді. 

 

5-тапсырма.  Мәтін бойынша диалог қҧрастырыңдар.  

 

5-сабақ 

Нәтиже сабақ 

І. Тест ӛткізу 

1.  Қазақстанның Мемлекеттік банкі  қай жылы  құрылды? 

а. 1996 ж. 

в. 1990 ж. 

с. 1994 ж. 

д. 1998 ж. 

2. Жазушының я сӛйлеушінің біреудің сӛзін ӛз сӛзінде ӛзгертіп беруін  ...... дейміз. 

а.  тӛл сӛз 

в. автор сӛзі 

с. тӛлеу сӛз 

д. барлық жауап дұрыс 

3.  Қай жылдан бастап Қазақстан Ұлттық банкі деп аталады? 

а. 1996 ж. 

в. 1990 ж. 

с. 1995 ж. 

д. 1998 ж. 

4. Жазушының я сӛйлеушінің ӛз сӛзі 

а. тӛл сӛз 

в. автор сӛзі 

с. тӛлеу сӛз 

д. барлық жауап дұрыс 
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5. Қазақстан Ұлттық банкінің негізгі міндеттері? 

а. ұйымдастыру 

в. қамтамасыз ету 

с. мүддесін қорғау 

д. барлық жауап дұрыс 

6. Тӛл сӛз  автор сӛзінен бұрын келгенін кӛрсетіңіз? 

а. Аслан былай деді: «Әкеммен сӛйлесіп кӛрейін». 

в. «Әкеммен сӛйлесіп кӛрейін», - деді Аслан. 

с. Аслан: «Әкеммен сӛйлесіп кӛрейін», - деді. 

д. «Әкеммен, - деді Аслан, - сӛйлесіп кӛрейін». 

7.  Қазақстан Ұлттық банкінің қызметтері? 
а. ҚР мемлекеттік ақша-несие саясатын жүргізу 

в. ҚР қолданылатын банкнота мен монетаны эмиссиялау 

с. Банктердің банкісі қызметін атқару 

д. барлық жауап дұрыс 

8.  ҚР алтын валюта қорларын басқаратын банк? 

а. АТФ банкі 

в. Казком банкі 

с. Қазақстан Ұлттық банкі 

д. барлық жауап дұрыс 

9.  Асты сызылған қандай сӛз? – Үйлеріңде басқа ересек адам бар ма? – деп ол сұрады 

менен.  

а. автор сӛзі 

в. тӛл сӛз 

с. тӛлеу сӛз 

д. барлық жауап дұрыс 

10. Одақтық бір деңгейлі банк жүйесі қай жылдары құрылды? 

а. 1940-50 жж. 

в. 1930-87 жж. 

с.  1935-56 жж. 

д. 1988-99 жж. 

11. «Юридическое лицо»  қазақша аудармасын табыңыз? 

а. жеке тұлға 

в. жеке азамат 

с. заңды тұлға 

д. барлық жауап дұрыс 

12. «Global Finanсe» журналы қандай банкті Орта Азиядағы ең танымал банк деп 

таныды? 

а. АТФ 

в. Казкоммерцбанк 

с. Темірбанк 

д. Алянс банк 

13. Халықаралық есеп айырысу банкін құрудың мақсаты? 

а. қатысушы елдердің орталық банктерінің ынтымақтастығына кӛмек ету 

в. халықаралық есеп айырысуды қамтамасыз ету 

с. банктердегі байланысты нығайту 

д. барлық жауап дұрыс 

14. Асты сызылған сӛз қандай сӛз? - Несиені ойлап шығару адамның данышпандық 

табысы ма? – деп сұрады оқытушы одан. 
а. тӛл сӛз 

в. автор сӛзі 

с. тӛлеу сӛз 
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д. барлық жауап дұрыс 

15. Халықаралық есеп айырысу банкі қай жылы құрылды? 

а. 1950 ж. 

в. 1930 ж. 

с. 1940 ж. 

д. 1970 ж. 

16. Қандай сӛз? Мұғалім одан Қазақстан ұлттық банкінің қай жылы құрылғанын 

сұрады. 
а. тӛл сӛз 

в. автор сӛзі 

с. тӛлеу сӛз 

д. барлық жауап дұрыс 

17. «Международные договоры»  қазақша аудармасын табыңыз? 

а. халықаралық келісім 

в. халықаралық шарттар 

с. халықаралық келісімдер 

д. халықаралық байланыс 

18.  Асты сызылған сӛз қандай сӛз? Ұлттық банк қандай деңгейлі банк? – деп сұрады 

меннен хатшы. 

а. тӛлеу сӛз 

в. тӛл сӛз 

с. автор сӛзі 

д. барлық жауап дұрыс 

19. «Исполнительные органы»  қазақша аудармасын табыңыз? 

а. атқарушы органдар 

в. орындаушы құрылымдар 

с. атқарушы билік 

д. барлық жауап дұрыс 

20. Қандай сӛз? Оқытушы одан несиені ойлап шығару адамның данышпандық табысына 

жататындығы туралы сұрады. 

а. тӛл сӛз 

в. автор сӛзі 

с. тӛлеу сӛз 

д. барлық жауап дұрыс 

 

ІІ. Бақылау сҧрақтары 

1. Тӛл және тӛлеу сӛз дегеніміз не? 

2. Қазақстан Банк жҥйесі турлы не білесің?  

3. Қазақстан Ҧлттық банкі туралы айтыңдар. 

4. ХЕБ туралы айтыңдар 

5. Қазақстан Республикасы Ҧлттық банкінің қызметтері туралы не білесің? 
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ТЕХНИКАЛЫҚ  МАМАНДЫҚТАРҒА  АРНАЛҒАН  БӚЛІМ 

 

XV-модуль 

 

Лексикалық тақырып: Компьютердің қҧрылысы 

Грамматикалық тақырып: Шылау, одағай, еліктеу сӛздер 

 

1-сабақ 

 

1-тапсырма. Шылау туралы мәліметтермен танысып, есте сақтаңдар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

                              

 

 

 

 

                                      

         2-тапсырма. Мәтінді оқып, қарамен жазылған сӛздерді аударыңдар.  

 

Ақпарат (информация) термині туралы  

  

 Ақпарат (информация) термині латынның тҥсіндіру, баяндау, білу деген ҧғымдарды 

білдіретін   information сӛзінен шыққан. Ақпаратты біз ауызша немесе жазбаша тҥрде, қимыл 

не қозғалыс тҥрінде бере аламыз. Кез келген керекті ақпараттың мағынасын тҥсініп, оны 

басқаларға жеткізіп, соның негізінде белгілі бір ой тҥйеміз.  

 Біз бәріміз бала кезімізден бастап ақпарат алмасу процесіне қатысамыз. Кітап, газет 

және журнал оқығанда, радио тыңдап, теледидар кӛргенде, мҧғаліммен, ата-аналармен, 

достарымызбен әңгімелескенде әр тҥрлі ақпарат аламыз. Адамдардың ҥйде, мектепте, 

жҧмыста және кӛшеде бір-бірімен сӛйлесуі де ақпарат тҥрлеріне мысал бола алады. 

Адамдардың араласуы мен бірге жҥруі – жҧмыс істеу, оқу және ойнау – ақпарат 

алмасуынсыз жҥзеге аса алмайды.  Берілген ақпараттар ӛзімізге, заттарымызға қатысты 

айтылып, айнала ортамызда болып жатқан оқиғалармен тығыз байланыста болады.  

 Ақпаратты жазу мҥмкіндігі пайда болғаннан бастап, ақпарат алмасу тек ауызба-ауыз 

айтумен немесе әртҥрлі қимылдармен ғана емес, оқу-жазу арқылы да беріле бастады. Оқи 

білу және ойын жазып жеткізе білу адамзаттың сауаттылығының белгісі бола бастады. Ойды 

жазып қалдыру тек мағлҧмат пен хабар алмасу ғана емес, адамзаттың ізгі қазыналарын 

ҧрпақтан-ҧрпаққа жеткізу мҥмкіндігін берді.  

 XV ғасырда мәліметті қағазға басып шығару станогының пайда болуы кітап шығару 

ісін жолға қойып, адамзаттың алтын ойларын тікелей кӛпшілікке жеткізуге  мҥмкіндік 

жасады. Кітаптарды, оқулықтарды кӛптеп басып шығару, кӛпшілік кітапханаларының 

Шылау 

 

Септеулік шылау Демеулік шылау Жалғаулық шылау 

ҥшін, дейін, шейін 

кейін, бҧрын, әрі, 

бері, таман, сайын, 

соң, қарсы, жуық, 

басқа, шақты, 

шамалы, туралы, 

арқылы, тыс, бӛтен, 

гӛрі, тәрізді, сияқты 

т.б. 

ма, ме, ба, бе, па, пе,  

ше, ғой, да, ғана,  

да, де, ды, ді, ты, ті,  

-ау, -ай, мыс, міс, 

(мыш)   

және, мен, бен, пен, 

тағы, әрі, да, де, та, те, 

бірақ, алайда, 

дегенмен, әйтсе де, 

ӛйткені, себебі, 

сондықтан, соның, 

ҥшін, егер, егер де, т.б. 
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ашылуы адамзатты жалпы сауаттылыққа жетелеп, мәдениеттің жаңа даму кезеңін бастады 

деуге болады.  

 ХІХ-ХХ ғасырлардағы телеграфтың, телефонның, радионың шығуы ақпаратты кез 

келген қашықтыққа жарық сәулесінің тарау жылдамдығымен жеткізуге мҥмкіндік берді. Ал 

теледидардың шығуы, ҥйде отырып–ақ, дҥниеде не болып жатқанын біліп, кино, 

спектакльдерді кӛріп, оқып ҥйрену бағдарламаларын қарай алатын кҥйге жеткізді.  

(Е.Балағановтан) 

 

 

3-тапсырма. Мәтіннен шылауларды тауып, тҥрлерін ажыратыңдар. 

 

4-тапсырма. Берілген сӛйлемдерді толықтырыңдар. 

5. Тҥсіндіру, баяндау, білу ... 

6. Телеграф, телефон, радионың ... 

7. Кітап шығару ісі ... 

8. Адамзаттың сауаттылығы ... 

9. Ақпарат алмасу ... 

10. Теледидар қарау ... 

 

5-тапсырма. Берілген сӛйлемдерден ақпарат ҧғымына қатысты сӛздер мен сӛз тіркестерін 

теріп жазыңдар. 

 Сабақ ҥстінде оқытушы жаңа ақпаратты студенттерге жеткізеді, ал студенттер оны 

қабылдап, мағынасын тҥсініп, естеріне сақтайды және жауап береді. Оқып ҥйренуге керекті 

ақпаратты компьютерден де алуға болады, мәселен суреттерді, оған қажет тҥсіндіру 

мәтіндерін, тексеру сҧрақтарын арнайы бағдарлама  кӛмегімен экранға шақырып береді.  

 Біз ӛзімізге қажет ақпаратты оқулық пен кітаптардан, газет-журналдардан, теледидар 

хабарлары мен кинофильмдерден алып, керектілерін дәптерге конспект тҥрінде жазып 

аламыз. Ӛндірістегі  ақпаратты  ЭЕМ арқылы да алуға болады.  

 Ақпарат кез келген тҥрде бізге белгілі бір мағлҧматтар береді. Ол біздің айналамызда 

не болғаны немесе не болып жатқаны туралы деректер бере алады, мысалы: кеше не істедік, 

ертең не істейміз, мектеп  бітіру кешінде қандай кӛйлек киеміз немесе қандай жҧмыс 

істейміз деген сҧрақтарға жауап бере алады.  

 

2-сабақ 

 

1-тапсырма. Мәтінді оқып, жаңа сӛздерімен танысыңдар.  

 

Компьютердің пайда болуы 

 

 Адамзат баласы Орта кезден бастап есептеу жҧмыстарын жҥргізуге мҧқтаж болды. 

Алғашқы кезеңдерде оған, аяқ-қол саусақтары секілді қарапайым қҧралдар жеткілікті болды. 

Ғылым мен техника дамуына байланысты есептеу жҧмыстарының қажеттілігі артып, оны 

жеңілдету ҥшін арнайы қҧралдар – абак, есепшот, арифмометр, арнаулы математикалық 

кестелер шығарыла бастады. Бірақ ҥстіміздегі ғасырдың 40 жылдарында қолмен есептеу 

курстары кӛптеген материалдық ресурстарды және адам кҥшін талап ете бастады. Мысалы: 

АҚШ-тағы атом бомбасын жасау кезінде есептеу жҧмыстарына 600 адам қатыстырылған.  

 ХХ ғасырдың ортасында ақпаратты ӛңдеуді автоматтандыру ісінің қажеттілігі (кӛбінесе 

әскери талаптарға сай) электрондық техника мен технологияның қарқынды дамуына себепші 

болды.  

 1946 жылы алғаш пайда болған ЭЕМ-дер электрондық шамдар негізінде жҧмыс 

істейтін, ҥлкен залдарда орналасқан, кӛлемді электрондық жабдықтар болатын. Бірақ 1948 

жылдың ӛзінде-ақ олардың кӛлемі жҥз есеге дейін кішірейді.  
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 70 жылдар соңында интегралдық схемалардан немесе чиптерден жасалған мини-ЭЕМ-

дер шыға бастады.  

 70 жылдар басында «тҧрмыстық» (ҥйдегі) компьютерлер деп аталған 

микрокомпьютерлер шықты. Олардың мҥмкіндіктері шектеулі болатын, тек ойнау ҥшін және 

шағын мәтіндер теру ҥшін ғана пайдаланылды.  

 Микрокомпьютерлер дамуындағы ең елеулі оқиға болып 1981 жылы ІВМ фирмасы 

жасаған,  кейіннен «дербес компьютер» деп аталған шағын компьютердің шығуы болды.  

(Е.Балағановтан) 

Сӛздік 

мҧқтаж болу –  нуждаться 

қарапайым қҧралдар – простые средства 

қажеттілік – необходимость 

адам кҥші – человеческая сила 

электрондық шамдар – электронные лампы 

жабдықтар – оборудование  

мҥмкіндік – возможность 

шектеулі – ограниченный 

мәтін – текст 

 

2-тапсырма. Шылауларды тауып, тҥрлерін ажыратыңдар.  

 

 Мәліметтерді іздеу мен ӛңдеудің бҧрын болмаған жаңа мҥмкіндіктерін ХХ ғасырдың 

ортасында шыққан электрондық есептеу машиналары (ЭЕМ, шет елдерде олар компьютер 

деп аталады) берді. ЭЕМ-дер әуелде есеп-қисап жҧмыстарын автоматтандыру ҥшін 

шығарылған еді. Кейіннен олардағы мәліметтерді магниттік таспаларға жазып, қағазға 

басып, ЭЕМ экранына шығару қасиеттері бар екені анықталды. Оларды дамыта отырып, 

архив жасау ісінде, мәтіндерді теріп тҥзетуде, сызу мен графикалық жҧмыстарда, ӛндірісті 

автоматтандыруда және де басқа адамның кӛптеген қызмет салаларында  қолдана бастадық.  

 Бірақ ақпарат әрқашан белгілі бір тҥрде - әңгіме, сурет, мақала және т.б. тҥрінде болуға 

тиіс. Сызулар мен музыкалық шығармалар, кітаптар мен суреттер, спектакльдер мен 

кинофильмдер – бәрі де ақпаратты  жеткізу тҥрлері болып саналады. Қандай тҥрде берілсе де 

ақпарат  ӛзімізді қоршаған ортаның нақты немесе қиялдағы кӛрінісі болады.  

 Жалпы алғанда, ақпарат – таңбалар мен сигналдар тҥрінде берілген әлемнің, заттың 

бейнесі болып саналады. Ақпарат алу дегеніміз – бізді қоршаған қҧбылыстар мен 

нысандардың ӛзара байланыстары, қҧрылымы немесе олардың бір-біріне қатысуы жӛнінде 

нақты мағлҧматтар мен мәліметтер алу деген сӛз.  

 Сонымен, ақпарат – белгілі бір нәрсе (адам, жануар, зат, қҧбылыс) туралы таңбалар мен 

сигналдар тҥрінде берілетін мағлҧматтар.        

 

3-тапсырма. Кӛп нҥктенің орнына тиісті шылау қойып, сӛйлемдерді мағынасына қарай 

екінші сыңарын табыңдар.  

  

1. Дәлдігі жоқ ақпарат оны 

тҥсінбеушілікке ... 

2. Компьютердің жадында сақталатын 

ақпараттың барлық тҥрлері – сӛздер, 

сандар, суреттер, компьютер 

жҧмысын басқару бағдарламалары – 

бәрі... 

3. ... ақпарат оны тҥсінуге 

4. ... есептеу техникасында  ... 

5. ... бағалы ... 

белгілі бір шешім 

 

1-ден тҧратын екілік сан таңбалары арнайы 

терминменбит деп аталады. 

 

тілінде жазса, ол тҥсінікті болады. 

 

соған байланысты теріс шешім қабылдауға 

әкеліп соқтыруы мҥмкін. 
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6.  .... ақпаратты пайдаланушылар 

7. Қоғамның даму кезеңдерінде адамдар 

кӛптеген тілдерді пайдаланды, олар: 

қимылдар ...  

тілдері, музыка тілі .. сӛйлесу тілдері т.б. 

екілік сандар тізбегі тҥрінде жазылады. 

 

ӛзекті ақпарат тҥсініксіз сӛздермен 

жазылса, оның пайдаға аспайтыны ӛзінен-

ақ белгілі 

 

 

4-тапсырма. «Компьютердің пайда болуы» атты тақырыпқа 5 сҧрақ жазбаша 

қҧрастырыңдар. Сҧрақтарға шылауларды қатыстырыңдар. 

 

5-тапсырма. Компьютердің тарихы туралы екеуара әңгімелесіңдер.  

 

3-сабақ 

 

1-тапсырма. Одағай туралы мәліметтермен танысып, есте сақтаңдар.  

     

 

 

                                                  

   

 

            

 

 

 

 

 

                                  

                                                              

2-тапсырма. Мәтінді оқып, тҥсініңдер. Таныс емес сӛздерін теріп жазып, сӛздікпен 

аударыңдар. 

Компьютерлік жҥйелер 

 

 ІВМ фирмасының анықтамасы бойынша компьютерлік (есептеу) жҥйелер тӛрт негізгі 

қҧрамнан тҧрады: 

 1) мақсат қойып, соның нәтижесін алатын адам; 

 2) аппараттық жасақтау; 

 3) мәліметтер файлы; 

 4) компьютерді программалық жасақтау; 

 Компьютерлік жҥйелер ҧғымы немесе мәліметтерді ӛңдеу жҥйелерін осы тӛрт 

комбинацияны – машиналар, мәліметтер, программалар және адамды – біріктіре қарастыру 

кезінде қолданады.  

 Жҧмыс ӛнімділігі. Басқа қҧралдар не машиналарды қолданғандағы сияқты, 

компьютерді пайдаланудың  ең алғашқы себебі жҧмыс ӛнімділігін арттыру болып саналады.  

 Егер компьютерді есеп-қисап жасау, мәліметтерді ӛңдеу немесе қҧжаттарды қағазға 

басып алу істеріне пайдалансаңыз, сіз бір сағатта кӛптеген істер тындырасыз.  Мысалы, 

машинкада мәтін басатын шебер адам бір минутта 60-тан 80 сӛзге дейін немесе 6-8 жолға 

дейін мәтін басатын болса, орташа мҥмкіндікті компьютер минутына 1200 жол баса алады. 

Демек, бір компьютер 150-200 адамды алмастыра алады деген сӛз.  

(Е.Балағановтан) 

 

ОДАҒАЙ 

Кӛңіл-кҥй одағайлары Жекіру одағайлары      Шақыру одағайлары 

шӛре-шӛре, моһ-моһ, 

қос-қос, сорап-сорап, 

қош-қош, қҧрау-

қҧрау т.б. 

тәйт, тек, жә. Алақай, әттең, қап, 

әттеген-ай, бәрекелді, 

пәлі, ойпырмай, туу, 

уһ, аһ, еһе, оһа, әй,  

ой, беу, уа, ойбай т.б. 
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3-тапсырма. Одағайларды тауып, олардың қай тҥріне жататынын ажыратыңдар. 

         - Ойпырмай, ӛрт болмағай еді, - деген апа сӛзін естігенде, Мҧқанның тҧла бойы 

дірілдеп қоя берді. – О жҥгірмек! Ойбай-ай мынау қайтеді? - деп әйел опынған болды. – 

Мәссаған, атыңызды ҧмытыппын, бәйбіше. – Ау, халайық! - деді ол жҧртқа қарап. – Япыр-ау, 

отағасының желігуін-ай, деді. – Е, тап сол! – деп Қартқожа қуанып қалды. Уай, сен 

Біржаннан білетінің болса, айтшы! – деді. Шәйт! Шәйт! – деп айқайлап, қойдың бетін солай 

бҧра берді. – Ойбай, апа-ау, қол қусырып отырмыз ба сонда? 

 

4-тапсырма. Мәтінді оқып, сан есімдерді сӛзбен жазып шығыңдар. Мәтіннің мазмҧнына 4 

сҧрақ жазыңдар.  

Мәліметтерді ӛңдеу жылдамдығы 

 

     Компьютерді пайдаланудағы екінші себеп мәліметтерді ҥлкен жылдамдықпен ӛңдеу 

болып саналады. Дайындығы мол маман адам минутына 250 сӛз оқып шыға алатын болса, 

компьютер 1000 000 сӛз оқи алады екен. Мысалы, Чикаго қаласының телефон анықтамалығы 

788 000 адамдар атауынан, ал адрестер мен телефон нӛмірлерін қоссақ, 32 000 000 жол 

информациядан тҧрады екен. Минутына 250 сӛз оқитын адам осы анықтамалықты оқып 

шығу ҥшін 250 сағат уақыт жібереді. Ал, орта мҥмкіндікті компьютер оны 30 секундқа 

жетпейтін уақытта оқып шыға алады. Сол себепті телефон станцияларында, анықтамалық 

іздеу қызметтерін ЭЕМ кеңінен қолданылады.  

(Е.Балағановтан) 

5-тапсырма. «Компьютерлік жҥйелер» тақырыбы бойынша әңгімелесіңдер.  

 

4-сабақ 

 

1-тапсырма. Еліктеу сӛздер туралы мәліметтермен танысып, есте сақтаңдар. 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

                                        

                                             

                                          

                                         

                                              

2-тапсырма. Тӛмендегі еліктеу сӛздердің дыбыстық еліктеуішін бір бӛлек теріп, бейнелеуіш 

сӛздерді екінші топ етіп теріп жазыңдар.  

         Ербең-ербең, арбаң-арбаң, дір-дір, селтең-селтең, жарқ, сақ, сырт-сырт, жарқ, қарқ-қарқ, 

жалп-жалп, жалт-жҧлт, тарс-тҧрс, арс, дік, лып, дҧңқ, сатыр-кҥтір, тық-тық, бҧрқ-сарқ, лап, 

мыңқ, шіңк-шіңк, борт-борт, шыңқ-шыңқ, қырш-қырш, талтаң-талтаң, жалпаң-жалпаң, 

тарбаң-тарбаң, сарқ-сарқ, одыраң-одыраң, зор, кҥмп, гҥрс, қалт-қҧлт, шиқ-шиқ, тылтың-

тылтың, баж, бақ, дыр, ыңқ, қарш-қарш, даң-дҧң. 

 

Еліктеу сӛздер 

 

Дыбыстық еліктеуіш сӛздер Бейнелеуіш сӛздер 

сырт-сырт, қарқ-қарқ,  

тық-тық, шіңк-шіңк,                                         

пыс-пыс, қаңқ, саңқ, тарс, бақ,, 

сылқ-сылқ, сақ-сақ, шаңқ, 

бырт, қарқ, дар-дар, дыр т.б. 

 

 

жарқ, жарқ-жарқ, жарқ-

жҧрқ, жалп-жҧлп, жалт-

жҧлт, жалп-жалп, арбаң-

арбаң, едірең-едірең, 

жылт-жылт, жылт-жылт, 

желп-желп, маң-маң, 

митің-митің т.б. 
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3-тапсырма. Мына еліктеу сӛздермен (зыр, лап, мырс, салпаң-салпаң, ызың-ызың, қҧрт-

қҧрт, шап, шу-шу, зірк, кҥңк, сырт, селк, жалп-желп, сақ, маң-маң, зу) сӛйлем жасаңдар. 

 

4-тапсырма. Мәтінді оқып, шылауларды тауып, тҥрлерін ажыратыңдар. Мәтінді қысқаша 

мазмҧндап беріңдер.  

 

Информатика 

 

         Информатика – ЭЕМ арқылы информацияны жинау, сақтау, тҥрлендіру, жеткізу және 

оны пайдалану заңдылықтары мен тәсілдерін зерттейтін жаңа ғылыми пән. Информатиканы 

оқытудың маңыздылығы бҧл ғылымның тек ЭЕМ-дерді пайдалану мҥмкіндіктері мен 

олардың жҧмыс істеу принциптерін тҥсіндіріп қана қоймай, қоғамдық ӛмірде және адамдар 

арасында информацияны кеңінен тарату заңдары мен тәсілдері туралы тҥсініктер береді.  

 Қазіргі кезде жаңа ЭЕМ-дер кҥнбе-кҥн пайда болып, олардың даму процесі ҥздіксіз 

ғылыми-техникалық прогреске айналып отыр. Сонымен қатар информацияны ӛңдеу, жинау 

және беру тәсілдері де кҥннен кҥнге дамып келеді. Осы себептерге байланысты информатика 

жиі ӛзгеріске ҧшырайтын ғылыми пән болып саналады да оны оқып ҥйрену кҥннен кҥнге 

кҥрделеніп барады.  

 Информатиканың негізгі обьектісі, яғни оның шикізаты мен беретін ӛнімі информация 

болып саналады. Сондықтан «информация» ҧғымы информатика мен ЭЕМ-де жҧмыс 

істеудің ең тҥбегейлі атауларының бірі болып есептеледі.  

 

5-тапсырма. Ҥш деңгейлі тапсырманы орындаңдар. 

 

ІІІ-деңгей.  Ақпарат алмасу дегенді қалай тҥсінесіз? 

 

ІІ-деңгей.  Компьютердің пайда болу тарихы туралы диалог қҧрастырыңдар. 

 

І-деңгей. 1. «Ақпарат», «компьютер», «информатика» терминдеріне анықтама 

беріңдер. 

                 2. Жоғарыдағы ҥш терминнің біреуін толығырақ айтып беріңдер. 

 

 

 

5-сабақ 

Нәтиже сабақ 

 

І. Тест ӛткізу 

1.   Шылау  сӛздер  қатарын   табыңыз 

а. дүрс, зырқ, жалп, шіңк 

в. бар, күл, отыр, сӛйле 

с. ӛзен, тау, орман 

д. тәрізді, дейін, қабат, соң   

2. Шылаудың  түрін  анықтаңыз: «соң, қарай, арқылы, туралы» 

а. кӛмекші  есімдер 

в. жалғаулықтар 

с. септеуліктер   

д. демеуліктер 

3. Демеулік шылауды табыңыз: 

      а. ғана 

      в. мен 

      с. және 
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д. дейін 

4. Толық лексикалық мағынасы болмайды, сӛз бен сӛзді, сӛйлем мен сӛйлемді 

байланыстырады?   

а. етістік  

в. одағай  

с. сан есім   

д. шылау    

5.  Адамзаттың ізгі қазыналарын ұрпақтан ұрпаққа жеткізу мүмкіндігі?  

а. ауызша айту 

в. таспаға жазу 

с. ауызша, жазбаша жеткізу  

д. ойды жазып қалдыру 

6. Ыңғайластық қатынасты білдіретін жалғаулықтарды табыңыз? 

а. ма, ме, ба, бе 

в. мен, бен, пен 

с. арқылы, үшін 

д. кейін, соң 

7.  Сұраулық демеуліктерді табыңыз?  

а. ғана, тек  

в. тұрмақ, түгел  

с. қой, ғой 

д. ма, ме, ба, бе 

8. Барыс септікті сӛздермен тіркесетін септеуліктер? 

а. дейін, шейін 

в. кейін, соң 

с. қатар, қабат 

д. әлде, біресе 

9. АҚШ-та атом бомбасын жасау кезінде есептеу жұмыстарына неше адам 

қатыстырылған? 

а. 300 адам 

в. 600 адам 

с. 400 адам 

д. 500 адам 

10. Компьютерлік жүйелер неше негізгі құрамнан тұрады? 

 а. 5 

в. 4 

с. 3 

д. 2 

11.  Мәліметті қағазға басып шығару станогы қай ғасырда пайда болды? 

а. XIV ғ. 

в. XVI  ғ. 

с. XV  ғ. 

д. XII ғ. 

12. Шейін (дейін), бойы, бойымен 

а. есімдік 

в. нақтылық  демеуліктер  

с. септеулік  шылау     

д. қарсылықты  жалғаулық 

     13. Бір компьютер неше адамды алмастыра алады? 

а. 200-250 

в. 300-350 

с. 400 
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д. 150-200 

14. Ақпарат  дегеніміз не? 

а. белгілі бір зат туралы хабар 

в. белгілі бір нәрселер туралы таңбалар мен сигналдар түрінде берілетін мағлұмат 

с. заттың мағынасы 

д. табиғат құбылысы 

15.  Сауаттылықтың белгісі не? 

а. ән айту, би билеу 

в. би билеу, ӛлең айту 

с. оқи білу, ойын жеткізе білу 

д. сӛйлеу, хабарлау 

16. «Дербес компьютер» қай жылы шықты? 

а. 1980 ж. 

в. 1984 ж. 

с. 1985 ж. 

д. 1981 ж. 

17. Компьютер минутына неше сӛз оқи алады? 

а. 10 000 

в. 1000 000 

с. 100 000 

д. 10 500 

18. Септеулік  шылауларды  атаңыз. 

а. дейін, қарай, әрі, бұрын   

в. және, не, бірақ, мен 

с. ма, ме, ба, бе 

д. ғана, қана 

19. «Информация» терминінің мағынасы? 

а.  түсіндіру, баяндау, білу 

в. айту, жеткізу 

с. хабарлау, баяндау 

д.  білу, түсіну 

20. «Да», «Де» жалғаулық шылауын  табыңыздар:  
а. Жасым(да) ғылым  бар  деп ескермедім. 

в. Кӛкем(де), анам(да)  қонаққа  кетті(де), үйде  бес жасар  Қарлығаш  екеуміз  қалдық   

с. Жаз(да) шанаңды, қыс(та) арбаңды  әзірле 

д. Құс(та) сүт  жоқ, жылқы(да) ӛт  жоқ 

 

ІІ. Бақылау сҧрақтары 

14. Шылау дегеніміз не? 

15. Шылаудың тҥрлері қандай? 

16. Одағай дегеніміз не? 

17. Еліктеу сӛздер дегеніміз не? 

18. Ақпарат туралы айтыңдар. 

19. «Компьютер ғасыры» деген тіркесті тҥсіндіріңдер  

20. Ақпарат алу кӛздерін атаңдар. 
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ХVІ-модуль 

 

Лексикалық тақырып: Радионың шығу тарихы 

Грамматикалық тақырып: Жай сӛйлем, оның тҥрлері. 

Тҧрлаулы, тҧрлаусыз мҥшелер 

 

1-сабақ 

 

1-тапсырма. Тӛмендегі жай сӛйлемге қатысты сызбаны оқып, тҥсініп, есте                              

сақтаңдар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

                           

                           

                                    

                                    

                                                                       

                                                                      

                                                                                   

 

 

2-тапсырма. А.С.Поповтың ӛмірі туралы шағын мәліметті оқып, тҥсініңдер. Сӛздікпен 

жҧмыс істеңдер. Ғалым туралы тағы не білесің, айтып бер. 

 

 Александр Степанович Попов (1859-1906) – орыс физигі, радионы ойлап тапқан. 

Электромагниттік толқындардың кӛмегімен сымсыз байланыс жасау мҥмкін деген сеніммен 

Попов дҥние жҥзінде бірінші рет ӛз схемасында сезгіш элемент – когерерді қолданып 

радиоқабылдағыш жасады.  

 Радиобайланыс бойынша жасалған тәжірибелерде Поповтың приборларының 

кӛмегімен алғаш рет радиотолқындардың кемеден шағылуын байқаған.  

                                                                                    

3-тапсырма. Мәтінді оқып, жаңа сӛздермен танысыңдар.  

 

А.С.Поповтың радионы ойлап табуы 

 

 Герц тәжірибелері 1888 ж. жарияланды. Оған дҥние жҥзі физиктері қызықты. Ғалымдар 

электромагниттік толқындарды шығарушыны және қабылдағышты жетілдіру жолдарын 

іздей бастады. Ресейде ең алғашқылардың бірі болып, электромагниттік толқындарды 

Жай сӛйлем бір ғана ойды білдіреді 

М: Асан  ҧзақ ҧйықтады. 

 

Атаулы  сӛйлем 

Зат, қҧбылыс, 

мезгіл, мекен, 

атауын білдіреді, 

бір ғана сӛйлем 

мҥшесі болады   

М: Кҥз 

Жақты сӛйлем 

Бастауышы бар 

кейде айтылмай 

тҧрады, баяндауыш 

арқылы тауып 

алуға болады. 

 М:  Кӛп тыңда аз 

сӛйле 

Жақсыз   сӛйлем 

Атау тҧлғада          

тҧрған бастауышы 

жоқ  баяндауышы 

арқылы табуға 

болады  М:  Оған 

кҥлуге болмайды. 

Толымды сӛйлем 

Тҧрлаулы 

мҥшелері толық 

қатысқан сӛйлем. 

М: сӛйлеп тҧр 

Толымсыз сӛйлем 

Тҧрлаулы немесе 

тҧрлаусыз 

мҥшелерінің бірі 

жоқ сӛйлем  

М: - Сен оны 

танисың ба?   

- танимын  

 

Жалаң сӛйлем   

Сӛйлемде тек 

тҧрлаулы мҥше -   

бастауышпен 

баяндауыш  

болады.  

М:  Кҥн шықты 

Жайылма сӛйлем 

Тҧрлаулы және 

тҧрлаусыз 

мҥшелері қатысқан 

сӛйлем М:  Далада 

қар жауып тҧр 
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зерттеген А.С.Попов. Ол Кронштадтағы офицерлер курсының мҧғалімі болды. Ол Герц 

тәжірибелерін  жаңғыртып жасап кӛріп, содан кейін электромагниттік толқындарды 

тіркеудің анағҧрлым сенімді, әрі сезгіш тәсілін тапты.  

 Электромагниттік толқындарды тікелей «сезетін» тетік есебінде А.С.Попов когерерді 

қолданды. Бҧл прибор – екі электроды бар шыны тҥтік. Тҥтік ішіне ҧсақ металл ҥгінділері 

салынған. Бҧл прибордың қызметі электр разрядтарының металл ҧнтаққа тигізетін әсеріне 

негізделген. Кәдімгі жағдайда когерердің кедергісі ҥлкен болады, ӛйткені ҥгінділердің бір-

біріне тиісуі (контактісі) нашар. Келген электромагниттік толқын когерер ішінде жиілігі 

жоғары айнымалы ток туғызады. Ҥгінділер арасында ҧсақ ҧшқындар шығады да ҥгінділерді 

пісіріп тастайды. Нәтижесінде когерердің кедергісі кҥрт тӛмендейді. (А.С.Поповтың 

тәжірибесінде 1000 000 Омнан 1000-500 Омға, яғни 100-200 есе тӛмендейді). Приборды 

сілкіп қалса, ол бҧрынғы ҥлкен кедергісіне қайта ие болады.  Сымсыз байланысты іске 

асырып тҧру ҥшін, А.С.Попов сигналды қабылдағаннан кейін когерерді сілкіп қалып 

тҧратын қоңыраулы қҧрылғыны пайдаланды. Электромагниттік толқын келген кезде электр 

қоңырауының тізбегі когерер арқылы тҧйықталады. Толқын қабылдау аяқталысымен, 

қоңырау жҧмысы бірден тоқтатылады, ӛйткені қоңыраудың балғасы қоңыраудың 

табақшасын да, когерерді де соғады. Когерерді соңғы сілкігенде аппарат жаңа толқынды 

қабылдауға дайын тҧрады.  

           (Г.Мекишевтен) 

 

Сӛздік 

электромагниттік толқындар – электромагнитные волны 

шығарушы – изобретатель  

қабылдағыш –  приемник 

жетілдіру – улучшить  

тіркеу – регистрировать  

кедергі – препятствие 

ҧшқыш – летчик 

сілку – трясти 

 

4-тапсырма. Жоғарыдағы мәтіннен жай сӛйлемдерді табыңдар. Тҥрлерін анықтаңдар.  

 

5-тапсырма. Сӛйлемдерді толықтырып, орыс тіліне аударыңдар.  

1. А.С.Попов когерерді .... 

2. Электр қоңырауының тізбегі ... 

3. Дҥние жҥзінің физиктерін ... 

4. Кронштадтағы офицерлер курсының мҧғалімі ... 

5. Ҧшқындар ҥгінділерді ... 

6. Аппарат жаңа толқынды ... 

7. Ҧсақ  металл ... 

2-сабақ 

 1-тапсырма. Сызбаны оқып, тҥсініп алыңдар. 

 

         

Тҧрлаулы мҥшелер 

 

 

 

 

                                                                                                                                

 

Бастауыш  
 

Баяндауыш   

 

Кім?, не?, кімдер?, 

нелер? 
Не істеді? 
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2-тапсырма. Мына сӛз тіркестерін қатыстырып, логикалық жағынан біртҧтас сӛйлемдер 

беріңіз. Тҧрлаулы мҥшелерін табыңдар. 

Электромагниттік радиоқабылдағыш, сымсыз байланыс, сезгіш элемент, толқындар жасау, 

ҧсақ металл, жоғары айналым. 

  

3-тапсырма. Мәтінді оқып, ат қойыңдар, жаңа сӛздерін жазыңдар, аударыңдар. Бастауыш, 

баяндауышты табыңдар. 

 Аппараттың сезгіштігін арттыру ҥшін А.С.Попов когерердің бір ҧшын жерлестірді, ал 

екіншісін жоғары шаншылған сымға қосып – осылай ең тҧңғыш рет қабылдаушы антенна 

жасады. Сӛйтіп жерлестіру жердің ӛткізгіш бетін ашық тербелмелі контурдың бір бӛлігіне 

айналдырады да, осыдан қабылдау қашықтығы артады.  

 Осы кездегі радиоқабылдағыш А.С.Поповтың радиоқабылдағышына онша 

ҧқсамағанмен, жҧмыс істеу принципі бәрібір оның приборындағыдай осы кездегі 

қабылдағышта да антенна бар, толқын оның бойында ӛте әлсіз электр тербелістерін 

туғызады. Поповтың қабылдағышындағы сияқты осы тербелістердің энергиясы тікелей 

қабылдау ҥшін пайдаланылмайды. Бәсең сигналдар келесі тізбектерді қоректендіретін 

энергия кӛзін ғана басқарады. Қазір ондай басқару электрондық шамдардың және жартылай 

ӛткізгішті приборлардың кӛмегімен іске асырылады.  

 1895 жылы 7 майда А.С.Попов Петербургте, орыстың физика-химия қоғамының 

мәжілісінде, шын мәнісінде дҥниеде тҧңғыш радиоқабылдағыш болып табылған, ӛзінің 

приборының қызметін кӛрсетті. 7 май радионың туған кҥні болды. Қазіргі кезде бҧл кҥн, 

жыл сайын аталып ӛтеді.   

(Г.Мякишевтен) 

 

4-тапсырма. Сӛйлемдер қҧрастырыңдар. Тҧрлаулы мҥшелерді табыңдар.  

 

                               когерерді                              кӛрсетті 

                               прибор қызметін                 жасады 

А.С.Попов            антенна                                 ойлап тапты 

                               радионы                               пайдаланды 

 

                                                               

                               радионың                                         радиоқабылдағыш қызметін кӛрсетті 

7 мамыр                1895 ж А.С.Попов                           ҥлкен мереке болды 

                  радио қызметкерлері ҥшін             туған кҥні 

 

5-тапсырма. Радионың адам ӛміріндегі маңызы туралы әңгімелеңдер.  

 

                                                3-сабақ 

 

1-тапсырма. Сызбаны тҥсініп, есте сақтаңдар. 

 

Тҧрлаусыз мҥшелер 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

                                                                

Анықтауыш Пысықтауыш Толықтауыш 

Қандай? қай? 

Кімнің? ненің? 

қанша? неше? 

Қайда? қандай?  

қашан? неге?  

не ҥшін?  

не себепті? 

кімге? неге? 

кімде? неде? 

кімнен? неден? 

кіммен? немен? 
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2-тапсырма. Мәтінді оқып, тҥсініп, не туралы екенін қазақша айтып беріңдер.  

 

Электромагнитные поля 

 

 Основной потенциальный вред мобильников связан с создаваемым ими 

электромагнитным полем. Исследования влияния электромагнитных полей на здоровье 

людей начались еще в 1960-х годах. Они касались, в основном, работников промышленных 

предприятий, имеющих контакт с генераторами электромагнитного излучения. Было 

выделено заболевание – радиоволновая болезнь. Она проявляется в функциональных 

нарушениях нервной системы, неврастиническом и астеническом синдромах. Люди,  долгое 

время  находящиеся в электромагнитном поле, жалуются на слабость, раздражительность, 

быструю утомляемость, ослабление памяти, нарушение сна. Разумеется, специалисты 

стремились также выяснить, проявляется ли радиоволновая болезнь в быту. Но здесь картина 

до сих пор не вполне ясная. По данным некоторых исследований, люди, живущие вблизи 

источников электромагнитных полей (высоковольтных линий, телевизионных 

передатчиков), часто жалуются на раздражительность, нарушения внимания и памяти, 

повышенную утомляемость, плохой сон. Однако потологические эффекты возникают только 

при больших дозах облучения, при которых повышается температура тела. При небольшой 

интенсивности электромагнитного поля никакого вреда для здоровья людей не обнаружено. 

По своей мощности электромагнитное излучение мобильного телефона не идет ни в какое 

сравнение с излучением, например Останкинской  телебашни, вблизи которой люди живут и 

работают долгие годы безо всякого ущерба для здоровья. С другой стороны, мобильный 

телефон мы держим у самой головы, как и некоторые другие бытовые электроприборы, 

например, фены и электробритвы. Исследователи полагают, что те приборы, которые 

работают в непосредственной близости от мозга, могут угрожать мозгу. 

                       

3-тапсырма. Берілген сӛйлемдерден тҧрлаусыз мҥшелерді тауып, сҧрақ қойыңдар. Кӛшіріп 

жазып, астын сызыңдар.  

       Ҧялы телефонның негізгі зияны одан шығатын электромагниттік ӛрісте. Ол жҥйке 

жҥйесінің қызметін бҧзады. Электромагниттік ӛрістің әсерінде ҧзақ болған адамнан әлсіздік, 

тез шаршау, ҧмытшақтық байқалады. Адамдардың ҧйқысы бҧзылып, ашуланшақ келеді. 1960 

жылдардан бастап электромагниттік ӛрістің адам денсаулығына зиянын зерттеу басталды.  

 

4-тапсырма. Сӛз тіркесінің екінші сыңарын табыңдар.  

 

1. ҧялы 

2. жҥйке 

3. негізгі 

4. дене 

5. нашар 

6. адам 

7. ҧзақ 

8. ғылыми 

9. электромагниттік 

10. денсаулыққа 

1. ҧйқы 

2. зиян 

3. денсаулығы 

4. қызуы 

5. зерттеу 

6. телефон 

7. ӛріс 

8. жҥйесі 

9. уақыт 

10. әсері 

 

4-сабақ 

 

1-тапсырма. Берілген сӛйлемдерді сӛйлем мҥшелеріне талдаңдар. 

 Ҧялы телефонның зияны туралы ең ірі зерттеу Швеция ҧлттық институтында 

жҥргізілді. 11 мың ҧялы телефонның иелеріне сҧрақ қойылған. Зерттеушілер сауалнама 

нәтижесінде кҥніне 2 минуттан аз сӛйлескен адамдардың қолайсыздық сезінетінін дәлелдеді. 
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Сҧралған адамдардың 84 пайызы естің нашарлауына, бас айналуға, бас ауруына, ҧйқы 

нашарлығына, тез шаршауға бейім екендіктерін айтты.   

 

2-тапсырма. Берілген сӛз тіркестерін аударыңдар, сӛйлем қҧрастырыңдар. Тҧрлаулы, 

тҧрлаусыз мҥшелерін бӛліп жазыңдар.   

 

Сӛз тіркестері Сӛйлемдер Тҧрлаулы 

мҥшелер 

Тҧрлаусыз 

мҥшелер 

провал памяти 

головокружение 

головная боль 

повышенная утомленность 

 испытывать сонливость 

концентрация внимания 

дискомфорт 

   

 

 

3-тапсырма. Мәтінді оқып, тҥсініңдер. Тірек сӛздерді жазыңдар. 

 А.С.Попов қабылдаушы және хабар таратушы аппаратураны табандылықпен 

жетілдіре берді. Ол хабарларды аса шалғайда жеткізетін прибор жасауды ӛзінің тікелей 

мақсаты деп санады.  

 Алғашқы радиобайланыс 250 м қашықтықта жасалған еді. Қажымай-талмай ӛз ӛнерін 

әрі жетілдіріп, Попов кӛп кешікпей байланыс аралығын 600 м-ден әрірекке жеткізді. Сонан 

соң 1899 жылы Қара теңіз флотының маневрлері кезінде ғалым радиобайланысты 20 км-ге 

жеткізді, ал 1901 ж. радиобайланыстың алыстағы 150 км. қашықтыққа дейін барды. Мҧнда 

хабарлағыштың жаңа конструкциясы маңызды роль атқарды. Ҧшқындық аралық тербелмелі 

контур ішіне орнатылды, ал контур жіберіп-таратушы антеннамен индуктивті байланыста 

және онымен резонанстық кҥйге келтірілген болатын. Сигналды тіркеу тәсілдері де 

айтарлықтай ӛзгерді. Қоңырауға параллель телеграф аппараты жалғанды, ал ол сигналдарды 

автоматты тҥрде жазуға мҥмкіндік берді. 1899 жылы телефон арқылы сигнал алу мҥмкіндігі 

бары білінді. 1900 жылы Фин шығанағындағы қауіпке ҧшырағандарды қҧтқару жҧмысында, 

радиобайланыс ойдағыдай пайдаланылды. А.С.Поповтың қатысуымен Ресей флоты мен 

армиясында радиобайланысты ендіру басталды. Шетелдерде ондай приборларды жетілдіруді 

итальян инженері Г.Маркони ҧйымдастырған фирма жҥргізді. Кеңінен жҥргізілген 

тәжірибелер Атлант мҧхиты арқылы радиотелеграфпен хабар беруді жҥзеге асыруға 

мҥмкіндік берді.  

 

4-тапсырма. Мәтіннен тҧрлаусыз мҥшелері бар сӛйлемдерді тауып, жазбаша сҧрақ 

қойыңдар.  

 

5-тапсырма. Жоғарыдағы мәтін бойынша ҥш деңгейлік тапсырманы орындаңдар. 

  

 

ІІІ-деңгей. 1. Мәтінге 5 сҧрақ жазбаша қойыңдар. 

       2. Мәтіннен жай сӛйлемдерді табыңдар. 

ІІ-деңгей. Мәтінге жоспар қҧрып, мазмҧнын айтыңдар. 

 

І-деңгей. Мәтін бойынша ӛз ойларыңды айтып, ӛзара әңгімелесіңдер. 

 

 

 

6-тапсырма. Мәтінді кӛшіріп жазып, синтаксистік талдау жасаңдар. 
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Антенна – радио, телехабар толқындарын тарататын және қабылдайтын қҧрылғы. 

Антеннаны жасау әдістері  1889 жылы неміс физигі Г.Герц жариялаған қарапайым электрлік 

вибратордың толқын таратуы теориясына негізделеді. Кез келген антенна бірнеше 

қарапайым вибраторлардың жиынтығы. 

(Б.Қажыров) 

                                                    

 

 

5-сабақ 

Нәтиже сабақ 

І. Тест ӛткізу 

1.   Бір ғана ойды білдіретін сӛйлем  

а. құрмалас сӛйлем  

в.  жай сӛйлем  

с. сабақтас құрмалас   

д. аралас құрмалас   

2. А.С.Попов қай қалада ӛзінің приборының қызметін кӛрсетті?  

а. Мәскеу  

в. Алматы   

с. Астана   

д. Петербург  

3. Тұрлаулы мүшелер?   

а. анықтауыш, толықтауыш  

в. бастауыш, пысықтауыш  

с. бастауыш, баяндауыш  

д. пысықтауыш  

4. Герц тәжірибелері қай жылы жарияланды?   

а. 1987 ж.  

в. 1999 ж.  

с. 1988 ж.   

д. 1988 ж.    

5.  Тұрлаусыз мүшелер  

а. бастауыш, баяндауыш 

в. анықтауыш, толықтауыш, пысықтауыш  

с. анықтауыш, бастауыш  

д. бастауыш,  толықтауыш 

6. Ұялы телефонның зияны туралы ең ірі зерттеу қайда жүргізілді? 

а. Англияда 

в. Швецияда 

с. Францияда 

д. Ресейде 

7.  Жақты сӛйлем  

а. Тұрлаулы мүшелері толық қатысқан сӛйлем  

в. Зат, құбылыс атауын білдіретін сӛйлем  

с. Бастауышы  бар кейде айтылмай тұрады, баяндауышы  арқылы тауып алуға болады  

д. Атау тұлғада тұрған бастауышы  жоқ баяндауышы арқылы табуға болады.  

8. Электромагниттік ӛрістің зерттелуі қай жылдан басталады? 

а. 1980 ж. 

в. 1970 ж. 

с. 1940 ж. 

д. 1960 ж. 
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9. Ұялы телефонның негізгі зияны неде? 

а. электромагниттік ӛрісте емес 

в. кӛлемінде 

с. одан шығатын электромагниттік ӛрісте  

д. барлық жауап дұрыс 

10.Заттың, құбылыстың атауын білдіретін сӛйлем  

а. жақсыз сӛйлем  

в. атаулы сӛйлем   

с. толымды сӛйлем   

д. толымсыз сӛйлем  

11.  Радионы ойлап тапқан орыс физигі?  

а. А.С.Попов  

в. Г.Мекишев  

с. А.Ю.Степанов   

д. Ю.Е.Елемесов  

12.Пысықтауыштың сұрағы?  

а. қандай? 

в. кімге? 

с. қайда? 

д. неше? 

13. Баяндауыштың сұрағы?   

а. Кім?не? 

в. Не істеді? 

с. Не? 

д. Кімдер? 

14. Күн шықты  

а. жайылма сӛйлем  

в. толымды  сӛйлем 

с. атаулы сӛйлем  

д. жалаң сӛйлем  

15.  Радионың туған күні мен жылы? 

а. 1995 жылы 7 мамыр 

в. 1923 жылы 7 мамыр  

с. 1997 жылы 7 май  

д. 1895 жылы 7 май 

16. Сӛйлем айтылу мақсатына қарай нешеге бӛлінеді? 

а. 3 

в. 2 

с. 4 

д. 5 

17. «Оған күлуге болмайды» қандай сӛйлем? 

а. толымды сӛйлем 

в. жақсыз сӛйлем  

с. жайылма  сӛйлем  

д. атаулы сӛйлем 

18. Тұрлаулы мүшелері толық қатысқан сӛйлем.  

а. толымды сӛйлем 

в. жақты сӛйлем  

с. жақсыз сӛйлем  

д. атаулы сӛйлем 

19. Қай жылы телефон арқылы сигнал алу мүмкіндігі ашылды? 

а. 1889 ж. 
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в. 1878 ж. 

с. 1899 ж. 

д. 1900 ж.  

20. Жай сӛйлемнің түрлері 

а. 8 

в. 5 

с. 6 

д. 7 

 

ІІ. Бақылау сҧрақтары 

1. Жай сӛйлем,  оның тҥрлері туралы айтыңдар. 

2. Тҧрлаулы мҥшелер дегеніміз не? 

3. Тҧрлаусыз мҥшелер дегеніміз не? 

4. «Радионың пайда болуы» тақырыбына ӛзара сӛйлесіңдер. 

5. «Ҧялы телефон» тақырыбына сҧхбат әзірлеңдер 
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ХVІІ-модуль 

 

Лексикалық тақырып: Электр энергиясын ӛндіру және пайдалану 

Грамматикалық тақырып: Қҧрмалас сӛйлем, оның тҥрлері 

 

1-тапсырма. Тӛмендегі қҧрмалас сӛйлемге арналған сызбамен танысып, есте сақтаңдар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-тапсырма.  Мәтінді оқып, жаңа сӛздер мен қҧрмалас сӛйлемдерді табыңдар. 

 

Электр энергиясын ӛндіру 

 

        Электр энергиясын ҥлкенді-кішілі электр станцияларында электромеханикалық 

генераторлар арқылы ӛндіреді. Электр станциясының негізгі екі тҥрі бар: жылу және 

гидроэлектр станциялары. Бҧл электр станцияларының бір-бірінен айырмашылығы 

генератордың роторын айналдыратын двигательдерінің әр тҥрлілігінде. 

 Жылу электр станцияларында энергия кӛзі ретінде мынадай отындар пайдаланылады: 

кӛмір, газ, мҧнай, мазут, жанғыш сланец. Электр генераторларының роторын бу және газ 

турбиналары не іштен жану двигателі айналдырады. Ең ҥнемділері жылулық бу турбиналы 

ірі электр станциялары (қысқаша ЖЭС). Біздің еліміздегі жылу электр станциялардың дені 

отын есебінде кӛмір тозаңын жҧмсайды. Сонда 4 кВт сағ электр энергиясын ӛндіру ҥшін 

бірнеше жҥз грамм кӛмір шығындалады. Бу қазанында отынның шығаратын энергиясының 

90%-дан кӛбі буға беріледі. Турбинада бу ағынының кинетикалық энергиясы роторға 

беріледі. Турбина белгілі генератор білігімен мықтап жалғастырылған. Бу 

турбогенераторлары ӛте шапшаң айналады: айналым саны минутына бірнеше мыңға барады.  

Қҧрмалас сӛйлем 

Екі не бірнеше жай 

сӛйлем мен кҥрделі ой 

Тҥрлеріне қарай 

тҥрлері 

Қҧрамына қарай 

тҥрлері 

Белгісіне қарай 

тҥрлері 

Салалас 

қҧрмалас 

сӛйлем 

Сабақтас 

қҧрмалас 

сӛйлем 

Аралас 

қҧрмалас 

сӛйлем 

Кемін 

де екі 

жай 

сӛйлем 

 

Кемін 

де екі 

жай 

сӛйлем 

 

Кемін 

де ҥш 

жай 

сӛйлем 

 

Тең 

дәреже

де 

байлан

ысады 

Бірі 

екінші 

сіне 

бағына

ды 

Салала

сып та, 

сабақта

сып та 

байлан

ысады 
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 Жҧмыстық дененің бастапқы температурасының артуымен жылу двигательдерінің 

ПӘК-і ӛсетіні Х сыныпта физика курсынан мәлім. 

 Сондықтан турбинаға берілетін буды жоғары параметрлерге: температураны – 550
0 

 С-

ға, қысымды 25 МПа-ға жеткізеді. Жылу электр станциясының пайдалы әсер коэффициенті 

40%-ке жетеді. Мҧнда энергияның кӛбісі пайдаланылған ыстық бумен шығып кетеді.  

(Г.Мякишевтен) 

Сӛздік 

ӛндіру – производить, вырабатывать. 

айырмашылық – особенность  

энергия кӛзі –  источник энергии 

кӛмір – уголь 

мҧнай – нефть 

бу – пар 

ҥнемді – экономичный  

 

3-тапсырма. Мәтінге 7 сҧрақ жазбаша қойыңдар. Мәтін бойынша диалог қҧрастырыңдар.  

 

4-тапсырма. Берілген сӛйлемдерді қҧрылысына қарай талдап, қайсысы жай сӛйлем, қайсысы 

қҧрмалас сӛйлем екенін анықтаңдар. Әр сӛйлемнің тҧрлаулы мҥшелерінің астын тиісті 

шартты белгілермен сызып отырыңдар.  

Ҥлгі: Абай ҧзақ тыңдады. Әйгерім әнін ҥзгенше, Абай қыбыр етпестен мҥлгіп тыңдады.  

            

          Жай сӛйлем                                            Қҧрмалас сӛйлем 

     Абай ҧзақ тыңдады.                                 Әйгерім әнін ҥзгенше, 

                                                                         Абай қыбыр етпестен  

                                                                               мҥлгіп тыңдады. 

                                                           

       Біздің заманымызда қоғамның ӛндірістік кҥштері дамуының ең басты кӛрсеткіші - 

ӛндіріс және энергия тҧтыну дәрежесі. Сонда жетекші роль атқаратын электр энергиясы – 

энергияның әмбебап және пайдалануға ыңғайлы тҥрі. Егер энергия тҧтыну дҥние жҥзінде 25 

жылда (шамамен) екі есе артады десек, электр энергиясын тҧтыну орта есеппен 10 жылда екі 

есе артады. Бҧл – энергия ресурстарын жҧмсаумен байланысты процестер саны ҥсті-ҥстіне 

электр энергиясына кӛшеді деген сӛз. 

 

2-сабақ 

 

1-тапсырма. Мәтінді оқып, таныс емес сӛздерді теріп жазып, сӛздікпен аударыңдар.  

  

Су электр станциясы 

 

 Су электр станцияларында (ГЭС-те) генераторлардың роторларын айналдыру ҥшін 

судың потенциалдық энергиясы пайдаланылады. Электр генераторлардың роторларын 

гидравликалық турбиналар айналдырады. Станцияның қуаты плотина туғызатын су 

деңгейлерінің айырмасына (арынға) және секунд сайын турбина арқылы ағып ӛтетін судың 

массасына (су шығынына) әкеледі. 

 Бҧрынғы Кеңес Одағында ӛндірілетін барлық электр энергиясының 20%-ке жуығын су 

электр станциялары беріп отырды.   

 Энергетикадағы атомдық электр станциялары (АЭС) маңызды роль атқарып келеді. 

Бҧрынғы Кеңес Одағында ӛндірілетін электр энергиясының 15%-ке жуығын атомдық электр 

станциялары берді.  

 

2-тапсырма. Берілген сӛздермен сӛйлем қҧрастырыңдар. 
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ӛндірістік               турбина                         энергия          станциясы 

гидравликалық      деңгейі                          электр             шығыны 

су                            кҥштер                           су                    айналуы 

ресурстарды          тҧтыну                           энергия           тҧтыну 

энергияны              жҧмсау                          энергия           ӛндіру 

 

3-тапсырма. Мәтіннен қҧрмалас сӛйлемдерді табыңдар. Оларды жай сӛйлемдерге 

аударыңдар. 

 Жылу электр орталығы (ЖЭО) деп аталатын арнаулы жылу электр станциялары 

пайдаланылған бу энергиясының недәуір бӛлігінен ӛнеркәсіп орындарына және тҧрмыс 

қажетіне (ҥйді жылытуға керекті, суды ысыту және ыстық сумен қамтамасыз ету) 

пайдалануға   мҥмкіндік береді. Нәтижесінде жылу электр орталығының пайдалы әсер 

коэффициенті 60-70%-ке жетеді. Қазір еліміздің жылу электр орталықтары барлық электр  

энергиясының 40%-ін береді де, электр энергиясымен және жылумен бірнеше жҥз қаланы 

қамтамасыз етеді.  

 

4-тапсырма. Мәтін бойынша ҥш деңгейлік тапсырманы орындаңдар. 

 

Энергетика – ең маңызды буын 

 

 Жамбыл ГРЭС ААҚ-ты 2004-2005 жылдардағы кҥзгі-қысқы кезеңде іске қосудағы 

кейбір мәселелер сәрсенбі кҥні Ҥкіметте Премьер-Министр Даниал Ахметовтің 

тӛрағалығымен ӛткен кеңесте қаралды.  

 Кеңесте атап ӛтілгендей елімізде электр қуатын тҧтынуда жалпы сҧраныстың ӛсуіне 

орай, оны ӛндіру балансы Қазақстанның оңтҥстік облыстарында тапшылыққа әкеліп соғуда, 

соның салдарынан отынға бағаның жоғары болғандығынан Жамбыл ГРЭС-іне 

республикалық бюджеттен демеу қаржы бӛлу мәселесін жыл сайын шешуге тура келеді. 

Проблеманы шешудің бірнеше нҧсқасы барын атап ӛткен Премьер-Министр кез келген 

жағдайда болсын ӛңірдегі халықтың мҥддесі бҧзылмауы керектігін кеңеске қатысушылар 

есіне салып ӛтті.  

 Кеңес қорытындысы бойынша ҥкімет басшысы тиісті қҧрылымдарға барлық қажетті 

қҧжатты әзірлеуді тапсырды, ӛңірдегі ӛнеркәсіп кәсіпорындарында электр қуаты нарықтық 

баға бойынша босатылғанмен, халық ҥшін ол бҧрынғыша қалады. Даниал Ахметов еліміздің 

оңтҥстік ӛңірінде энергетиканы дамыту тҧжырымдамасын әзірлеу кезінде Жамбыл ГРЭС-ін 

қайта жаңарту перспективасын қарауға тапсырма берді.  

 

ІІІ-деңгей. 1. Мәтінге 5 сҧрақ жазбаша қойыңдар. 

 

ІІ-деңгей. Мәтіннің негізгі ойын айтыңдар. 

 

І-деңгей. «Энергетика – ең маңызды буын» тақырыбына 

сӛйлесіңдер. 

 

3-сабақ 

 

1-тапсырма. Мәтінді оқып, жаңа сӛздермен танысыңдар.  

 

Екібастҧз – Павлодар темір жолы электрлендіріледі 

 

 Елбасы Н.Назарбаев «Қазақстан -2030» Стратегиялық жоспарында темір жол саласына 

ерекше назар аударып, оны дамытуды басым бағыт деп атап кӛрсеткен болатын. Онда 
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«аумағымыздың ауқымын және экономикамыздың шикізаттық бағдарын ескерсек, 

Қазақстанда жҥк тасымалының негізгі кӛлемі темір жол арқылы жҥзеге асырылатын болады» 

делінген. «Қазақстан-2030» Стратегиясында кӛрсетілген темір жол саласы бойынша осындай 

тапсырмалар ӛз нәтижесін беруде.  

 Еліміз егемендігін алған уақыт ішінде облыста Ақсу-Дегелең темір жол бағыты 

пайдалануға берілді. Бҧл еліміздің солтҥстігі мен оңтҥстігін біршама жақын байланыстыруға, 

экономикалық тиімділікті арттыруға мҥмкіндік берген Павлодар облысын басып ӛтетін 

маңызды темір жол тармағы болды.  

 Соңғы жылдары облыс кӛлемінде темір жол  саласын ӛркендетуге тағы бір жаңалық – 

ол Екібастҧз-Павлодар аралығындағы темір жолды электрлендіру қҧрылысы. Темір жол 

электрлендірілсе, тепловоздардың қою кӛк тҥтінінен  қҧтылып, экология және қоршаған 

ортаның да  қазіргі кҥнде айтылып жҥрген біраз мәселелері шешіліп қалары анық. Әрі әбден 

ескірген тепловоз паркі де жаңарып, тепловоздардың орнын қуатты да жҥрдек электровоздар 

алмастыратын болады. Сонымен бірге, жаңа жҧмыс орындары да ашыла бастайды.  

 Аралықтары 232 километр болатын Екібастҧз-Павлодар темір жолын электрлендіру 

жҧмыстары негізгі жоспар бойынша тӛрт жарым жылға бекітілген. Қазір темір жол бойында 

Талдықорған, Петропавл, Ӛскемен жақтан келген мердігерлік қҧрылыс бригадалары жҧмыс 

жасауда. Жергілікті «СК Қҧлагер» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі темір жол бойына 

тіректер орнатуда. Ал жалпы, Екібастҧздан Павлодарға дейінгі қашықтықта тіректер, 

қосалқы ҥш станса, 40 пәтерлі екі тҧрғын ҥй қҧрылысы қолға алынбақшы. Серіктестік 

мамандарының айтуынша, әуелгі кезде тӛрт метр тереңдікте жер қазып, тіректерді 

орнатудағы тәжірибелері аз болды. Қазір кҥніне 300 тіректен орнатылуда. Қосалқы 

салынатын ҥш стансаның бірі – Майқайың пайдалануға әзір. Жаз айлары басталғанша, 

тіректердің барлығы да орнатылып болады.                                                  

  (Егемен Қазақстан) 

   

2-тапсырма. Мәтін бойынша сҧрақтарға жауап беріңдер.  

 

Сҧрақтар Жауаптар 

8. Қандай жоспарда темір жол 

саласына ерекше назар аударылды? 

9. Неге темір жолға ерекше кӛңіл 

бӛлініп отыр? 

10. Егемендік алған уақыт ішінде темір 

жол саласындағы жетістіктерді 

атаңдар? 

11. Екібастҧз-Павлодар аралығындағы 

темір жолда электрлендіру не ҥшін 

қажет? 

12. Темір жолды электрлендіру мен 

экологияның байланысы неде? 

13. Екібастҧз-Павлодар темір жолын 

электрлендіру неше жылға 

жоспарланған? 

14. Электрлендіру ҥшін жҥргізіліп 

жатқан жҧмыс тҥрлерін атаңдар? 

........... 

 

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

 

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

 

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

 

 

........... 

 

........... 

 

.......... 
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3-тапсырма. Мәтінді оқып, жай және қҧрмалас сӛйлемдерді анықтаңдар.  

 

Елордадан бір тәулікте 

 

 «Астана-Ақтӛбе» жолаушылар пойызы желтоқсанның 11-і кҥні 21.13-те Ақтӛбе 

стансасына келіп тоқтады. Вокзал алаңына алдын-ала жиналған жҧрт жолаушыларға гҥл 

шоқтарын ҧсынып, мәре-сәре боп қалды. №57 жҥйрік пойыз елордадан облыс орталығына 

тӛте жолмен тҧңғыш рет жҥріп келді. Облыс әкімінің орынбасары Әлібек Картов қала 

жҧртшылығының ӛкілдерін осы тарихи оқиғамен қҧттықтады. Ал жолаушылар болса, жол 

бойғы алған әсерлерін айтып мәз.  

 Елбасының 30 қарашада Арқа стансасынан «Хромтау-Алтынсарин» жаңа темір жол 

желісімен Ақтау портына алғаш аттанған жҥк пойызына сәт сапар айтып, шығарып салғаны 

баршаға аян. Содан бері осы бағыттағы ҧзын жолдың әр нҥктесіне ерсілі-қарсылы 236 жҥк 

пойызы жҥріп ӛтіпті.  

 Бәрінің тиегені – ел экономикасының қажеті. Бәрі – ел игілігі ҥшін. Жақында кӛршіміз 

Ресей жаңа темір жол салғанын айдай әлемге жария етті. Ҧзындығы – 57,5 шақырым ғана 

аралық жол. Тыңнан темір жол тарту – дәулетті елдің қолынан келетін шаруа. Қазақстанның 

қҧдіреті соған жетіп тҧр. Әйтпесе, ҥкімет бір жолды бітіре сала ҧзындығы 150 шақырымдық 

Ӛскемен-Шар жаңа тӛселетін шойын жолдың жобасын бекітпеген болар еді. Мақсат - ӛзге 

мемлекетке тәуелді болмай, ӛз еліміздің экономикалық қуатын еселей тҥсу.  

 Астанадан жҥйрік пойызбен тура келген жолаушылардың да ой-пікірі осы. Сапардың 

мерекелік салтанатын емес, елдік және әлеуметтік маңызын кӛбірек айтуы сондықтан. Ал 

жолдың экономикалық ауқымы орасан ҥлкен. Солтҥстік және Орталық облыстардың астығы 

мен металы теңіз қақпасы  - Ақтау портына жеткізілсе, Батыс аймақтың кендері солтҥстік 

ӛңірдің зауыттарына тасылады. Пайда шаш-етектен. Мәселен, бҧрын жҥк тасымалына 

мемлекетаралық тариф алынса, енді ол Республикалық бағамен есептеледі. Екі есе арзан. Екі 

ортадағы барлық пойыз Ақтӛбе аумағы арқылы ӛтеді. Бҧл – облыс ҥшін ҥлкен табыс кӛзі.  

 400 шақырымнан астам жаңа жолдың 70 пайыздан астамы – біздің ӛңірде.  

 

(Егемен Қазақстан) 

 

4-тапсырма. «Тӛте жолдың бір пайдасы осы» деген тақырыпта ӛз ойыңды білдір, әңгіме 

қҧрастыр.  

4-сабақ 

 

1-тапсырма. Берілген сызба бойынша электр энергиясын пайдалану деген мәтін 

қҧрастырыңдар. 

                                                

 

 

 

 

 

 

                                                                      

                                                                                    

                                                                                          

                                                                                                                  

                                                        

 

 

 

кӛлік 
тҧрғын 

ҥйлер 

теміржол 

тҧрмыстық қҧрал-

жабдықтар 

ӛнеркәсіп 
тҥрлі мекемелер: 

балабақша, мектеп, ЖОО 

т.б. 
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2-тапсырма. Кӛп нҥктенің орнына тиісті сӛздерді қойыңдар.  

 Кездесу барысында чех автомобиль ... Ҥкімет басшысын ӛз тәжірибелерінен және 

Қазақстанда осы саланы дамыту ... хабардар етті. Атап айтқанда, Ӛскемендегі «Азия авто» 

ЖАҚ автомобиль қҧрастыру ... аталған маркалы ... ӛндірісін ҧйымдастыру жобасы туралы 

әңгіме болды. 

 Премьер-Министр республика аумағында автомобиль қҧрастыру  ... кеңеюі туралы ... 

қолдады. Ол еліміз ... бҧған қызығушылығына тоқтала келе, Қазақстанда қосымша ... салығы 

ӛнімдерін шығаруды қамтамасыз етуге, жаңа жоғары ... ӛнеркәсіпті қҧруға мақсатты тҥрде 

бағытталған жҧмыстың жҥріп жатқанын, республика заңнамасында бҧл процесті жҥзеге 

асырушы ... қатысты бірқатар артықшылықтар мен жеңілдіктер қарастырылатынын атап ӛтті.  

 Даниал Ахметов Индустрия және сауда министрлігіне таяу уақытта тиісті ... әзірлеу 

ҥшін «Шкода авто» АҚ ӛкілдерімен келісім процесін ... тапсырды, деп хабарлады Премьер 

Министрдің ... қызметі.    

3-тапсырма. Мәтінді оқып,  ҥш деңгейлік тапсырманы орындаңдар. 

 

777-ші шақырымда тҥйіскен Тҥрксіб 

 

 Кең байтақ қазақ жерінде ғасырлар бойы толастамаған керуендер легін жиырмасыншы 

жҥз жылдықтың басында темір жол алмастырды. Соның ішінде Ҧлы Жібек жолының 

сҥрлеуін жаңғыртқан Тҥрксіб темір жол желісінің маңызы отандық кӛлік жҥйесінде елеулі 

болып қала бермек. Әлемде бҧдан бҧрын дәл осындай аңызақ дала, асулы тауды тіліп ӛткен 

темір жол қҧрылысы жоқтың қасы екен. Сондықтан небәрі екі жарым жылда салынып біткен 

әйгілі қҧрылыс адамдардың асқан тӛзімділігі мен қажымас қажыр-қайратының жарқын ҥлгісі 

ретінде ҧрпақтар жадында сақтала бермек. Бір атап ӛтерлігі, аталмыш желі қҧрылысы 

кездейсоқтық па, жоқ әлде жобаны жасаушылар қазақ халқы ҥшін қасиетті саналатын сол 

санның киесіне жҥгінді ме, әйтеуір қарама-қарсы бағыттағы Семей мен Луговая 

стансаларынан тартылған екі жақты жолдың тҥйіскен тҧсы дәл 777-ші шақырымға дӛп 

келген. Сондықтан да темір жол тарихын зерттеушілер оны Гиннес рекордтар кітабынан 

орын алуға әбден лайық деп есептейді.  

 Дінге, ҧлттық дәстҥр-салтқа қарсы аяусыз кҥрес жҥргізіліп жатқан сол заманда 

жергілікті қоғам қайраткерлері ҧлттың асыл қазынасынан аттап кетпей, алғашқы паровоздың 

тҧсаукесер сапарын қазақи дәстҥрмен ашты. Онда халық рәсімімен жолы ақ босын, шаңырақ 

киесі қолдап жҥрсін деген ниетпен Луговая стансасынан шығатын алғашқы паровозды 

арнайы әзірлеген шаңырақ кескініндегі доғадан ӛткізді. Алғашқы пойыз 1929 жылы 19 

маусымда Алматы қаласына келді. 1974 жылы темір жол қҧрылысына қатысқан 

жҧмысшылардың еңбектегі ерлігіне кӛрсетілген қҧрмет ретінде алғашқы паровоз еліміздің 

сол кездегі астанасы Алматы қаласына орнатылды.   

 

ІІІ-деңгей. Мәтіндегі темір жолға қатысты сӛздер мен сӛз тіркестерін теріп 

жазыңдар. 

ІІ-деңгей. Мәтінге басқаша ат беріп, тҥсінгеніңді баяндап бер. 

І-деңгей. «Тҥрксіб» темір жолының тарихы туралы диалог қҧрастырыңдар.  

 

4-тапсырма. Берілген сӛйлемнің дҧрыс сыңарын табыңдар. 

 

1. Ӛнеркәсіп электр энергиясының 

2. Ӛндірілетін электр энергиясының 70 

пайызы 

3. Транспорт та ірі  

4. Темір жолдардың кӛпшілігі 

5. Электр энергиясы 

6. Тҧрмыстық электр қҧралдарына  

1. ӛнеркәсіптің ҥлесіне тиеді 

2. тҧтынушы болып есептеледі 

3. тҧрғын ҥйлерді жарықтандырады 

4. негізгі тҧтынушысы болып табылады 

5. электрмен тарту жҥйесіне кӛшіріліп 

отыр 
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5-сабақ 

 

1-тапсырма. Жаңа сӛздер мен сӛз тіркестерімен танысып, сӛйлем қҧрастырыңдар. 

автоматтандыру 

басқару жҥйесі 

еңбек ӛнімділігі 

тиімділендіру 

 

2-тапсырма. «Автоматтандыру» мәтінін тҥсініп, тӛменде берілген сҧрақтарға жауап 

беріңдер. 

          Автоматтандыру – техникалық қҧрал-жабдықтарды, сондай-ақ энергияны, материалды 

және ақпаратты алу, тҥрлендіру, жеткізу (тасымалдау), пайдалану процестеріне адамның 

тікелей не ішінара қатысуын босататын экономикалық-материалдық тәсілдермен басқару 

жҥйесін пайдалану. 

     Автоматтандырудың мақсаты – еңбек ӛнімділігі мен ӛнім сапасын арттыру, жоспарлау, 

басқару жҧмыстарын тиімділендіру, денсаулыққа зиянды жҧмыстан адамды босату. 

Автоматтандыру ғылыми-техникалық прогрестің басты бір бағыты саналады.   

 

(«Қазақстан ҧлттық энциклопедиясы») 

Сҧрақтар 

1) Автоматтандыру деген не? 

2) Автоматтандырудың мақсаты қандай? 

3) Автоматтандыру ненің басты бір бағыты болып саналады? 

 

3-тапсырма.  Диалог бойынша  ӛзара сӛйлесіңдер. 

- Автомобиль кӛлігі деген не? 

- Ол жҥк және жолаушылар тасуды қамтамасыз ететін кӛлік тҥрі. 

- Ол нешінші жылдары ӛркендеген? 

- 20-ғасырда кең тарап, ӛркендеген. 

- Оның саны қанша болған? 

- 1900 жылы дҥние жҥзінде небәрі 11 мың автокӛлік болса, оның саны ғасырдың аяғында 500 

миллионнан асты. 

- Қазақстан Республикасында автомобиль кӛлігі бойынша қандай ӛзгерістер бар? 

- Қазақстан Республикасы 20-ғасырдың 90-жылдарында ӛзара бәсекелестіктегі тәуелсіз жҥк 

және жолаушы таситын автокӛлік рыногын дамытуға кӛшті. 

- Республикада автокӛліктің саны қанша? 

- 1998 жылы 1,5 миллионға жуық автокӛлік болды. Оның 21% жҥк таситын, 70%-ы жеңіл 

машиналар болса, қалғаны автобустардың ҥлесінде. 

(Қ.Ілиясовтан) 

 

4-тапсырма. Мәтінді тҥсініп, мазмҧндама жазыңдар. 

       Автомобиль спорты – жарыстық, спорттық сериялы автомобиль тҥрлерімен ӛткізілетін 

жарыс және картинг алаңындағы бәсекелер. Алғашқы автомобиль жарысы 1894 жылы 

Парижде ӛтті. 1904 жылы қҧрылған Халықаралық автомобиль Федерациясына  97 ел мҥше 

болды. Қазақстанда автомобиль спорты 1970 жылдан қалыптаса бастады. Елімізде алғашқы 

чемпионат 1978 жылы – ӛткізілді.  

      Қазақстан спортшылары дҥние жҥзіндегі жарыстарға 1989 жылдан   бастап қатынасты, 

сол жылы Еуропа чемпионатында спорт шебері  С.Попиков 4-орынға ие болды. Бҧл 

қазақстандықтардың дҥние жҥзі деңгейіндегі ең жоғары кӛрсеткіші. 

      1992 жылы ҚР-ы  Автомотоспорт Федерациясына мҥше болып енді.  

(Ж.Жҥнісҧлы) 
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5-тапсырма.  Б.Момышҧлының сӛз туралы тҥсінігіне талдау жасаңдар. 

 

      Сӛз – халқымыздың қымбат асыл байлығы. Мен оларды кӛзіме адамдар тәрізді. Оның 

ішінде солдаттар сияқты елестетем. Олардың да жаны бар, қаны бар. Олар ӛмір сҥреді. 

Жақсы жазушы ҥздік қолбасшымен бірдей. Сӛздердің басын қосып, жҧмылдыра біледі. Ал 

ынтымақпен бірігіп, жалын атқан сӛздерден кҥшті нәрсе жоқ. Батыр да дара емес, елімен ер 

емес пе? 

       «Қаһармен сӛз қамал бҧзады» деген мақал осыдан шыққан.  

 

6-тапсырма. Мәтін бойынша ҥш деңгейлі тапсырмаларды орындаңдар. 

 

Тыңдаусыз болса, сӛз жетім 

    Жетек деген кӛрегенге жолыққан шҧбартаулық ақылгӛй Байтоқан: 

- Қияннан асқан бар ма, арқардың ізін басқан бар ма? Ҧлытауға шыққан бар ма, ҧлардың ҥнін 

ҧққан бар ма? – Соны іздеп келемін депті. 

       Сонда Жетек: 

 - Е, сенің іздегенің менің іздегенімнен де қиын екен.  Мен адам - адам болса екен, ардан 

безбесе екен, намыстан қашпаса екен, ерлікке бастаса екен, елдің шырқын бҧзбаса екен, ел 

басшысыз қалмаса екен, жер жаңбырсыз болмаса екен, сӛз тыңдаусыз болмаса екен, деп, 

соны іздеп барамын. Бҧрынғылар айтқан екен, дҥниеде ҥш орны толмас жетім бар: «Ел 

басшысыз болса, жер жаңбырсыз болса, сӛз тыңдаусыз болса жетім» деп. Менің бара 

жатқаным да сол, - депті.  

 

6-сабақ 

Нәтиже сабақ 

І. Тест сҧрақтары  

1.   Құрмалас сӛйлем құрамына қарай нешеге бӛлінеді?  

а. 4 

в.  3  

с. 2   

д. 5   

2. Қандай жоспарда темір жол саласына ерекше назар аударылды?  

а. Н.Назарбаевтың халыққа жолдауында 

в. Елбасы жолдауында    

с. Н.Назарбаевтың «Қазақстан-2030»  стратегиялық жоспары 

д. К.Мәсімовтың бағдарламасында 

3. Автомобиль кӛлігі нешінші ғасырда кең тарады? 

а.  19 ғасырда 

в.  18 ғасырда 

с. 20 ғасырда 

д. 21 ғасырда 

4. 1904 жылы құрылған Халықаралық автомобиль Федерациясына  неше ел мүше 

болды? 

а. 80 

в. 97 

с. 87 

д. 90   

5.  «Энергетика – ең маңызды буын» атты мәтінде не туралы айтылады?  

а. Тараз қаласы 

в. Премьер-Министр  

с. Даниал Ахметов  

д. Жамбыл ГРЭС-і 
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6. Қазақстанда автомобиль спорты нешінші  жылдан қалыптаса бастады? 

а. 1980 

в. 1990 

с. 1970 

д. 2000 

7.  Сабақтасып та, салаласып та байланысатын құрмаластың түрі?  

а. аралас құрмалас  сӛйлем  

в. салалас құрмалас  сӛйлем  

с. сабақтас құрмалас сӛйлем  

д. жай сӛйлем  

8. Электр станциясының неше түрі бар? 

а. 4 

в. 3 

с. 2 

д. 5 

9. Электр энергиясы не арқылы ӛндіріледі? 

а. электромеханикалық генераторлар 

в. электр станциялары 

с. жылу двигательі 

д. жылу электр станциясы 

10. Жылу және гидроэлектр станцияларының айырмашылықтары неде?  

а. двигательдерінің ұқсастықтарында  

в. двигательдерінің әр түрлілігінде   

с. двигательдері бірдей   

д. барлық жауап дұрыс  

11.  Бірі екіншісіне бағынатын құрмаластың түрі?  

а.  аралас құрмалас сӛйлем   

в. сабақтас құрмалас сӛйлем 

с. салалас құрмалас сӛйлем   

д. жауаптың барлығы дұрыс 

12. Бір ғана ойды білдіретін сӛйлем? 

а. аралас құрмалас сӛйлем 

в. жай сӛйлем 

с. сабақтас құрмалас сӛйлем 

д. құрмалас сӛйлем 

13. Алғашқы автомобиль жарысы  нешінші жылы ӛтті? 

а. 1874 жылы 

в. 1894 жылы  

с. 1865 жылы 

д. 1970 жылы 

14. Қазақстанда алғашқы чемпионат қай жылы  ӛткізілді? 

а. 1978 

в. 1976 

с. 1870 

д. 1980 

15. Баяндауышы тиянақты, ӛзара тең дәрежеде байланысатын құрмаластың түрі? 

а. сабақтас құрмалас                 

в. салалас құрмалас 

с. аралас құрмалас                    

д. барлық жауап дұрыс 

16. Бір нәрсе жайында сұрай айтылған сӛйлемді қалай атаймыз? 

а. сӛз тіркесі  
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в. бұйрықты сӛйлем  

с. хабарлы сӛйлем  

д. сұраулы сӛйлем  

     17.  Қай жылы ҚР-ы  Автомотоспорт Федерациясына мүше болып енді? 

а. 1984 

в. 1991 

с. 1992 

д. 1990 

18. Алғашқы автомобиль жарысы  қай қалада  ӛтті? 

а. Англияда 

в. Римде 

с. Мәскеуде 

д. Парижде 

19. Сӛйлемнің тұрлаулы мүшелерін табыңыз? 
а. бастауыш 

в. анықтауыш 

с. толықтауыш 

д. бастауыш және баяндауыш 

20. Екі не бірнеше жай сӛйлемнен құралып,  күрделі ойды білдіреді? 

а. жай сӛйлем 

в. толымды сӛйлем 

с. құрмалас сӛйлем 

д. толымсыз сӛйлем 

 

ІІ. Бақылау сҧрақтары 

1. Қҧрмалас сӛйлем, тҥрлері. 

2. Электр энергиясының маңызы туралы сҧхбат әзірлеңдер 

3. «Темір жолды электрлендірудің пайдасы»  тақырыбына шығарма жазыңдар. 
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ХVIII-модуль 

 

Лексикалық тақырып: Мҧнай ӛңдеу ӛндірісі 

Грамматикалық тақырып: Салалас қҧрмалас сӛйлем 

 

1-сабақ 

 

1-тапсырма. Салалас қҧрмалас сӛйлемді сызба бойынша тҥсініп, есте сақтаңдар. 

 

Салалас қҧрмалас сӛйлем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

2-тапсырма. Мәтінді оқып, салалас қҧрмалас сӛйлемдерді табыңдар. 

 

Қазақстанның қазба байлықтары 

 

 Батыс Қазақстан ӛлкесінің табиғат байлығы Қазан тӛңкерісіне дейін аз зерттелді. Кеңес 

ҥкіметінің кезінде жан-жақты жоспарлы зерттеу жҧмысының нәтижесінде, облыстың 

территориясында дҥниежҥзілік маңызы бар мҧнай, газ қорларының бар екені анықталды. 

Қҧрылысқа, ӛнеркәсіпке қажетті пайдалы қазбалардың тҥрлері табылып халық 

шаруашылығында игеріліп жатыр.  

 Соңғы 10-15 жылдың ішінде Батыс Қазақстан облысында ӛндіріске қажетті қоры бар 

Қарашығанақ және Батыс Тепловка мҧнай-газ конденсат кеніштері ашылды. Қарашығанақ 

мҧнай және газ конденсат кеніші қазір бҥкіл дҥние жҥзіне әйгілі болып отыр. Бҧл бӛрлі 

ауданының территориясында, Ақсай қаласынан 30 шақырым қашықтықта орналасқан. 1984 

жылдан бастап оны халық шаруашылық мҥддесіне игере бастады.  

 Облыстың территориясында химиялық және агрономиялық шикізаттардың мол қоры 

табылды.  

 Шалқар кӛлінің маңынан табылған калий және магний тҧздарының қоры, Аралсор ас 

тҧзының қоры, Қақы балшығы, минералды бояулар табылып игерілуде.  

 Батыс Қазақстан облысында қҧрылыс материалдарының кӛзі ӛте мол. Соның ішінде 

Теректі ауданының орталығында цемент ӛндіруге қажетті шикізат кӛзінің мол қоры ашылды. 

Осының негізінде облыс шаруашылығына ӛте қажет цемент зауытын салу кҥн тәртібінде тҧр.  

 Ал әктасты, қҧрылысқа қажет қҧмның, қҧм аралас саздың, жҧмыр және малтастың, 

керамзит жасайтын шикізат кӛздері бҥкіл облыс территориясында кездеседі.  

 Облыста ақ бордың қоры ӛте кӛп. Бордың қҧрамы бір клеткалы ағзалардың қаңқасы 

мен ҧнталған кальциттерден тҧрғандықтан цемент және силикат кірпіштер жасауға ӛте қажет 

шикізат кӛзі болып табылады.  

 Олардың ішінде Бӛрлі ауданындағы «Ақтау» кенішінің қоры 16 мың текше метр 

шамасында. Саздың бірнеше сапалы тҥрін ыдыс-аяқ; бҧйым жасайтын керамикалық ӛндірісті 

ӛрістетуге, ауылдық жерлерде ҥй қалайтын қыш кірпіш жасауға пайдаланады.  

ыңғайлас  

салалас 

қарсылықты 

салалас 

тҥсіндірме 

салалас 

себеп-салдар   

салалас 

талғаулы  

салалас 

кезектес 

салалас 

да, де,        

әрі,  және 

бірақ, алайда,          

дегенмен, 

сонда да 

сонша,         

сондай, 

соншалық, 

неге десеңіз 

ӛйткені, 

себебі, 

сондықтан, 

әлде, 

я, яки, 

болмаса, 

не, немесе,           

әйтпесе 

біресе, 

кейде, 

бірде 
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 Батыс Қазақстан облысында мезозой және кайназой дәуіріндегі шӛгінді жыныстардың 

бойынан жер асты суының мол қоры табылды.  

 Тҧщы су кӛзі Тайпақ, Чапаев, Сырым, Теректі аудандарында, Январцево, Орда, 

Қаратӛбеде және Жерсуында табылып халық шаруашылығына паайдаланып отыр. 

 Сонымен бірге әр тҥрлі ауруларға шипа минералды су қоры (йод, бром қоспалары бар) 

Ақжайық шипажайын ашуға мҥмкіндік берді.  

 Осындай табиғат байлықтарын тиімді пайдалану мәселесі болашақта кешенді тҥрде 

шешілуі керек. Облыстың территориясын геологиялық зерттеуді жалғастыра отырып, кен 

орындарын тиімді игеру проблемалары шешімін кҥтіп тҧр.  

 

Сӛздік 

пайдалы қазбалар – полезное ископаемое 

ӛлке – край 

зерттеу жҧмысы – исследовательская работа  

халық шаруашылығы – народное хозяйство 

ӛндіріс – промышленность 

шикізат – сырье 

кеніш – рудник 

шипажай – курорт 

 

3-тапсырма. Сӛйлемді аяқтаңдар.  

1. Батыс Қазақстан облысында ӛндіріске ... 

2. Қҧрылысқа, ӛнеркәсіпке қажетті ... 

3. Қарашығанақ мҧнай және газ конденсат ... 

4. Облыстың территориясын геологиялық ... 

5. Тҥрлі ауруларға шипа болатын .... 

6. Калий және магний тҧздарының ... 

7. Цемент және силикат кірпіштер ... 

8. Ыдыс-аяқ жасайтын ...  

9. Цемент ӛндіруге қажетті ... 

     10. Ақ бордың қҧрамы ... . 

 

4-тапсырма. «Батыс Қазақстанның қазба байлықтары» атты мәтін бойынша тӛменде 

берілген кестені толықтырыңдар. 

 

Қазба байлықтары Табылған жері 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

 

2-сабақ 

 

1-тапсырма. Мәтінді оқып, қазақ тіліне аударыңдар.  

 

Нефтегазовая Корпорация 

«Шеврон» 

 

 Нефтегазовая Корпорация «Шеврон» основана в 1873 году в городе Лос-Анжелесе. 

Корпорация «Шеврон» активно работает более чем в 90 странах, число ее сотрудников по 

всему миру составляет 34 тыс. человек. В США «Шеврон» является ведущим продавцом 
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нефтепродуктов и занимает в своей стране 3 место по добыче природного газа. Казахстаном 

и компанией «Шеврон» подписано в апреле 1993 года договор, в течении 40 лет будут вести 

разработку и добычу нефтяного месторождения в Тенгизе.  

 Нефтегазовая корпорация «Тексако» образована в 1902 году в штате Тексако, является 

одной из крупнейших нефтяных компанией США. «Тексако», является одной из крупнейших 

нефтяных компаний мира, успешно ведут в 150 странах. С 1998 года 65% участия в 

разработке месторождения «Северные Бузачи» Западного Казахстана.  

 

2-тапсырма. Сӛйлем қҧраңдар, жай сӛйлемдерді салалас қҧрмалас сӛйлемдерге 

айналдырыңдар.  

                        

                                        1873 ж Лос-Анжелесте                                          жҧмыс істейді 

«Шеврон» мҧнай-газ     бҥкіл дҥние жҥзінде 34 мың адамды                   қҧрайды 

корпорациясы                 90-нан астам елде                                                 иеленеді 

                                         мҧнай ӛнімдерін                                                    қҧрылды 

                                         табиғи газ ӛндіруден ҥшінші орынды                 сатады 

 

 

                                     

                                                    1933 жылы сәуірде шартқа               отырды 

Қазақстан және                          40 жылға шартқа                               игерді 

«Шеврон» компаниясы             теңіз мҧнайын                                    қол қойды 

 

 

 «Тексако» мҧнай-газ       1902 жылы Тексако штатында                        болып табылады 

   корпорациясы                 дҥние жҥзіндегі ірі компанияның бірі           қҧрылды 

                                           1988 жылдан Батыс Қазақстанда                     кен орындарын ашумен  

                                                                                                                        айналысады 

 

3-тапсырма. Мәтінді оқып, тҥсініңдер. Жаңа сӛздерімен танысыңдар. Мәтіннен салалас 

қҧрмалас сӛйлемдерді тауып, тҥрлерін анықтаңдар.  

 

Қазақстан мҧнайының алғашқы тамшылары 

 

 1899 жылы Қарашҥңгіл мҧнай фонтаны ашылды. Ембі-Каспий аймағында мҧнай қорын 

іздестіру жҧмыстары жҥргізіле бастады.  

 Осындай кҥрт бетбҧрыстың нәтижесінде атақты Нобелбің мҧнай ӛндірістік ҧйымы 

ӛмірге келді. Осы ҧйымға қарайтын жҧмысшылар Доссор, Мақат, Ескене ӛңірін терең 

бҧрғылауды қолға алды.  Ең сәтті қазылғаны  Доссордағы №3 скважина болды. 1911 жылы 

сәуірдің 29 кҥні 225 метр тереңдіктен юра қабатынан мҧнай фонтаны атқылады. Ол 20-25 

метр биіктікке 30 сағат бойы атқылап тҧрады. 16,7 мың тонна мҧнай шықты, тәулігіне 13360 

тонна. Мақат – Атыраудың ҥшінші мҧнайлы перзенті. Ол 1915 жылы ашылған. Қазіргі 

Атыраудың кӛптеген мҧнайшыларын тоғыстырып отырған Ембі мҧнай бірлестігі «Ембі 

мҧнай» тресі негізінде қҧрылды.  

 1959-1969 жылдар арасында Терістік Каспий ойпаттарында оншақты мҧнай-газ кен 

орындары Прорва, Ақтӛбе, Қара арна, Терістік, Терең ӛзен, Шығыс Қҧлсары, Мартышы, 

Қамышитовый, Таңатар ашылды.  

 1959-1960 жылдары Ақтӛбе облысында ірі Кеңқияқ, Атырау облысында Прорва кен 

орнын ӛндірістік пайдалануға беріп, Кеңқияқты игеру басталды. 70 жылдары Ембі 

ауданынан мҧнай іздеудің мҥмкіншілігі туып, 30 жылдам астам кен орындары Орал-Ембі 

аудандарының әр тҧстарының табылуы оның келешегінің зор екенінің айғағы. 1978 жылы 

тҧз астындағы Жаңажол кенін ашу ҥлкен табыс болды. 
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 1993 жылы Қазақстан «Шеврон» фирмасымен (АҚШ) «Теңіз-Шевройл»  біріккен 

ӛнеркәсібін қҧру шартына қол қойды. Шарт бойынша іздеу, барлау, ӛндіру істері бірге 

жҥргізілді.  

 Кең байтақ Қазақстанда мҧнай-газ кен орындарын барлау Батыс Қазақстан (Атырау, 

Ақтӛбе, Ақтау, Орал) ӛлкелерінде ғана емес, бҥкіл Қазақстан жері тҧнған байлық екенін 

анықтады. Соңғы жылдары ашылған мҧнай кеңшарлары Әлібек мола Қожасай 

кәсіпорындары (Ақтӛбе облысы, Мҧғалжар ауданында) Тәуелсіз еліміздің мҧнай 

ӛнеркәсібінің одан әрі дамуының, бҥкіл дҥние жҥзіне танымал ӛркениетті елдер қатарына 

кӛтерілуіміздің бірден-бір алғышарты. 

 

Сӛздік 

кӛшпенді – кочевой 

емдеу – лечить 

мәлім болған – быть известным 

бҧрғылау – бурение 

жер қойнауы – недра 

кәсіпкерлер – предприниматели 

мҧнай фонтаны – нефтяной фонтан 

барлау – разведка 

ӛркениет – цивилизация 

алғышарт – предпосылка 

 

4-тапсырма. Мәтін бойынша тӛмендегі кестені толтырыңдар.  

 

Жер атауы Ашылған жылы Сипаттамасы  

1. 

2. 

3. 

4. 

 

  

 

5-тапсырма. Мәтін бойынша ҥш деңгейлі тапсырмаларды орындаңдар.  

 

ІІІ-деңгей. 1. Мәтінге 5 сҧрақ жазбаша қойыңдар. 

                   2. Мәтіндегі аталған кен орындарының біреуіне жазбаша 

       сипаттама беріңдер.  

 

ІІ-деңгей. Мәтіндегі негізгі ойды тауып, әңгімелеңдер 

 

І-деңгей. Мәтін бойынша диалог қҧрып, екеуара сӛйлесіңдер 

 

3-сабақ 

 

1-тапсырма. Мәтінді оқып, жаңа сӛздермен танысыңдар.  

 

Жаңажол газ ӛндіру зауыты  

 

 Зауыт айналасы толған ҧңғылар. Осы ҧңғылардан табылған мҧнай қҧбыр арқылы 

зауытқа жеткізіледі. Жиналған мҧнай тазартылып, мҧнайы, газы, кҥкірті бӛлінеді.  

 Зауытта бастапқыда он екі қондырғы болды. Олардың ішінде 1 млн тонна мҧнай 

дайындайтын ҥлкен қондырғы бар. Зауытта сол кезде 151 адам жҧмыс істеді. 1986 жылы 

мҧнай дайындау 1217,4 мың тоннаға, газды жою 115,8 млн текше метрге, кҥкірт ӛндіру 
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3150,0 тоннаға жетті. Жҧмысшылар саны да артты. Бҧл мҧнай мен газ дайындау кӛлемін екі 

есе арттыруға мҥмкіндік берді.  

 Алайда нарықтық қатынастардың енгізілуі кәсіпорынның дамуына біршама кедергілер 

келтірді.  

 1997 жылы Қытай Ҧлттық корпорациясының келуімен зауыттың екінші тынысы 

ашылды. Зауыттың №2 жҧмыс кешені іске қосылды. Кешендерде кҥрделі жӛндеу 

жҧмыстары жҥргізілді. Кешендер осы заманғы қондырғылармен жабдықталды. Кәсіпорынға 

мамандар даярлау АҚШ-тың, Қытайдың, Канаданың жоғары оқу орындарында ӛткізіледі.  

 Жаңажол газ ӛндіру зауыты Қазақстан Республикасының экономикасын ӛркендетуге ӛз 

ҥлесін қосып отыр. Жыл сайын мыңдаған тонна мҧнай, газ ӛндіру – елді кӛгілдір отынмен 

толық қамтамасыз етуге мҥмкіндік береді.  

 Зауыт қауіптілігі жоғары кәсіпорын болып табылады. Сондықтан да мҧнда қауіпсіздік 

ережелері қатаң сақталады.  

 

Сӛздік 

ҧңғы – скважина 

қондырғы – оборудование 

мҥмкіндік – возможность  

нарықтық қатыныс – рыночное отношение 

кедергі – препятствие 

тыныс – дыхание 

кҥрделі жӛндеу – капитальный ремонт 

 

2-тапсырма. Жоғарыдағы мәтіндегі жай сӛйлемдерді қҧрмалас сӛйлемдерге айналдырыңдар.  

Ҥлгі: Зауыт айналасы толған ҧңғылар және осы ҧңғылардан табылған мҧнай қҧбыр арқылы 

зауытқа жеткізіледі (ыңғайлас салалас). 

 

3-тапсырма. Салалас қҧрмаластың тҥрлерін ажыратыңдар.  

 Отандық мҧнай қҧбыры жҥйесінің мінсіз қызмет кӛрсетуін қамтамасыз ететін 

профилактикалық және жабдықтау жҧмыстарын жыл сайын жҥргізудің қажеттілігі, қҧпия 

емес. Жыл сайын бҧл шараларға елеулі қаражат жҧмсалады, ӛйткені магистральді қҧбыр 

жҥлгелік бӛлігінің кездейсоқ істен шығуының ақыры, мҧнай айдауды тоқтатуы мҥмкін. 

Соңғы участок сенімділікті қамтамасыз ету жӛнінен айырықша кӛңіл аударуды талап етеді, 

себебі алдағы жылдары Ақтӛбе аймағындағы Әлібекмола, Қожасай мен Ӛріктау жаңа кен 

орындарынан айдалатын мҧнайдың кӛлемі арттырылмақ. Қҧмкӛл ӛнімін Қҧмкӛл-Қарақайың 

қҧбыры бойынша айдағанда және темір жол цистерналарына тиегенде жабысқақтығын 

азайтып, әрі геологиялық параметрлерін жақсарту мақсатында, депрессорлық 

қондырғылардың қосымша кӛлемін сатып алу қарастырылуда. Біз ҥшін ӛндірістік 

нысандардың географиялық орналасуын мейлінше нақты анықтау және қҧбыр кескінін 

әзірлеу мәселесі кӛкейтесті боп қалуда.   

  

4-тапсырма. «Жаңажол газ ӛндіру зауыты» мәтіні бойынша ҥш деңгейлік тапсырмаларды 

орындаңдар.  

ІІІ-деңгей. 1. Мәтінді оқып 6 сҧрақ жазбаша қойыңдар. 

            2. Мәтіннің қысқаша тҥсінігін айтыңдар.  

 

ІІ-деңгей. 1. Мәтінді оқып, диалог қҧрыңдар.  

2.. Мәтін туралы қосымша материал дайындаңдар 

 

І-деңгей.  Мәтін бойынша (зауыт директоры мен тілші арасында) сҧхбат 

дайындаңдар.  
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4-сабақ 

 

1-тапсырма. Сызбадағы салалас қҧрмаластың тыныс белгілерін есте сақтаңдар.  

 

 

1 

 

Ыңғайлас  

салалас 

  

Ҥтір 

сызықша  

Ҥтір 

 

_____,  ______. 

_____ - ______ 

__ да, __де, __ . 

әрі__, __ және __. 

 

2 

 

Қарсылықты 

салалас 

 

Ҥтір 

сызықша 

Ҥтір 

 

_____ , _____. 

_____, бірақ  ____. 

___, әйтсе де ___. 

 

3 

 

Тҥсіндірмелі 

салалас 

 

Қос нҥкте 

Сызықша 

 

_____:  _____. 

_____, сонша  ___. 

 

4 

 

Себеп-салдар 

салалас 

 

Қос нҥкте 

Ҥтір 

Сызықша 

 

_____ , _____. 

_____ : _____. 

_____ - _____.  

 

5 

 

Талғаулы 

салалас 

 

Ҥтір 

не____, не  ____. 

я_____,  я____. 

_____, болмаса  ____. 

 

 

6 

 

Кезектес 

салалас 

 

 

Ҥтір 

Кейде__ , кейде____. 

Біресе___, біресе  ___. 

 

2-тапсырма. Мәтінді оқып, таныс емес сӛздерін теріп жазып, аударыңдар.  

 

Мҧнай ӛңдеу ӛндірісінің ӛсу дәуірлері 

 

 Мҧнай мен газдың тау жыныстарынан бӛлінуі туралы ойлар әр тҥрлі дәуірдегі 

қолжазбаларда кездеседі. Геродот (біздің дәуірге дейінгі V ғасырда) Плутарх, Плиний (біздің 

дәуірге дейінгі І ғасырда) және басқа ғалымдардың еңбектерінде мҧнайдың кен 

орындарының Ӛлік теңіз жағасында, Сирияда, Персияда, Индияда, Жерорта мен Каспий 

теңізінің жағалауында және Амударья жағалауында барлығы келтіріледі.  

 Ерте заманнан бастап мҧнайды отын және жарық алу ҥшін пайдаланған. Жарық 

шыраққа шикі мҧнай қҧйылатын болғандықтан оның ең тиімдісі жеңіл мҧнай болған. Уақыт 

ӛткен сайын жеңіл мҧнай жетпей, ауыр мҧнайды айдап шырақ отынын ала бастады. Сондай 

қарапайым мҧнайды айдау қондырғыларын орта ғасырларда (ХVІ ғасыр) Закавказда, Батыс 

Украинада, Ухта ӛзенінің бойында пайдаланды. 1821-1823 жж. Солтҥстік Кавказда Моздок 

қаласының аймағында ағалы-інілі Дубининдер бірінші болып мҧнайды айдаудың ӛндірістік 

қондырғысын іске қосты. Англияда мҧнайды айдауды 1848 ж. бастады, ал АҚШ-та 

Татусвилле қаласында (Пенсильвания штатында) бірінші айдау қондырғысы 1860 ж. іске 

қосылды.  

 Бірінші айдау қондырғыларындағы негізгі аппарат, оқтын-оқтын істейтін, куб болып 

саналады, ал алатын бірден-бір мақсатты ӛнім жарық керосині болды. Жеңіл бензин 

фракциясын және ауыр қалдықты  - мазутты, басқа пайдалану жолы болмағандықтан, жағып 
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жіберетін. Бірінші мҧнай айдау зауытын Бакуде тау кен инженері Восбойников 1837 ж. іске 

қосты. 

 Оқтын-оқтын жҧмыс істейтҧғын кубтарды ХІХ ғасырдың 80 жылдары орыс 

инженерлері А.Ф.Инчик, В.Г.Шухов және Н.Н.Елин ойлап тауып іске асырған ҥздіксіз 

жҧмыс істейтҧғын куб батарейлері ауыстырды. 1876 ж. сҧйық отынды жағу ҥшін 

форсунканы ойлап тапты, бҧл бу қазандары ҥшін отын есебінде мазутты пайдалануға 

мҥмкіндік береді. Сол жылы орыстың ҧлы ғалымы Менделеев мазуттан майларды алудың 

мҥмкін екендігін дәлелдеді. Осының нәтижесінде мҧнай майлары осыған дейін кейбір 

салаларда пайдаланып келген ӛсімдік және мал майларын ығыстыра бастады да Ресейде, 

АҚШ-та және басқа кейбір мемлекеттерде мҧнайдан майлар ӛндіретін зауыттар салына 

бастады.     

 

3-тапсырма. Мәндес сӛздерді табыңдар.  

 

Пайдалану  

Уақыт ӛткен сайын 

Оқтын-оқтын 

Отын есебінде 

Ҧлы ғалым 

Ығыстыру 

Ӛндіретін 

кҥн ӛткен сайын 

отын орнына 

алатын 

қолдану 

шығару 

әлсін-әлсін 

атақты ғалым 

 

4-тапсырма. Жоғарыдағы мәтін бойынша ҥш деңгейлік тапсырманы орындаңдар. 

 

  

ІІІ-деңгей.  1. Мәтінге 5 сҧрақ жазбаша жазыңдар. 

             2. Мәтінді бӛліктерге бӛліп ат қойыңдар. 

 

 

ІІ-деңгей. Мәтіннің мазмҧнын ӛз сӛзіңмен айтып бер.   

 

 

І-деңгей. Мәтінде кӛтерілген негізгі мәселе бойынша жолдасыңмен сӛйлес.  

 

 

 

5-сабақ 

Нәтиже сабақ 

 

І. Тест ӛткізу  

1. Салалас құрмалас сӛйлем нешеге бӛлінеді? 

а. 4 

в. 6 

с. 3 

д. 5 

2. Бірінші мұнай айдау зауыты Бакуде қай жылы іске қосылды? 

а. 1938ж 

в. 1939ж 

с. 1937ж 

д. 1940 ж 

3. «Пайдалану» сӛзінің синонимін табыңыз? 

а. күн ӛткен сайын 
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в. қолдану 

с. оқтын-оқтын 

д. ығыстыру 

4. «Тексако» мұнай-газ корпорациясы қай жылы құрылды? 

а. 1904ж 

в. 1905ж 

с. 1901ж 

д. 1902ж 

5. «Кӛп нүкте, үтір, сызықша» қандай салалас құрмалас сӛйлемнің тыныс белгісі? 

а. себеп-салдар салалас 

в. талғаулы салалас 

с. кезектес салалас  

д. қарсылықты салалас 

6. Батыс Қазақстан ӛлкесінің табиғат байлығы Қазан тӛңкерісіне дейін ..... зерттелді? 

а. кӛп 

в. терең 

с. аз 

д. барлық жауап дұрыс 

7. «Қазақстан мен Шеврон» компаниясының арасында келісім-шартқа қашан қол 

қойылды? 

а. 1993ж 

в. 1992ж 

с. 1995ж 

д. 1996ж 

8. Зауыт қауіптілігі жоғары, сондықтан мұнда қауіпсіздік ережелері қатаң сақталады. 

а  кезектес салалас  

в. себеп-салдар салалас 

с. ыңғайлас салалас 

д. түсіндірмелі салалас 

9. «Қарашығанақ» мұнай-газ конденсат кеніші қай жерде орналасқан? 

а. Шығыс Қазақстан 

в. Оңтүстік Қазақстан 

с. Батыс Қазақстан  

д. Солтүстік Қазақстан 

10.  1986 жылы мұнай айдау неше мың тоннаға жетті? 

а. 1317, 4 мың тонна 

в. 1237, 4 мың тонна 

с. 1137, 5 мың тонна  

д. 1217, 4 мың тонна 

11.  Мұнайды айдаудың ӛндірістік қондырғысын алғаш іске қосқан кім? 

а. Н. Н. Елин 

в. Дубининдер 

с. В. Г. Шухов, Н. Н. Елин 

д. А. Ф. Инчик 

12.  Цемент ӛндіруге қажетті шикізат кӛзінің мол қоры қай жерде? 

а. Ақсай қаласында 

в. Теректі ауданында 

с. Шалқар ауданында 

д.  Сырым ауданында 

13.  Кәсіпорынға мамандар даярлау қандай мемлекеттерде ӛткізіледі? 

а. АҚШ, Франция, Канада 

в. АҚШ, Қытай, Канада 



 297 

с. АҚШ, Франция, Қытай 

д. Қытай, Жапония, Канада 

14.  «Қарашүңгіл» мұнай    фонтаны    қашан ашылды? 

а. 1899ж 

в. 1897ж 

с. 1999ж 

д. 2000ж 

15. «Оқтын-оқтын» сӛзіне мәндес сӛзді табыңыз? 
а. отын орнына 

в. әлсін-әлсін 

с. анда-мұнда 

д. әке-шеше 

16. Бакуде бірінші мұнай айдау зауытын кім іске қосты? 

а. Восбойников 

в. Инчик 

с. Елин 

д. Шухов 

17. «Шеврон» мұнай-газ корпорациясы қай жылы құрылды? 

а. 1872 ж. 

в. 1874 ж. 

с. 1873 ж. 

д. 1875 ж. 

18. Тыныс белгісі тек қана «үтір» болатын салалас құрмаластың түрі? 

а  ыңғайлас салалас  

в. себеп-салдар салалас 

с. түсіндірмелі салалас 

д. кезектес салалас 

19. АҚШ-тың қай штатында мұнайды бірінші айдау қондырғысы 1860 жылы іске 

қосылды? 

а. Вермунт 

в. Аляска 

с. Пенсильвания 

д. Техас 

20. Сұйық отынды жағу үшін  форсунканы қай жылы ойлап тапты? 

а. 1978 ж. 

в. 1976 ж. 

с. 1979 ж. 

д. 1975 ж. 

 

ІІ. Бақылау сҧрақтары 

1. Салалас қҧрмалас дегеніміз не? 

2. Салалас қҧрмаластың тҥрлерін атаңдар 

3. Мҧнай ӛңдеу ӛндірістері туралы айтыңдар.  

4. Мҧнай-газ саласындағы жетістіктер туралы досыңмен сӛйлес. 
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ХІХ-модуль 

Лексикалық тақырып: Жер әсері 

Грамматикалық тақырып: Сабақтас қҧрмалас сӛйлем 

 

1-сабақ 

 

1-тапсырма. Мәтінді оқып, тҥсініңдер. Жаңа сӛздерімен танысыңдар.   

 

Жер химиясы 

  

 Біздің планетаны зерттеуші геологтар ҥшін жер бетіндегі және жер астындағы заттарға 

тән ерекшеліктерді анықтайтын жалпы заңдылықтарды білу қажет. Геолог алдын-ала қай 

жерден темір, қай жерден уран, қай жерден фосфор табуға болатынын білу керек. Ол жер 

астында қандай элементтер жиналған кен орындарының пайда болу заңдылықтарын жақсы 

білу керек.  

 Периодтық жҥйедегі элементтердің орналасуы сияқты, жер астында да элементтердің 

орналасуында белгілі бір заңдылық болады. Бҧл геохимиктерге олардың жер астындағы 

қорларын іздеп табуға, ортақ заңдылықтарын анықтауға кӛмектеседі.  

 Элементтердің геохимиялық кҥйлері олардың атомдарының сыртқы электронды 

қабығының орналасуына, атомдарының мӛлшеріне, иондарына байланысты анықталады.  

 Геологтар осмий мен иридийді платина табылған жерден іздеу керектігін жақсы біледі, 

ӛйткені Менделеевтің периодтық кестесінде олар сегізінші топта бірге орналасқан. Никель 

мен кобальтті кен орындарынан темір іздеуге болады, олар периодтық кестеде бір топта және 

бір периодта орналасқан. 

 Элементтердің тарауы мен геохимиялық кҥйлері олардың периодтық жҥйеде 

орналасуымен анықталады: таралуы атомдық ядроның қҧрылысына, геохимиялық кҥйі – 

электрондық қабығының қҧрылысына байланысты болады.  

 Сондықтан да элементтердің периодтық жҥйесі геологқа да, химикке де қажет. 

Менделеевтің периодтық заңы – геохимик пен геологтің сенімді де сыналған жол кӛрсеткіші 

болып табылады.   

 

Сӛздік 

алдын-ала – заранее  

кен орыны – месторождение 

периодтық жҥйе – периодическая система 

геохимиялық кҥй – геохимическое поведение 

қабық – оболочка 

орналасқан – расположение 

таралуы – распространенность 

қҧрылысы – строение 

сенімді – надежный 

сынақтан ӛткен – испытанный 

 

2-тапсырма. Сызбаны тҥсініп, есте сақтаңдар.  

 

 

 

 

 

        

 

 Бағыныңқы сӛйлем Басыңқы сӛйлем 

Сабақтас қҧрмалас сӛйлем 
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3-тапсырма.  Қазақ тілінде берілген сӛйлемнің бӛлігін аударып, толықтырыңдар.  

 

Геолог заранее должен знать ... қай жерден уран, қай жерден фосфор табуға 

болатынын 

Геологи хорошо знают, что осмий и иридий 

нужно искать там же, где платину ... 

ӛйткені Менделеевтің периодтық кестесінде 

олар сегізінші топта бірге орналасқан 

Месторождения никеля и кобальта 

сопутствуют железу ... 

олар периодтық кестеде бір топта және бір 

периодта бірге орналасқан. 

 

Распространенность и геохимическое 

поведение элемента определяется  его 

положением в периодической системе ... 

таралуы атомдық ядроның қҧрылысына, 

геохимиялық кҥйі – электрондық 

қабығының қҧрылысына байланысты 

болады 

Поэтому периодическая система элементов 

... 

геологқа да, химикке де қажет 

Периодический закон геохимик пен геологтің сенімді де сыналған 

жол кӛрсеткіші 

 

4-тапсырма. Жер химиясы мәтіні бойынша ҥш деңгейлік тапсырманы орындаңдар.  

 

ІІІ-деңгей. Мәтінге жоспар қҧрыңдар. 

 

ІІ-деңгей. Мәтін бойынша диалог қҧрыңдар.  

 

Сабақтас қҧрмалас 

сӛйлемнің тҥрлері 

 

шартты бағыныңқылы 

сабақтас 

-са, -се, -ған, -ген, -ма+й, 

ме+й, -йынша /-йінше 

 

қарсылықты бағыныңқылы 

сабақтас 

-да, -де, -са да, -се де, се де, -

ған+мен, -ген+мен т.б. 

 

мезгіл бағыныңқылы 

сабақтас 

-ғанша, -генше, -ған+де, 

ган+де т.б. 

себеп бағыныңқылы сабақтас 

-дықтан, -діктен, –ып, -іп, -п 

мақсат бағыныңқылы 

сабақтас 

ҥшін, -мақ, -мек 

қимыл-сын бағыныңқылы 

сабақтас 

–ып, -іп, -п-а, -е, -й 

салыстырмалы 

бағыныңқылы сабақтас 

-са, -се 
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І-деңгей. Мәтіннің мазмҧнын айтыңдар.  

 

 

2-сабақ 

                                                                                                                                                                                        

1-тапсырма. Мәтінді оқып, қазақ тіліне аударыңдар, сабақтас қҧрмалас сӛйлемнің тҥрлерін 

ажыратыңдар.  

 

Профессия геолога 

 

 Работа геолога трудна и в тоже время увлекательна. В глухой тайге, в тундре, в высоких 

горах, на морском берегу, везде можно встретить неутомимого разведчика недр. Часто, то по 

обледенелой тропе, то по скальному карнизу пересекает он неприступные горные перевалы. 

Вдали белеют не то облака, не то ледники, видны расселины ущелья и бурные реки, и 

снежные вершины. Работа геолога требует не только выносливости и смелости, но также 

необходимых знаний опыта. Задолго до начала экспедиции геолог внимательно изучает тот 

район, край, область, куда он направляется. Поэтому геологу не обойтись без карты 

местности. При нем всегда и набор геологических инструментов и химических реактивов 

специальный геологический молоток и лупа соляная кислота, горный и простой компас, 

мешочки для образцов и другое. Геолог собирает образцы отмечает на карте места, где они 

взяты. На месте находки полезного ископаемого геологи выкладывают из камня памятный 

знак или вбивают деревянную вешку с фамилиями нашедших месторождение. После 

тщательного обследования и изучения составляют особые геологические карты.  

 

Сӛздік 
неутомимый – шаршамайтын 

разведчик – барлаушы 

обледенелый –мҧзды  

перевал – асулар 

выносливость – шыдамдылық 

опыт – тәжірибе 

геологические инструменты – геологиялық қҧралдар 

полезное ископаемое – пайдалы қазбалар  

 

2-тапсырма. Сӛз тіркестерінің орысша баламасын табыңдар. 

 

12. таулы асулар 

13. шаршамайтын барлаушы 

14. биік таулар 

15. теңіз жағалауы 

16. қиын жҧмыс 

17. қарлы шың 

18. қажетті білім 

19. арнайы балға 

20. ҥлгі жинау 

21. ескерткіш белгі 

высокие горы 

трудная работа 

необходимое знание 

морской берег  

горные перевалы 

специальный молоток 

неутомимый разведчик 

памятный знак 

снежная вершина 

собирать образцы 

 

 

3-тапсырма. Мәтінді мәнерлеп оқып, химиялық терминдерді тауып, сӛйлем қҧрастырыңдар 
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 Қазіргі технологияда хромды қолданбайтын сала жоқ деп айтуға болады. Бірақ, бір 

ӛкініштісі, хром табиғатта аз кездеседі. Хром таралуына байланысты химиялық элементтер 

арасында он жетінші орын алғанмен, оның жер қабатындағы орташа қҧрамы 0,035 пайыз. 

 Хром кен кӛздері Африканың оңтҥстігінде, Финляндия, Турция, Бразилия, Филипин, 

Ҥнді, Албания, Югославияда белгілі. Аз кӛлемде хорм сондай-ақ Мадагаскар, Жаңа 

Календония, Греция, Иран, Куба және Кипр, Судан, Америка қҧрама штаттарында 

ӛндіріледі.  

 Ресейде бай хром қабаты ХІХ ғасыр аяғында Оралда ашылды. Орал хромы еуропалық 

рынокта белгілі болды. Алайда біздің ғасырдың 50-жылдарының аяғында Оралда ӛндірілетін 

хром кенінің сапасы тӛмендеді. Сол кезден жаңа кен кӛздерін іздеу басталды. Бҧл бастаған іс 

табыспен аяқталды.  

 

4-тапсырма. Ҥш деңгейлі тапсырманы орындаңдар.  

 

ІІІ-деңгей. «Геолог мамандығы» мәтініне 5 сҧрақ қойыңдар.  

 

ІІ-деңгей. Ӛзіңнің таңдаған мамандығың туралы айт. 

 

І-деңгей. «Мамандықтың бәрі жақсы, тек оны сҥйе біл» деген нақыл сӛз 

тӛңірегінде пікірталас ӛткізіңдер.  

 

 

 

3-сабақ 

1-тапсырма. Мәтінді оқып, тҥсініңдер.  

 

Жер қойнауының қатал ескертуі 

 

 Ғалымдар болашақта Прикаспийдің мҧнай және газ ӛндіруде бірінші орын 

алатындығын болжайды. Бірақ бҧл мҧнай мен газды алу оңай емес. Мҧнай қорын тапқан 

тереңдік бес километрге, қысымы мың атмосфераға, ал температурасы жҥз градусқа жетеді. 

Ҥлкен жҥк кӛтергіштер мен бҧрғылау станоктары қажет. Жер асты кҥшін ҧстап тҧратын 

қҧралдар жоқ. 

 Мҧндай қҧрал-жабдық жҧмыс істейтін орта ӛзінің қаталдығымен ерекшеленеді. Бҧл 

қҧрал басқа болаттан жасалуы керек, тҥбірімен жаңа техниканы талап етеді.  

 Шикізатта тіршіліктің бәрін жоятын кҥкіртті сутектің тың мӛлшері кӛп. Мҧнай мен газ 

ӛндіруге асығуға болмайды, ӛйткені жерден оны байқамай шығарудың соңы қайғылы 

оқиғаға әкелері сӛзсіз. Улы газды бӛліп, кҥкіртті бӛлек алатын қҧрылғы қажет. Бізде ол әлі 

жоқ. 

 Барлық қауіпсіздік ережелерін сақтап іске кірісті, бірақ соңы дҥние жҥзінде орын 

алмаған қайғылы оқиғаға әкеледі. 

 

Сӛздік 

ғалымдар болжайды – ученые прогнозируют 

ӛндіру – добыча 

қор – запас 

кҥкіртті сутек – сероводород 

 

2-тапсырма. Мәтінді шағын бӛліктерге бӛліп, ат қойыңдар.  

 

3-тапсырма. Мәтін бойынша ҥш деңгейлік тапсырманы орындаңдар. 
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ІІІ-деңгей. Мәтіннен қҧрмалас сӛйлемдерді тауып, тҥрлерін 

ажыратыңдар.   

ІІ-деңгей. Мәтіннің қысқаша мазмҧнын айтыңдар.  

І-деңгей. Мәтіннің атауы нені нҧсқап тҧр. Ӛз ойыңды ортаға сал.  

 

4-тапсырма. Мәтінді мәнерлеп оқып, орыс тіліне аударыңдар. Ішінен сан есімдерді тауып, 

мағынасына қарай талдаңыз.  

       1996 жылдың аяғында Кенқияқ кенішін игерудің 30 жылдық кӛрсеткіші бойынша мҧнай 

ӛндіру 10 млн. 587 мың тонна болды. Яғни кеніштің жалпы қорының ӛнімділігін игеру 42,8 

пайыз болды. Кеніштен ӛндірілетін тәуліктік сҧйық кӛлемі екі мың тонна болса, оның 63 

пайызы жер асты қабаттарының іліспе суы, 37 пайызы таза мҧнай шикізатын қҧрады.  

 

4-сабақ 

 

1-тапсырма. Мәтінді оқып, тҥсініңдер.  

 

        Балықшы бҧрғылау басқармасының бір бригадасы зерттеу ҧңғымаларына барлау 

жҧмыстарын жҥргізді. Мҧнайды тапқаны сол еді, сыртқа атқылау басталды. Себебі 

тереңдіктегі қысымның жоғарылылығы еді. Қысым кӛрген газ сыртқа атқылауға ҧмтылды. 

Бригада мҧны байқамады. Газбен араласқан сҧйықтық қҧя бастады, сосын мҧнай газды қоспа 

атқылады. Кран істен шықты. Ҧңғыма басқаруға мҥмкіндік бермеді. Ҧңғыманы ӛшіру ҥшін 

400 тәулік кетті. Мыңдаған тонна бағалы мҧнайды тәулік сайын жалын жеді. Мҧнай ӛзі 

жанбағанда да, оны жандыруға тура келер еді, ӛйткені кҥкіртті сутекті барынша улы емес 

газға айналдыру ҥшін қолдан жандыруға тура келді. Америкалық «Отыс» фирмасы кӛмекке 

қҧрал-жабдықтар мен мамандарын алып келеді. Бҧл ҧңғыма біздің теңіз кен орындарын 

игеруге не техникалық, не әдіснамалық, не психологиялық жақтан дайын еместігімізді 

кӛрсетті.  

 Апат тереңдігі мҧнайда қандай қатал кҥштің жасырынып жатқандығы туралы бәрімізді 

сілкіндірді, ойландырды.  

  

 

Сӛздік 

қысым – давление 

орта – среда 

ҧңғыма – скважина 

ӛзі жану – самовозгорание  

тереңдік - глубина 

 

2-тапсырма. Екеуара кезектесіп аударып, бір-біріңді тексеріңдер.  

 

5. Белгілі ғалым болашақта 

Прикаспийдің мҧнай және газ 

ӛндіруден бірінші орынды 

алатындығын болжады.  

6. Нужны буровые станки и большой 

грузоподъемности  

7. Шикізатта тіршіліктің бәрін ӛлтіретін 

кҥкіртті сутек  мӛлшері кӛп.  

8. Одна из бригад Балыкшинского 

управления буровых работ вела 

проводку исследовательской 

скважины 

1. Известный ученый прогнозирует со 

временем Прикаспий займет первое 

место по добыче нефти и газа 

2. Ҥлкен жҥк кӛтергіштер мен бҧрғылау 

станоктары қажет 

3. Сырье содержит много сероводорода 

губительного для всего живого 

4. Балықшы бҧрғылау басқармасының 

бір бригадасы. 

5. Четыреста суток ушло на заглушку 

скважины, тысячи тонн ценнейшей 

нефти ежесуточно пожирало пламя.  
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9. Ҧңғыманы сӛндіру ҥшін 400 тәулік 

кетті, мыңдаған тонна бағалы 

мҧнайды тәулік сайын жалын жеді.  

 

3-тапсырма. Мәтін бойынша ҥш деңгейлік тапсырманы орындаңдар.  

 

ІІІ-деңгей. 1. Мәтінге 6 сҧрақ ауызша қойыңдар. 

                   2. Мәтінге жоспар қҧрыңдар 

 

ІІ-деңгей 1. Мәтін бойынша екеуара сӛйлесіңдер. 

                 2. Мәтіннің атауын тҥсініңдер 

 

І-деңгей. Мәтіндегі кӛтерілген мәселеге байланысты мәнжазба 

жазыңдар 

 

 

4-тапсырма. Мәтінді оқып, қазақ тіліне аударыңдар.  

 

У истоков Казахстанской нефти 

 

 К огромным размерам тарелки Прикаспийской низменности, наполненой всякой 

полезной всячиной, люди подбирались давно. Первые сведения о нефти газосности Южно-

Эмбинского района собрал географ Н.А.Северцов. В его работах упоминался родник 

Мунайлы, где нефть всплывала на поверхность воды, вытекающей из вершины бугра.  

 Промышленная разведка берет отчет от начала изысканий железнодорожного пути в 

Туркестан. Экспедиция во главе с геологам С.Н.Никитиным впервые применила буровые 

станки.  

5-сабақ 

Нәтиже сабақ 

І. Тест ӛткізу 

1. Осмий мен иридийді  не табылған жерден  іздеу керек? 

а. алтын  

в. алмаз 

с. платина  

д. күміс 

2. «Үшін, - мақ, -мек»  қосылатын сабақтастың түрі? 

а. мезгіл бағыныңқылы сабақтас   

в. мақсат бағыныңқылы сабақтас  

с.  қарсылықты бағыныңқылы сабақтас   

д. себеп бағыныңқылы сабақтас 

3. «Геолог мамандығы»  мәтінінде не туралы айтылады?    

а.  геолог картасы 

в.  геолог ашқан жер  

с.  геологтың  қиын да қызықты мамандығы    

д.  таулы асулар мен биік шыңдар 

4. Жер қойнауы  нені қатал ескертті?   

а.  арнайы техникасыз мұнай мен газды ӛндіруге болмайтынын  

в.  мұнай мен газды ӛндіруді 

с.   улы газды жандыруды 

д.  қысымды 

5.  Хромның кен кӛздері қай жерде кездеседі? 
а.  Қазақстан, Албания 

в.  Финляндия, Турция 
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с.   Греция, Ресей 

д.  Ӛзбекстан,  Кипр 

6. «Снежная вершина» сӛзінің аудармасы?    

а.  қарлы шың 

в.  қарлы асу 

с.  қар басқан тау 

д.  қарлы қырат      

7. Сыртқа атқылаған мұнайды не үшін жағады?    

а.  мұнайды тоқтату үшін 

в.  мұнайдан газды бӛліп алу үшін 

с.  улы газ ауаға тарамау үшін 

д.  мұнайды тазарту үшін 

8. –дықтан, -діктен  қосылатын сабақтастың түрі?    

а.  себеп бағыныңқылы сабақтас 

в.  қимыл-сын бағыныңқылы сабақтас 

с.   мақсат бағыныңқылы сабақтас 

д.  шартты бағыныңқылы сабақтас 

9. Мұнайдың сыртқа атқылау себебі не?   

а.  тереңдіктегі қысымның  жоғарылығы 

в.  қысымның тӛмендігі  

с.  қысымның болмауы  

д.  қысымның орташалығы 

10.  -ып, -іп, -п, -а, -е, -й  қосылатын сабақтастың түрі? 

а.  шартты бағыныңқылы сабақтас 

в.  қарсылықты бағыныңқылы сабақтас 

с.  қимыл-сын бағыныңқылы сабақтас 

д.  себеп бағыныңқылы сабақтас 

11.  -да., -де, -са, -се  қосылатын сабақтастың түрі? 

а.  себеп бағыныңқылы сабақтас  

в.  қарсылықты бағыныңқылы сабақтас 

с.  шартты бағыныңқылы сабақтас 

д.  қимыл-сын бағыныңқылы сабақтас 

12.  Темірді қандай кен орындарынан іздеуге болады? 

а.  никель мен кобальтті кен орындарынан 

в.  платина кен орындарынан 

с.  алтын мен күміс кен орындарынан 

д.  уран мен фосфор кен орындарынан 

13.  Хром химиялық элементтер арасында нешінші орынды алады? 

а.  12 

в.  13 

с.  17 

д.  15 

14.  Ресейде бай хром қабаты қашан ашылды? 

а.  XX ғасырдың  басында 

в.  XIX ғасырдың ортасында  

с.  XIX  ғасырдың басында 

д.  XIX  ғасырдың аяғында 

15.  Геологтың сенімді жол кӛрсеткіші?  
а.  Менделеев картасы 

в.  Менделеевтің периодтық заңы 

с.  жер қойнауы 

д.  пайдалы қазбалар 
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16.  Оңтүстік Эмбі ауданындағы мұнай туралы алғашқы мәліметті жинаған географ? 

а. С. Н. Никитин 

в.  А.Г.  Семенов 

с.  Н.А. Северцов 

д.  В.Г. Щульс 

17.  -са, -се, -ған, -ген қосылатын сабақтастың түрі?  

а.  шартты бағыныңқылы сабақтас 

в.  қарсылықты бағыныңқылы сабақтас 

с.  себеп бағыныңқылы сабақтас 

д.  мақсат бағыныңқылы сабақтас 

18.  «Горные перевалы» сӛзінің аудармасы? 

а.  биік таулар 

в.  таулы асулар 

с.  таулы жерлер 

д.  таулы қыраттар 

19.  –ғанша, -генше қосылатын сабақтастың түрі? 

а.  себеп бағыныңқылы сабақтас 

в.  мезгіл бағыныңқылы сабақтас   

с.  мақсат бағыныңқылы сабақтас 

д.  шартты бағыныңқылы сабақтас 

20.  «Жер қойнауының қатал ескертуі» мәтінінің негізгі ойы? 

а.  мұнай ӛндіруді кӛбейту керек 

в.  мұнай мен газды ӛндіретін станок сатып алу керек 

с.  мұнай мен газды үлкен сақтықпен ӛндіру қажет 

д.  мұнай мен газ сапасын арттыру қажет  

 

ІІ. Бақылау сҧрақтары  

6. Сабақтас қҧрмалас сӛйлем дегеніміз не? 

7. Сабақтас қҧрмалас сӛйлемнің тҥрлері 

8. Жер химиясы туралы айтыңдар. 

9. Мамандық туралы диалог қҧрастырыңдар. 
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ХХ-модуль 

 

Лексикалық тақырып:  Бҧрғылау – кен қазбасын жасау процесі 

Грамматикалық тақырып:  Тӛл және тӛлеу сӛз 

 

1-сабақ 

 

1-тапсырма. Ережемен танысып, сызба арқылы тҥсіндіріңдер. Ӛз мысалдарыңды 

келтіріңдер. 

 

Тӛл сӛз. Автор сӛзі. Тӛлеу сӛз  

 

Тӛл сӛз деп жазушының я сӛйлеушінің сӛздігі жағынан болсын, грамматикалық 

формалары жағынан болсын ешқандай ӛзгеріссіз, бҧлжытпай алып, ӛз сӛзі ішінде қолданған 

біреудің сӛзін айтамыз.  

Тӛл сӛздің айналасында оны пайдаланып отырған жазушының я сӛйлеушінің ӛз 

сӛздері қоса қолданылады. Ол – автор сӛзі деп аталады.  

Жазушының я сӛйлеушінің біреудің сӛзін ӛз сӛзінде ӛзгертіп беруін тӛлеу сӛз дейміз.  

 

Тӛл сӛздің орын тәртібі және тыныс белгілері 

 

 

 

Тӛл сӛз автор сӛзінен 

бҧрын келеді.  

Тӛл сӛз автор сӛзінен 

кейін келеді.  

Тӛл сӛз автор сӛзінің 

ортасында келеді.  

Тӛл сӛзді автор сӛзі 

ортадан жарып келеді.  

«Тӛл сӛз»,-автор сӛзі Автор сӛзі: «Тӛл сӛз». Автор сӛзі: «Тӛл сӛз»,-

автор сӛзі.  

«Тӛл сӛз, -автор сӛзі, -тӛл 

сӛз». 

«Балалармен 

ақылдасып кӛрейік», -

деді Ақылбай.  

Балтабай былай деді: 

«Балалармен 

ақылдасып кӛрейік».  

Балтабай: 

«Балалармен 

ақылдасып кӛрейік», -

деді.  

«Балалармен, -деді 

Балтабай, -ақылдасып 

кӛрейік » 

-Тӛл сӛз, - автор сӛзі.  Автор сӛзі: - Тӛл сӛз. Автор сӛзі: Тӛл сӛз, - 

автор сӛзі.  

- Тӛл сӛз, -автор сӛзі, -

тӛл сӛз.  

-Ол сенің інің бе? – 

деп сҧрады Сағи.  

 

Сағи былай деп 

сҧрады: 

- Ол сенің інің бе? 

Сағи: 

-Ол сенің інің бе? – 

деп сҧрады.  

 

- Ол, -деді Сағи, -сенің 

інің бе? 

 

Тӛл сӛзді тӛлеу сӛзге айналдырудың жолдары 

 

Тӛл сӛзді тӛлеу сӛзге айналдырудың ең негізгі және ӛте жиі қолданылатыны – тӛл 

сӛзде сӛйлемнің тиянақты баяндауышы болып тҧрған сӛзге табыс жалғауын жалғау арқылы 

оны (тӛл сӛзді) автор сӛзімен байланыстыру тәсілі. Алдымен, тӛл сӛздің баяндауышы болып 

тҧрған етістік қай шақта, қай райда айтылуына қарай етістіктің есімше тҥріне айналады да, 

содан кейін барып табыс септігін қабылдайды. Кейде табыс септік жалғауы есімшеге –дық, -

дік жҧрнағы мен тәуелді жалғауы арқылы жалғанады. Мысалы: «Мен судан қорқамын», - 

деді Омар. Омар ӛзінің судан қорқатындығын айтты.  

Тӛл сӛздің баяндауышы ӛткен шақты немесе нақ осы шақты білдіретін етістік 

формасында айтылса, тӛлеу сӛзге айналғанда, ол есімшенің – қан, -ған, -кен, -ген 

жҧрнақтары арқылы беріледі. Мысалы: «Автобус кҥтіп тҧрмын», - деді Омар. Омар автобус 

кҥтіп тҧрғанын айтты.  
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Егер тӛл сӛз етістіктің келер шақ (бҧйрық тҥрінен басқа) немесе ауыспалы осы шақ 

формасында айтылса, тӛлеу сӛзге айналғанда –атын, -етін, -йтын, -йтін жҧрнақтары есімше 

арқылы беріледі. Мысалы: «Ол ертең келеді», - деді Омар. Омар оның ертең келетінін айтты.  

Егер тӛл сӛздің баяндауышы етістіктің бҧйрық рай формасында айтылса, тӛлеу сӛзде 

ол тҧйық етістік формасына айналады. Мысалы: «Сен ертерек кел», -деді Омар. Омар оған 

ертерек келуін айтты.  

Баяндауышы есім сӛзден я есім сӛздің араласуынан, я болмаса атау тҧлғалы тҧйық 

етістіктен болса, тӛлеу сӛзге айналғанда, «е» етістігі кӛмекші болып келеді. «Кітап – білім 

бҧлағы», -деді Омар. Омар кітаптың білім бҧлағы екенін айтты.  

 

2-тапсырма. Берілген тӛл сӛзді тӛлеу сӛзге айналдырыңдар. 

1.   –  Бҧрғы деген не білесің бе? – деп сҧрады ол менен. 

      –  Білемін, - дедім мен, басымды изеп.  

2.  –  Бҧрғыны ағаштан жасағанын кӛрдің бе? – деді ол.  

     –  Жоқ – дедім мен басымды шайқап.  

3. –  Бҧрғылау процесін кӛрдіңіз бе? – деп сҧрадым мен одан.  

    –  Әрине, талай рет кӛрдім, - деді ол.  

 

3-тапсырма. Мәтінді оқып, жаңа сӛздермен танысыңдар.   

 

Бҧрғылау 

 

 Бҧрғылау – тау жыныстарын бҧзу арқылы қимасы дӛңгелек болатын кен қазбасын 

жасау процесі. Жер қыртысын геологиялық зерттеу, кен орнындарын іздеу және барлау, жер 

астынан қатты, сҧйық және газ кҥйіндегі тҥрлі кен байлықтарды алу, батпақты жерлерді 

қҧрғату, жер асты коммуникацияларын жҥргізу т.б. кӛптеген жҧмыстар бҧрғылау арқылы 

іске асырылады. Ҧңғыма бҧрғылау кезінде тау жыныстарын бҧзып қопарудың қазір 

қолданып жҥрген тәсілдері, негізінен, екі тҥрге бӛлінеді. Оның біріншісі – бҧрғылау 

аспабының тікелей әсер етуі арқылы тау жыныстарын бҧзып қопаратын механикалық әдіс, ал 

екінші тәсіл бойынша тау жыныстары әр тҥрлі физикалық (термиялық, ультрадыбыстық) 

әсерлер арқылы бҧзылады. Бҧрғылаудың механикалық әдісі айналдыра бҧрғылау және 

соққылап бҧрғылау болып екіге бӛлінеді. Бҧрғылау аспабының тҥріне (шнекті, штангалы, 

алмасты, тісті доңғалақты, т.б.) бҧрғылау машинасының тҥріне (перфораторлы, 

пневмосоққылы, турбиналы, т.б.), сондай-ақ ҧңғыма қазудың тәсіліне (кӛлбеу тармақты т.б.) 

қарай бҧрғылау бірнеше тҥрге бӛледі. Тау жыныстарына физикалық әсер арқылы бҧрғылау 

тәсілдерінің ішінде термиялық бҧрғылау кең тараған. Қопарып бҧрғылау тәсілін ӛндіріске 

енгізу қолға алына бастады. Бҧрғылаудың техникалық жабдықтары, негізінен, бҧрғылау 

қондырғыларымен тау жынысын бҧзып қопаратын аспаптардан тҧрады. Ал ҧңғыма бҧрғылау 

жҧмыстары кенжардағы (забой) тау жыныстарын талқандау, бҧзылған жыныстарды сыртқа 

шығару, орнықсыз (опырылмалы) ҧңғыма қабырғаларын бекіту сияқты процестерден 

қҧралады. Талқандалған тау жыныстарын ҧңғыма кенжарыннан ҥздіксіз сыртқа шығарып 

тҧрмаса бҧрғылау жылдамдығы бәсеңдеп, тіпті тоқтап қалуы да мҥмкін. Сондықтан 

бҧрғылау кезінде бӛлінетін ҧнтақтардан тазалау ҥшін ҧңғыманы сумен, балшық 

ертінділерімен ҥнемі жуып немесе сығылған ауамен ҥрлеп тҧрады. Орнықсыз жыныстарды 

бҧрғылау кезінде ҧңғыма қабырғасын опырылудан сақтау ҥшін әр тҥрлі әдістер (арнаулы 

ерітінді, жылдам қатаятын қоспа, цемент) қолданылады.  

(ҚҦЭ) 

Сӛздік 

тау жыныстары – горные породы 

жер қыртысы – слой земли, земная кора 

кен орындарын іздеу – поиск месторождений 

айналдыра бҧрғылау – бурить вокруг 
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соққылап бҧрғылау – бурить ударом 

ҧңғыма – скважина 

 

4-тапсырма. Кӛп нҥктенің орнына сӛйлемдердің бәріне ортақ етіп толықтырыңдар.  

 

                                         геологиялық зерттеу 

                                         кен орындарын іздеу 

Бҧрғылау арқылы           барлау                                                         .......................... 

                                         жер астынан газды алу 

                                         батпақты жерлерді қҧрғату 

                                         жер асты коммуникацияларын жҥргізу 

 

 

 

                                                     механикалық әдіс 

Ҧңғыма бҧрғылау кезінде         әр тҥрлі физикалық әдіс           ....................... 

 

 

                                                     шнекті 

Бҧрғылаудың механикалық      штангалы     ......................... 

әдісі                                             алмасты 

                                                     доңғалақты 

 

2-сабақ 

 

1-тапсырма. Мәтінді оқып, таныс емес сӛздерді аударыңдар. 

 Бҧрғылау қондырғысы – ҧңғыманы бҧрғылауға арналған қҧрал-жабдықтар кешені. Ол 

бҧрғылау тәсіліне қарай: айналмалы бҧрғылау қондырғысы (кӛп тараған тҥрі) және соққылы 

бҧрғылау қондырғысы болып екіге бӛлінеді. Айналмалы бҧрғылау қондырғысының 

қҧрамына бҧрғылау мҧнарасы, кҥштік жетек, тҥсіріп-кӛтеру операцияларын 

механикаландыруға арналған қҧрал-жабдықтар, бҧрғылау сорғылары, шайғыш ерітіндіні 

дайындауға, тазалауға және оны ӛңдеп қайта қолдануға арналған қҧрал-жабдықтар, т.б. 

енеді. Бҧрғылау қондырғысы кӛбіне геологиялық барлау жҧмыстарында қолданылатын 

жылжымалы бҧрғылау қондырғысы негізінен қопарылыс ҧңғымаларын бҧрғылауға арналған 

(жабдықтар шынжыр табанды не доңғалақты сҥйреткіштерге, автомобильге, тракторға, 

катерге, т.б. орнатылған), ӛздігінен жҥретін бҧрғылау қондырғысы және жетуі қиын 

жерлерде бҧрғылау жҧмыстарын жҥргізуге арналған тасымалды бҧрғылау қондырғысы 

болып ажыратылады. Тау-кен ісінде бҧрғылау қондырғысы бҧрғылау станоктары деп 

аталынады.  

(ҚҦЭ) 

 

2-тапсырма. Тӛл сӛздерді тӛлеу сӛздерге айналдырыңдар.  

 

Тӛл сӛз Тӛлеу сӛз 

1.  – Ҧңғыманы бҧрғылауға арналған 

қҧрал-жабдықтар кешені не деп 

аталады? – деп сҧрады мҧғалім одан.  

2. – Ол бҧрғылау тәсіліне қарай неше 

тҥрге бӛлінеді? – деп сҧрадым мен 

Асаннан. 

3. – Мҧнай, газ ҧңғымаларын 

бҧрғылауға арналған тҧрақты 

1. Мҧғалім одан ҧңғыманы бҧрғылауға 

арналған  қҧрал-жабдықтар кешені 

не деп аталатындығын сҧрады.  
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бҧрғылау қондырғысы туралы не 

білесіз? – деп сҧрады оқытушы 

менен. 

4. – Жетуі қиын жерлерде бҧрғылау 

жҧмыстарын қандай қондырғымен 

жҥргізеді? – деп сҧрады профессор 

студенттен. 

5. – Ондай қондырғыны тасымалды 

қондырғы деп атайды – деп жауап 

берді студент кідірместен.  

 

3-тапсырма. Мәтінді оқып, жаңа сӛздерін сӛздік арқылы аударыңдар. 

 Бҧрғылау балғасы – перфоратор – тау жынысы, бетон, кірпіш қаламасы сияқты табиғи 

және жасанды материалдарда шпурлар (кейде ҧңғымалар) бҧрғылауға арналған айналма 

және ҧрма-соқ әрекетті машина бҧрғылау балғасы – негізінен электрлік және пневматикалық 

машина. Кейде бензинді қозғалтқышпен жабдықталған метоперфораторлар да қолданылады. 

Бҧрғылау балғасы қолмен атқарылатын бҧрғылау балғасы (массасы 10-30 кг, жеңіл, орташа 

және ауыр), бҧрғылау арбасына қондырылған не автоматты тҥрде жеткізушісі бар бағанаға 

орнатылған бағаналық бҧрғылау балғасы (массасы 50-70 кг) және жоғары бағытталған 

шпурларды бҧрғылауға арналған телескоптық бҧрғылау балғасы (массасы 30-50 кг) болып 

ажыратылады. Діріл мен шуылдың зияндылығын азайту ҥшін бҧрғылау балғасында діріл 

ӛшіргіш тҧтқалар және тҧншықтырғыштар пайдаланылады.  

(ҚҦЭ) 

4-тапсырма. Ҥш деңгейлік тапсырманы орындаңдар. 

 

ІІІ-деңгей. Бҧрғылау балғасына сипаттама беріңдер.  

 

ІІ-деңгей.  Бҧрғылау қондырғысы, оның қызметі туралы айтыңдар.  

 

І-деңгей. Бҧрғылау процесі туралы диалог қҧрастырыңдар.  

 

 

3-сабақ 

 

1-тапсырма. Мәтінді оқып, тҥсініңдер. Жаңа сӛздерін сӛздікпен аударыңдар.  

 

       Бҧрғылау мҧнарасы – бҧрғылау аспабын, кен орнындағы қозғалтқыштарды, сондай-ақ 

жалғастырма қҧбырларды тҥсіруге және кӛтеруге арналған ҧңғыма ҥстінен орнатылған 

кӛтергіш қҧрылым (әдетте, металл қҧралымнан тҧрады). Бҧрғылау мҧнарасы кӛтеріп-тҥсіру 

операцияларын механикаландыруға арналған касетаман жабдықталады. Бҧрғылау 

мҧнарасының биіктігі 9 м-ден 60 м-ге дейін болады. Бҧрғылау мҧнарасы қиық пирамида 

(мҧнара тәрізді) не пішіні А тәрізді болып жасалады. Басқа орынға кӛшіру ҥшін бҧрғылау 

мҧнарасы трактормен сҥйретіледі не ол жеке тораптарға бӛлшектеліп, жаңа орында қайта 

қҧрастырылады. 

 

2-тапсырма. Сӛйлем қҧрастырыңдар.  

 

                                         бҧрғылау аспабын 

Бҧрғылау мҧнарасы       қозғалтқыштарды            тҥсіруге және кӛтеруге арналған. 

                                         қҧбырларды  
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                                      қиық пирамида 

Бҧрғылау мҧнарасы    А тәрізді                               пішінде болады.  

 

 

3-тапсырма. Ҥш деңгейлі  тапсырманы орындаңдар.  

 

ІІІ-деңгей. Мәтінге сҧрақ қойыңдар. 

 

ІІ-деңгей. Мәтіннің мазмҧнын айтыңдар.  

 

І-деңгей. Жаңа бҧрғылау мҧнарасының іске қосылғаны 

туралы баспасӛзге мақала дайындаңдар.  

 

 

 

4-сабақ 

 

1-тапсырма. Мәтінді оқып, ат қойыңдар.  

          Ресейде мҧнайды ӛңдеуді кішігірім зауыттарда іске асырды. Кӛп зауыттар шет ел 

фирмаларының қолында болды. 1918 ж. мҧнай ӛңдеу ӛндірісі мемлекет меншігіне ӛтті. Бас 

мҧнай комитеті қҧрылды. Бірақ азамат соғысы жылдыры Бакудегі, Грозныйдағы, 

Ферғанадағы, Доссор мен Мақаттағы мҧнай ӛндіру және ӛңдеу ӛндірістері бҧзылды, ӛнімді 

аз берді. 1928 ж. бҧрынғы бҧзылған кен орындары, зауыттар, мҧнай айдайтын қҧбырлар 

толық қалпына келтірілді, одан кейін жаңа ӛндіріс орындарын салу басталды. Бірінші мҧнай 

ӛңдеу ӛндірісі ӛріс алды. 30 ж. Уфада, Ишимбайда, Сызранда, Самарада жаңа мҧнай ӛңдеу 

зауыттары іске қосылды.  

 

 

2-тапсырма. Кӛп нҥктенің орнына тиісті сӛздерді қойыңдар. 

1. Шағын зауыттар ... айналысты. 2. Шет ел фирмаларының .... кӛптеген зауыттар.... 3. 1930 

жылдары Сызранда, Самарада ... зауыттар ... .4. 1928 жылы бҧзылған ... қалпына келтірілді. 5. 

Одан кейін ... салынды. 6. Мемлекет иелігіне 1918 ж .... ӛтті.  

 

3-тапсырма. Мәтін бойынша диалог қҧрастырыңдар.  

 

4-тапсырма. Мәтінді оқып, ҥш деңгейлік тапсырманы орындаңдар.  

 Бҧрғы – металл, ағаш т.б. материалдарды тесуге және дайын тесіктерді кеңейтіп 

ӛңдеуге арналған кескіш аспап. Бҧрғы білік тәріздес болып келеді, оның жҧмыстық бӛлігінің 

ҧшында кескіш не калибрлеуіш тетігі болады, ал сабы бҧрғылау станогының шпинделіне 

немесе патронына, қол аспапқа (электр бҧрғы, бәрбі, қол бҧрғы т.б.) бекітіледі. Бҧрғының 

негізгі қозғалысы – айналыс және осьтік беріліс. Бҧрғы қҧрылымына байланысты винттік 

(бҧрамалы) немесе спиральді бҧрғы тҥзу жырашықты бҧрғы, центрлік бҧрғы т.б. болып 

ажыратылады. Бҧрғы кӛміртекті, легирленген, жылдам кесетін болаттан жасалады, беті 

қатты қорытпалардан не композициялы материалдардан жасалған қабаттармен жабылады.  

 

ІІІ-деңгей. Мәтінге 4 сҧрақ жазбаша қҧрастырыңдар.   

 

ІІ-деңгей. Бҧрғыға сипаттама беріңдер. 

 

І-деңгей. Газетке бҧрғының кӛп тҥрлері сатылатындығы 

жӛнінде хабарландыру дайындаңдар.  
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5-сабақ 

Нәтиже сабақ 

 

І. Тест ӛткізу 

1. Ұңғыманы бұрғылауға арналған құрал-жабдықтар кешені не деп аталады? 

а. барлау 

в. ұңғыма 

с. бұрғылау қондырғысы 

д. бұрғы 

2. Жазушының я сӛйлеушінің біреудің сӛзін ӛз сӛзінде ӛзгертіп беруін  ...... дейміз. 

а.  тӛл сӛз 

в. автор сӛзі 

с. тӛлеу сӛз 

д. барлық жауап дұрыс 

3.  Тау-кен ісінде бұрғылау қондырғысы не деп аталады? 

а. трактор 

в. бұрғылау станоктары 

с. катер 

д. құрал-жабдық 

4. Жазушының я сӛйлеушінің ӛз сӛзі 

а. тӛл сӛз 

в. автор сӛзі 

с. тӛлеу сӛз 

д. барлық жауап дұрыс 

5. Қолмен атқарылатын бұрғылау балғасының массасы? 

а. 10-30 кг 

в. 50-70 кг 

с. 30-40 кг 

д. 40-50 кг 

6. Тӛл сӛз  автор сӛзінен бұрын келгенін кӛрсетіңіз? 

а. Аслан былай деді: «Әкеммен сӛйлесіп кӛрейін». 

в. «Әкеммен сӛйлесіп кӛрейін», - деді Аслан. 

с. Аслан: «Әкеммен сӛйлесіп кӛрейін», - деді. 

д. «Әкеммен, - деді Аслан, - сӛйлесіп кӛрейін». 

7.  Перфоратор  
а. бұрғылау қондырғысы 

в. бұрғылау мұнарасы 

с. бұрғылау балғасы 

д. бұрғылау станогы 

8.  Тау жыныстарын бұзу арқылы қимасы дӛңгелек болатын кен қазбасын жасау 

процесі? 

а. бұрғылау мұнарасы 

в. бұрғылау 

с. ұңғыма 

д. бұрғы 

9. «Бұрғылау» мәтінінде не туралы айтылады? 

а. мұнай мен газ ӛндірудің қиындығы 

в. бұрғылауға қажетті станоктардың жоқтығы 

с. күкіртті сутектің мӛлшерінің кӛптігі 

д. бұрғылау процесі туралы 

10. Бұрғылаудың механикалық әдісі нешеге бӛлінеді? 

а. 2 
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в. 4 

с. 6 

д. 5 

11. Бағаналық бұрғылау балғасының массасы? 

а. 10-30 кг 

в. 50-70 кг 

с. 30-40 кг 

д. 40-50 кг 

12. Бұрғылау кезінде бӛлінетін ұнтақтарды тазалау үшін ұңғыманы немен тазалайды? 

а. сумен 

в. балшық ертінділерімен 

с. сығылған ауамен 

д. барлық жауап дұрыс 

13. Бұрғылау мұнарасы? 

а. бұрғылау аспабы 

в. бұрғылау балғасы 

с. металдан жасалған кӛтергіш құрылым 

д. бұрғылау қондырғысы 

14. Ұңғыма бұрғылау жұмыстары неден тұрады? 

а. тау жыныстарын талқандау  

в. ұңғыма қабырғаларын бекіту 

с. бұзылған жыныстарды сыртқа шығару 

д. барлық жауап дұрыс 

15. Қай жылы мұнай ӛңдеу  ӛндірісі мемлекет меншігіне ӛтті? 

а. 1920 ж. 

в. 1919 ж. 

с. 1918 ж. 

д. 1917 ж. 

16. Қай жылдан бастап мұнай ӛңдеу ӛндірісі қалпына келтіріле бастады? 

а. 1920 ж. 

в. 1919 ж. 

с. 1928 ж. 

д. 1917 ж. 

17. Бұрғы дегеніміз не? 

а. металдан жасалған  құрал 

в. ағаштан жасалған кескіш құрал  

с. металдан, ағаштан жасалған кескіш аспап 

д. барлық жауап дұрыс 

18. Бұрғылау мұнарасы .............. пішінде болады? 

а. қиық пирамида 

в. бұрғылау дӛңгелегі 

с. тӛртбұрышты 

д. сопақ 

19.  Самарада мұнай ӛңдеу зауыты қай жылдары іске қосыла бастады? 

а. 1920 ж. 

в. 1930 ж. 

с. 1918 ж. 

д. 1917 ж. 

20. Бұрғы не тәріздес болып келеді? 

а. шар 

в. білік 

с. балға 
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д. тас 

 

ІІ. Бақылау сҧрақтары 

1. Тӛл және тӛлеу сӛз дегеніміз не? 

2. «Бҧрғылау – кен қазбасын жасау процесі» тақырыбында ӛзара пікір алысыңдар. 

3. Бҧрғылау процесінің қҧрал-жабдықтарына толық сипаттама беріңдер.  
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