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Кіріспе 
        Бұл оқу құралы оқытушының жетекшілігі мен сабақта қолдануға 

және студенттердің өздік жұмысына қызмет етеді. Грамматикалық 

материалдарды бекітуге арналған жаттығулардың алғашқылары 

студенттердің орта мектеп бағдарламасы көлемінде алған теориялық 

білімдерін еске түсіріп, бекітуді көздесе, жаттығулардың екінші тобы 

жаңа сабақтың материалдарын меңгертуге арналған. Бұл оқу құралы 

мектептен қазақ тілінің курсын бітірген жоғары оқу орнында орыс 

бөлімінде оқып жүрген қазақша біраз сөздік қоры бар студенттерге 

арналған. Қазақ тілінен орыс тіліне, орыс тілінен қазақ тіліне аударылуға 

тиісті жаттығулардың бір қатарын студенттер үйде орындайды. 

Жаттығулардың үшінші тобы ауызекі сөйлеу тілінің дағлары мен 

шеберліктерін жеткізуге бағытталған. Әр тақырыптан кейін қысқа-

қайырым сұхбаттар мен сөйлеу тілінің үлгілерін студенттер жаттап алып, 

екеуара әңгімелесу дағдыларын жетілдіруге негіз ретінде 

пайдалануларына болады. 

      Жаттығу материалдары іріктеліп алынды, көбіне терме мәтіндер 

түрінде алынды. Әр мәтіннің соңына бірнеше тапсырмалар беріліп, 

мәтіндердің, тапсырмалардың көлемі жаңа технологиямен оқытудың 

талаптарына сай алынды. Тапсырма мәтіндерінің тәрбиелік жағына 

біршама көңіл аударылады. 

     Ұсынылып отырған оқу құрал жоғары оқу орындары мен 

колледждердің оқу орыс тілінде жүретін бөлімдерінде қазақ тілін оқып, 

үйренуге арналған. 
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1-тақырып. Тәрбие басы - әдептілік. 

Тыңдаймыз. Оқимыз. 

   Сөздік қор:әдептіліктің маңызды шарты, өмірлік ұстаным, тәрбиелік 

нышандарының бірі, міндеттер, талаптар, дөрекелік пен жасампаздық, 

тұлға, тілі таба білу, жеке пікірін сыйлау, басқа адамдардың пікірін 

сыйлау, негізгі өлшем. 

Ойтүрткі 

-Әдептілік дегенді қалай түсінесіз? 

- Сіз ортаңызда адамдармен қалай сөйлесесіз? 

-Ұсыныс, тілектеріңізді білдіруде қандай тілдік орамдар қолданасыз? 

Оқылым. 

Тәрбие басы- әдептілік 

      Жақсы сөйлеу, сыпайы сөйлеу-әдептіліктің маңызды шарты.  Жақсы, 

орынды сөйлеп, елдің тілін таба білу іскер адамға пайдалы. Адамдар бір-

бірімен жақсы қарым-қатынас орнатуға мынадай ережелердің орындалуы 

көмектеседі: барлық адамдармен тең дәрежеде, дөрекелік пен 

жағымпаздық қарым-қатынас жасау; сұхбаттасушының жеке пікірін 

сыйлау; бұйрық емес, өтініш деңгейінде қарым-қатынас жасау; басқа 

адамның пікірін сыйлау және  тәрбиесін қабылдай білу. Қарым-қатынас 

мәдениетін меңгерген тұлға өзімен қарым-қатынас жасайтын адамға 

құрметпен қарап, сыйластық білдіреді. Адаммен сыйластықпен қарау 

жақсы қарым-қатынас жасаудың негізгі өлшемі болып табылады. 

Сонымен қатар мынандай әдеп ережелерін ұстанған жөн: 1.Әрқашан 

жақсылық жасаймын деген тілекпен өмір сүр,ал жақсылық жасадың 

екен,ол туралы ешқашан есіңе алма,тағы да жақсылық жасауға асық. 

2.Бәрін ықыласпен істеуге тырыс, бар ниетпен істеуге 

үйренбейінше,жақсылық жасауды үйренген жоқпын деп сана. 

3.Барлық жерде барлығымен,әсіресе жасы үлкен адамдармен амандасып 

жүр. 

     4.Кедей,науқас,қамыққан,мұқтаж адамдарға қолыңнан келгенше 

көмектес.Бұны бар ықыласпен істе,шын жүрегіңмен,бар көңілмен мұң- 

мұқтажын толтыр. 

     5.Өз бойыңдағы сараңдықты,жалқаулықты,даңғазылықты,екі- 

жүзділікті,өркөкіректікті жең.Адамдарға сен.  

 6.Бұл істің тәжірибесін басқаларға айтып,жеткіз,бірақ бұған 

мақтанба,көкірегінді көтерме.Қарапайым бол! 

 

Отан отбасынан басталады.Тәрбие басы-әдептілік. Отбасы –  шағын 

мемлекет. 
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Отбасында адам бойындағы асыл қасиеттер жарқырай 

көрініп, қалыптасады.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Отанға деген ыстық сезім жақындарына, туған- 

туысқандарына деген сүйіспеншіліктен басталады              

/Н. Назарбаев/ 

 

Ойтүрткі  
 

Шаңырақ деген не? 

Шаңырақ көтерген екі адамның міндеті қандай? 

Ұрпақ жалғасы кімдер? 

Отбасы мүшелерін қалай атай аласыз? 

Кішкентай баланы қалай тәрбиелеу керек? 

Сен үйдің кенжесісің бе (ортаншысысың ба/тұңғышысың ба)? 

Саған нағашы туысың жақын ба әлде өз туысың жақын ба? 

Сен үшін отбасыңдағы  ең жақын адам кім? Неге? 

Сен өз отбасың туралы не айтар едің? 

 

Тыңдаймыз оқимыз 

1-тапсырма. Тірек сөздермен жұмыс. 

бауыр, жиен, жеңге, нағашы, апалы-сіңілі, ағайын, ағалы-інілі,туыс, бөле, 

жезде, шаңырақ, ата-ана, әрқайсысы, орнын білу, адамгершілік, ар-

намыс, абырой, тәрбиелеу, жауапкершілік, жауапты, міндет, нәресте, 

ертеңгі азамат, ұрпақ жалғасы, қоғамды құрушы, өмірге көзқарасы, 

бағыт, нәтижесінде, рухани, жат қылықтар, болашақ, кері, әсер етеді. 

 

2-тапсырма. Тірек сызба арқылы шағын мәтін құрыңыз. 
 

                                               тату              ... қаласы       ... үй        .. пәтер            
 

 

                     ... адам ..                                                                                  бала-бақша 

 

                  олар:                               Менің отбасым                             жоғарғы оқу 

орны … 

                 ана,әке 

                 әже,ата                                                                                     жақсы көремін

    

                                   аға,әпке 

                                   сіңілі, іні 

                                                             зейнеткер        жұмыс істейді              ... мектеп ...   
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  Фразеологиялық сөздік.  1.   Көзі ашық – букв. с открытыми глазами 

– 

                                                       грамотный, образованный, мыслящий. 

                                           2. Жүрек жұтқан – букв.  проглотивший сердце 

                                                 –  бесстрашный, храбрый, смелый 

                                           3.Қанына сіңген – букв. впитавшийся в его 

кровь  

                                                -  вошедший в кровь и плоть, в крови 

4. Жүрек жарды сөз – букв. слова, раскалывающие        

    сердце – радостная весть, проникновенное слово. 

 

3-тапсырма:  Мақалды аударып, мағынасын түсіндіріңіз. 

                                            

Үлгі: 

Мақал. 1.  Әке – асқар тау,               2. Қарға баласын аппағым дер, 

Ана – сарқылмас бұлақ.                   Кірпі баласын жұмсағым дер. 

Отец  как вершина горы,      Ворона говорит о своем дитяти мой 

беленький,                                                                                                                                                                

Мать – неиссякаемый источник         Ежиха говорит о своем дитяти  мой 

мягонький. 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

1.Баланың ұяты - әкеге, 

Қыздың ұяты – шешеге. 

2. Баласыз  ана – жеміссіз ағаш. 

3. Төркінге сенгеннің төбесі тесік. 

4.  Ағайын-туған кімде жоқ,                                                            

Сыйласпаса одан  жат жуық 

5. Ұл бала – қонысың, 

Қыз бала – өрісің 

6.Ағаны көріп іні өсер, 

Әпкені көріп сіңілі өсер. 

 

Әрекетті сөздер.             Тапсырма: Мақалды аудар, мағынасын 

түсіндір.                                                                

             амандасу                            1.   Мың досың аз, бір дұшпаның көп.  

             қоштасу                             2.   Досың берген нәрсенің түсіне 

қарама. 

             шақыру                              3.   Жығылған сүрінгенге күледі  

             қонаққа келу 

             сөйлесу 

             сырласу 

             беру 
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             алу 

             жақсы көру 

  

                 

 

Нәтиже тапсырма: 1. Суретпен жұмыс 

                                    2.Өз отбасыңыз туралы айтып беріңіз. 

 

 
 

 

 

4-тапсырма. Сөздердің арасындағы айырмашылықтар мен 

ұқсастықтарды талқылаңыз. 
    

    Ағайын/туыс                  Нағашы/жиен                    Жеңге/жезде                
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  Бауыр/бөле                        Апалы-сіңілі/ағалы-інілі 
 

 

 

 Нәтиже тапсырма:  « Менің туыстарым» тақырыбына суретті кестені  қолдана  өз  

туыстарыңыз  туралы айтып беріңіз. 

 

                                                                             Менің туыстарым 

 

 

                          Жақын туыстарым                                                     алыс туыстарым 

 

  

                                 Ата – анам                                                             жиен туыстарым 

                                зейнеткер                                                               Ресейде … 

                                                                                                                 отбасын құрған 

                                Бір ағам                                жеңгем                                                

                                45 жаста                                43 …                     

                               Алматыда ..                          мұғалім .. 

                              дәрігер болып ..                     … …. 

 

 

                               әпкем                           жездем             немере  інім               нағашы 

                                                                                                                                

туыстарым 

                               30 жаста                       35 …                 18 …                       нағашы                                

                            Шымкент .., ..              заңгер …         университетте        көкем 

                             әнші                              … …                 ….                             Алматыда              

                                                                                                                               зейнеткер 

 

                                     сіңілім 

                                   25 жаста 

                              тұрмыс құрмаған 

                            бала- бақша меңгерушісі 

                                     болып … 

 

 

 

5-тапсырма:  Төмендегі сөздерді сөйлемдерде қосымшалармен 

қолданыңыз:  

    бауыр, жиен, жеңге, нағашы, апалы-сіңілі, ағайын,ағалы-інілі,туыс, 

бөле, жезде 

Мен өткен аптада анамның ауылына барып, ________________ көрдім. 

Биыл жазда ағам үйленсе, менің ____________ болады. 

Біз Жанат екеуміз  ____________________. 

Ол екеуі __________________ Мұрат пен Сұлтанның ұлдары. 

Ауыл ішіндегі адамдар көбінесе бір-бірімен ____________ болып 

шығады. 
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Осы демалыста ауылдан келген апам мен __________ қаланы көрсетіп, 

қыдыртпақшымын.  

Нағашыларына еркелеп _______________ қарындасым қонаққа келді.  

Бірге туған ______________ Мирастың мінезі менен гөрі жұмсақтау. 

_________________ Мирамгүл мен Ботагөз осы жазда Бурабайда 

демалып келді. 

Өткен аптада ______________  әпкеммен көрші ауылда тұратын нағашы 

әжемізге барып қайттық.  

 

6-тапсырма. Берілген сөздер мен тіркестердің мағыналарын 

сәйкестендіріңіз. Талқылаңыз.  

 

Құндылық                    жеке тұлғаның адамдық бейнесін, ұнамды мінез- 

                                     құлқын қалыптастырып, өмірге бейімдеу 

мақсатын 

                                    да жүргізілетін  жүйелі процесс 

                                            

Тәрбие                                 адам бойындағы гуманистік құндылық, әдеп  

                                            ұғымы 

 

Жауапкершілік                   адамның өз өмірінің негізгі процестерін 

бастан  

                                             кешіретін кіші әлеуметтік орта 

 

Адамгершілік                        адамдар арасында бірлескен іс-әрекет,  

                                               байланыс орнату   

 

 

Отбасы                                 адам бойындағы белгілі бір істі, өзіне  

                                             тапсырылған 

                                             міндетті орындап, жүзеге асыруынан 

                                             байқалатын  

                                             адамгершілік қасиет 

Қарым-қатынас                  адам мүддесінің объектісі                  

 
 

 

7-тапсырма. Топпен жұмыс жасап, талқылаңыз.Тірек сөздерді жазып 

алыңыз.  

Отбасы туралы түсініктеріңізбен ой бөлісіңіз. 

Туыстық қарым-қатынас пен отбасы қандай болу керек? 

Отбасы мүшелерінің тәрбиесі, адамгершілік қасиеттері туралы не 

айтасыз? 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%B4%D0%B5%D0%BF
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81-%D3%99%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%81
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA
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8-тапсырма. Рөлдік ойын. Мына жағдаяттарды ойнап көрсетіңіз. 

*Әкесі баласының түнгі клубқа баруына қарсы. 

*Ата-анасы баласының сұраған ұялы телефонын әпере алмайды. 

*Баласы жоғары оқу орнына түскісі 

келмейді. 

*Баласы сабақ оқымай, еркін жүруді 

қалайды. 

*Анасы қызының рұқсатсыз достарымен 

қыдырғанын қаламайды. 

*Үйдегі кішкентай баламен отыратын адам 

жоқ.  

*Болашақ өз отбасыңның проблемасы. 

 

9-тапсырма.  Суреттердегі жағдайларды анықтаңыз. 

Сізге қандай ой салады? 

 

         
 

 

Ойқозғау.  

Отбасындағы келіспеушіліктер көбінесе неге тіреледі?  

Балалар мен ата-аналар арасындағы қарым-қатынаста 

түсініспеушіліктер проблемаға айналуы мүмкін бе? Ойларыңызды 

дәлелдеңіз. 

 

6-тапсырмада көрсетілген жағдаяттарда туындаған проблемаларды 

шешудің жолдарын атаңыз.  

  
 

 

Сөйлесеміз 

Мәтінді оқыңыздар 
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 Оқылым   

Түсініп оқу.  

Тақырыпты анықтау/іздеп оқу 

 

             Отбасы – мемлекеттің іргетасы. Отбасы – 

қоғамның бастапқы бөлшегі, алғашқы ошағы. Бірге 

өмір сүріп, бала өсіруді мақсат етіп, екі адам шағын 

қоғамды құрады. Отбасының қызметтері көп: жеке, 

әлеуметтік, экономикалық т.б. Отбасының негізгі 

қызметі – баланы әлеуметтендіру, яғни қоғамда өмір 

сүруге жан-жақты дайындау. Әлеуметтендіру – қоғамда қалыптасқан 

мәдени-әдептілік нормаларға, әлеуметтік құндылықтарға сәйкес және 

заңмен бекітілген тәртіп аясындағы барлық ережелерді сақтап, қоғамның 

басқа мүшелерімен ынтымақтастықта өмір сүруге, қызмет етуге үйрету. 

Ұжымдаса іс-әрекет жасауға бейімдеудің басты шарты – кез келген 

әлеуметтік жағдаяттарда қоғам мүшелерінің өзінің тұлғалық қажеттілігін, 

қызығушылығын қанағаттандырумен қатар өзгелердің құқықтары мен 

мүддесін ескеруге міндетті болуы. Жағдаяттық дауларды шешу 

барысында қоғам мүшелері өз ой-пікірін дәлелдеп, көзқарасын білдіреді, 

адамдармен араласып, тіл табысуға үйренеді, адамдар ұжымдасып, іс-

әрекет жасауға бейімделеді. Адамның 

әлеуметтенуіне орта мен әлеуметтендіретін 

дәуір ықпал етеді. Ғалымдардың айтуынша, 

адамның әлеуметтенуі мен дамуы «әлеуметтік 

ортада әлеуметтік нормаларды меңгеру мен 

ынтымақтастық іс-әрекетте жүзеге асады». 

           Баланы әлеуметтендіруде отбасы рөлі 

ерекше. Қазақи жанұя – отбасылық қарым-

қатынасқа зор мән беретін, отбасына ерекше 

сеніммен қарайтын дағдылы отбасылар, әулеттер қатарына жатады. 

Қазақ отбасының әрбір мүшесінің орны бөлек. 

          Ата – елдің бірлігін, болашағын ойлайтын дана қария. Әже – әке-

шешенің анасы. Қазақ әжесін ақ жаулықты, алақаны алтын, аяулы, 

ардақты, мейірімді жан дейді. Ол – жанұя бірлігін сақтаушы, 

балалардың тәрбиешісі, ақылшысы.Қазақ отбасында ата-ана орны 

ерекше. Қазақ отбасында бала – ең үлкен құндылық. Қазақтың түсінігі 

бойынша, ұл бала – өмірдің жалғасы. «Қыз бала – қонақ» дейді қазақ. Ол 

болашақ жар, ана. Сондықтан жанұядағы адамдар қыз баланы мәпелеп, 

аялап, сыйлап жүреді. Қазақи отбасында үлкендерді сыйлауға, 

жасампаздықты, кішіпейілдікті тәрбиелеуге үлкен мән беріледі. 

Жағымды мінез-құлық, тәртіп, сыйластық – отбасы мен қоршаған орта 

әсерінен бойға сіңетін қасиеттер. 
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Мәтін бойынша ой алмасу 

Оқылым бойынша тапсырмалар: 

1. Мәтінге  сұрақ  қойыңыз. 

2. Баланы «бауырына салу» мен «алақанына салу» бірдей ме? Әлде 

айырмашылықтары бар ма? 

3. Қариялармен бірге тұрған  пайдалы деп ойлайсыз ба? 

4. Мәтінге қатысты  тірек сөздерді атаңыз.  Ең көп аталған сөздерді 

түртіп алыңыз.  

5. Отбасы, бала тәрбиесіне қатысты мақал-мәтелдер келтіріңіз. 

Мағыналарын ашып, түсіндіріңіз. 

 

10-тапсырма : Өз ойыңызды ортаға салыңыз. Себептерін түсіндіріңіз.  

Ата-ананың міндеті не?  

Ата-анасы баладан не күтеді? 

Отбасы қандай болуы шарт? 

 

Рөлдік ойын.  

Мен болашақ ана (әке, жар) ретінде .....                        

Отбасындағы дағдарыс (қиыншылық). 
 

Талқылау.  

Қазіргі кезде отбасы құру көп пе, әлде ажырасу жағдайлары жиі 

кездеседі ме? 

Салыстырмалы түрде қандай статистикалық деректер келтіресіз? 

 

Грамматика. Жазамыз 
 

Жазылым. Мынаны толтырыңыз. В бағандағы түсініктемелерге 

сәйкес келетін сөздерді А бағанына жазыңыз: 
 

А  В  

ҚАЖЕТТІ СӨЗ ОРАМДАРЫ 

Тағы бір жақсы жағы бар. Ол - ...... 

Тағы жағымсыз жақтары да бар.  

Мен ойымды былай жалғастырар едім.. 

Қорыта келе айтқанда ...... 

Басты артықшылығы - ...... 

Бұған басқа жақтан қарайтын болсақ 

... 
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 жеке адам бойындағы кішіпейілділік, 

әдептілік тәрізді адамгершілік 

қасиеттердің жиынтығы; жақсы үлгімен 

тәлім-тәрбие алғандық ұғымын білдіреді; 

 ұлағатты адамдардың ұрпаққа көрсететін 

үлгісі, адамдардың тәлім-тәрбиелілігі, 

үлгілілігі, саналылығы ережелерінің 

жиынтығы; 

 жеті ата ұстанымы негізінде бір атадан 

тараған ұрпақтар; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сіз мұны білесіз!   

Сөздік – сөз тіркесі. 

Сөз тіркестері. 

 

Сөз тіркесі – толық мағыналы екі не бірнеше сөздің бір-біріне тұлғалық 

әрі мағыналық жағынан бағына байланысуы. 

Синоним – тұлғалары әр түрлі, мағынасы жақын сөздер. Тілдердің 

дамып жетілуі, оның сөз байлығынан, оралымдағы синонимдерінің 

молдығынан көрінеді. Синоним ретінде жұмсалатын мәндес сөздер тобы 

синонимдік қатар немесе синонимдік ұя деп аталады.  

Синонимдер мынадай жағдайларда қолданылады:  

мәтінде бір рет пайдаланылған сөзді қайталамау үшін;  

бір ұғымды түрлі белгілермен жан-жақты сипаттау мақсатында;  

сөздің орнына оның жеке түсінігін перифраза тәсілімен сипаттау арқылы;  

мағынасы жағымсыз сөздерді жұмсартып, жеңілдетіп айтады.  

11-тапсырма. Әдетте проблеманы шешуге байланысты қандай тіркестер 

қолданылады? 2 минутта есіңізге түсіріңіз. Есіңізге түскен етістіктерді 

пайдалана отырып, мына сөйлемдерді аяқтаңыз.  

Егер менің ісіме анам қарсы болса,_________________________________ 

Отбасында мәселе шешілмей жатса,  

________________________________ 

Жазғы демалысты атам мен әжеммен өткізу міндетті, 

________________________ 

Кішкентай бауырымды балабақшаға апаратын адам жоқ, сондықтан 

_____________________________________ 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D3%A9%D0%B7
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%B0%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D1%82%D3%99%D1%81%D1%96%D0%BB&action=edit&redlink=1


 15 

Анамды автобустан тосып алуға қолым тие бермейді, 

__________________________________ 

Таңертең ата-анам оятпаса, _____________________________________ 

Айтқаныма ата-анам рұқсат бермесе, 

_______________________________ 
 

12-тапсырма.  Отбасы қандай болу керек? 10 сын есіммен атап 

шығыңыз. Олардың қолданылу аясы жөнінде өз пікіріңізді айтыңыз. 
 

Татулығы жарасқан   
________________________    

________________________ 

________________________ 

________________________              ОТБАСЫ 
________________________                      
________________________                                  

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

Оқимыз. Сөйлейміз. 

 Оқылым 2  

Көз жүгіртіп шығу 

Сөздің мағынасын сөйлемнен түсіну.  

 

13-тапсырма. Жылдам көз жүгіртіп шығу. Мына берілген сөздер мен 

тіркестерді мәтіннен жылдам тауып шығыңыз.  

үлгі-өнеге, көргенді, сүйіспеншілікпен, ар-ұяты, ақылшысы, ағайын, 

әулет    
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13-тапсырма.   

Сөздердің сөйлемдегі мағынасы қандай? Қалай түсінесіз? 

а) Мәтінді 10 сөзбен сипаттап шығыңыз.  

ә) Мәтіндегі мақалдардың мағынасын қалай түсінесіз? 

б) Мәтінді толық оқып шығыңыз, абзацтарды мазмұн ретімен нөмірлеңіз.  

в) 1-бөлімді оқығанда қандай ой келді? 

г) 1-абзац пен 2-абзацтың арасында қандай байланыс бар?  

 

14-тапсырма. 1-тапсырмада берілген сөздер тізімінен өзіңіз білетін 

сөздерді белгілеңіз. Жұбыңыз білмейтін сөздің мағынасын түсіндіріп 

көріңіз. 

 

15-тапсырма. Мына сөйлемдегі «көкірегі» сөзінің мағынасын сөздіктің 

көмегінсіз анықтап көріңіз. Сөйлемде қандай мағынада қолданылып тұр.  

____ Адамның жеке басының алғашқы қалыптасуы отбасынан 

басталады. Оның ер жетіп өсуі, бойындағы алғашқы адамгершілік 

белгілер отбасында қалыптасады, сондықтан да туған үйдің жылуы – 

оның көкірегінде көп жылдар бойы сақталып, мәңгі есінде жүреді. 

Ақын сөзімен айтқанда: «Отбасы – табиғат сыйлаған кереметтердің 

бірі», - десек артық емес. Жеке адамның бойындағы ар-ұяты, ақыл-

ойы, адамгершілігі, басқа адамдармен қарым-қатынаста, 

мәдениеттілікті тәрбиелеуде отбасы алғашқы қадам. Сондықтан, 

отбасы өте қажетті, басқадай ешнәрсемен өзгертуге (ауыстыруға) 

болмайтын баспалдақ.  

 ____ Қазақ отбасы негізінен үш ұрпақтан тұрады. Ол – ата, әке, бала. 

Аталар мен апалар ауыл-аймақ, ағайын арасының берекесі, 

ақылшысы болып келеді. Олардың әрқашанда мәртебесі биік болып, 

сый-құрметке бөленген. Өйткені, үлкенді сыйлауды қадір тұтқан 

қазақ салты бойынша көргені мен тұрмыста түйгені көп, тәжірибесі 

мол адамның сыйға бөленуі заңды құбылыс деп танылған. Үлкенді 

сыйлау, ақылын тыңдау көргенділік деп есептеледі. 
____ Әке - әулет басшысы, отбасы мүшелерінің тірегі, асырап 

сақтаушысы, қамқоршысы. Отбасындағы ұл тәрбиесінде әке мен 

апалардың орны ерекше. Әкенің мінез-құлқы, өзгелермен қарым-

қатынасы, өнер білімі ұл баланың көз алдындағы үлгі-өнеге алатын, 

соған қарап өсетін нысанасы. Қазақта біреудің баласы жақсы, өнегелі 

азамат болса: «Оның әкесі немесе атасы жақсы кісі еді, көргенді бала 

екен, өнегелі жерден шыққан ғой», - деп мадақтайды. 

___ Отбасының басты қазығы, алтын тіреу діңгегі – бала. Баланың 

тәрбиелі болып өсуіне берекелі отбасының әсері мол. Отбасының 

әрбір мүшесі, өзара сөйлесіп, не болмаса ата-ананың, баланың 

міндетін атқару ғана емес, береке-бірлік, сүйіспеншілікпен араласса, 
босағасы берік, шаңырағы биік отбасына айналары сөзсіз. Ата мен 

ана – бала тәрбиесінің қамқоршысы, өнегесі. «Ата - асқар тау, Ана – 

бауырындағы бұлақ, бала - жағасындағы құрақ», – деп ата-ана мен 

баланы табиғаттың тамаша құбылыстарына теңеген халық мақалына 

қайран қаларсың. 
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Туған үйдің жылуы оның көкірегінде көп жылдар бойы сақталып, мәңгі 

есінде жүреді. 

 

Жұптық жұмыс.  

1.Қазіргі қоғамдағы отбасы. Қазіргі уақытта қалыптасқан жалпы 

жағдайға сіз қандай пікір айтасыз?  

2.Әр елдің, ұлттың отбасын құру жолдары әртүрлі. Соған байланысты 

бала тәрбиесі де ерекше.  

3. Отбасы тәрбиесі өмір өзгерісіне ұшырап отырады. Мәселен, қазақтың 

ертедегі, кеңес заманындағы және бүгінгі отбасындағы, бала 

тәрбиесіндегі өзгешіліктер қандай деп ойлайсыз? 

 

16-тапсырма. Газет мақаласын оқыңыз. Мақалада айтылған мәселені әрі 

қарай жалғастырыңыз. Сөзіңізде сондықтан, алайда, сол себепті, сөйтсе 

де, себебі, ал өзіме тоқталатын болсам   деген сөздерді қолданыңыз.   

 

 

 

 

Қазіргі жастардың ақыл парасаты құлдырау үстінде. Олар аяқ 

астынан бәлеге ұрынып,  абыройынан айырылып қалатын жәйттер де 

баршылық. Осы кезде оларды жақсы тәрбие ғана түзеп, дұрыс жолға сала 

алады. Кейбіреулер білімді болса тәрбие өзі-ақ қалыптасады дейді. 

Сондықтан білімді болған жөн деседі. Білім алғанның бәрі  жақсы 

тәрбиелі бола алмайды. Білім алу үшін де тәрбие қажет. Тәртібі осал, ата-

анасының ақылын алмай сабақ бетіне қарамайтын бала қалай білімді 

бола алады. Бір сөзбен айтқанда, тәрбиелі болса ғана білім алады. Тәрбие 

ақылмен тығыз байланысты. Адамды адам қылатын - ақылы. Ақылсыз 

адамға дұрыс тәрбие қалыптаспайды. Халқымызда  “Ақылдыға ерсең - 

адаспайсың” деген мақал бар. Ата-ана мен  аға буындардың ақылын 

алып,  солар сілтеген дұрыс жолмен жүретін болса, ...........  
 

 Автордың ойымен келісесіз бе/ келіспейсіз бе? Себебін нақтылаңыз. 

- Тәрбие бастауы не? 

- Жастардың келеңсіз жайттарға тап болуына ата-аналарының кінәсі 

бар ма? 

- Ақыл-парасат пен тәрбие тең келу керек деп ойлайсыз ба? 
 

17-тапсырма. Отбасы сіз үшін қымбат па ? 

Келісу/келіспеушілікті иә не жоқ деп белгілеңіз.   

Нақты дәлелдер келтіріңіз. 
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Отбасы құратын жастардың шыққан орталары бірдей болу керек. 

Отбасы құру үшін болашақ өмірдегі серігінің қандай отбасынан 

шыққанын жақсы білу міндетті.  

Қазіргі аналар отбасы тәрбиесінен гөрі әлеуметтік, материалдық 

қажеттіліктерге  мән береді. 

Отбасы құрып, оларды асырағанша жеке жүргенім жақсы. 

Бала тәрбиелеуге  балабақша бар ғой. 

Әлеуметтік желі Интернет арқылы отбасы құруға болады.  

Әке мен баланың байланысы тек экономикалық және эмоционалдық 

көмектесумен сезіледі.  

Әке баламен анасы арқылы байланысады.  

Отбасы үшін жауапкершілік әкеге жүктелуі тиіс.   

 

 
Эссе және кіріспе мен қорытынды жазу 

Эссенің жоспарлары 

Өз пікірін қосу және салыстыру 

Негізгі және қосалқы идеялардың арасын ажырату  

           Не үйренгеніңізді тексеріңіз.  
 

Жазыңыз 

1.Мен білетін туыстық атаулар: 

- ата..., 

2.Еркін шығарма жазамыз. 
 

 « ..... Ана, анашым, мен сізді сағынып отырмын .......» 

(немесе өзіңіз таңдаған тақырып бойынша жазыңыз) 

 

 

 

 

 

2-тақырып. Ұлттық салт-дәстүрлер. Қазақстандағы некеге тұру 

жүйесіндегі ұлттық салт-дәстүрлер. 
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Тыңдаймыз оқимыз 

1-тапсырма. Тірек сөздермен жұмыс. 

 Құда, үйлену, келін, күйеу жігіт, ұйытқы болу, ұрпақ, жасау беру, салт-

дәстүр, жеті ата, қалыңмал, қалыңдық, той, ырым, адамгершілік, өнегелі 

отбасы, құдағи, қыз алысу. 

 

Ойтүрткі. 

Үйлену деген не? 

Үйленуге байланысты қандай салт-дәстүрлерді білесіз? 

Құда түсу деген не? 

Қазіргі таңда құда түсу салты орындала ма? 

Қалыңмал деген не? 

Қазір қалыңмал төлене ме? 

Жасау туралы не білесіз? 

  

  

Оқылым. 

Қазақ халқы қыз бен жігіттің бас қосып үйленуін о бастан-ақ ата-

ана, жақын-жуық, ел мүддесімен, өмірімен өзектес деп қараған. 

Сондықтан, әр ата-ана балаларын уақытында үйлендіріп, жақсы келін 

түсіруді мұрат тұтып, бұған тікелей басшы болған. Өйткені болашақ жас 

келін бір үйлі жанның, тіпті бір ауылдың тіршілігіне ұйытқы болған. 

Бүгінгі жас келін – ертеңгі өмірді жалғастырушы, ұрпақ әкелуші ана. 

Үйлену және үй болуға байланысты халқымыздың құда түсу, 

жаушы жіберу, құдаларды қарсы алу, есік-төр көрсету, ұрын келу, 

жасау беру, т.б.салт-дәстүрлері бар. 

Құда түсу – ерте дәуірден күні бүгінге дейін жалғасып келе жатқан 

жақсы, жарасымды дәстүр. Жігіттің әкесі немесе жақын туыстары қызы 

бар үйге құда түседі. Әке-шешесі ажар-көркіне ғана емес, 

адамгершілігіне, көргенді, өнегелі отбасынан шыққандығына үлкен мән 

береді. 
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 Қыз әкесі келісім берген соң, құдалықтың жол-жоралғысы 

жасалады. Олар өте көп: құда аттанар, құда тарту, ат байлар, құйрық-

бауыр жеу,т.б. Екі жақтың әкелері, шешелері бір-біріне «бауыздар құда, 

құдағилар» болады. 

 Ертеде екі достың әйелдері бір кезде ұл, қыз туса құда болып, 

«бесік құда» болу дәстүрі де бар. 

 Егер тұрмысы нашар, төлейтін қалың малы болмаса, қызын жігіт 

жақтың біреуіне беріп, «қарсы құда» да болған. Халқымыз жеті атаға 

дейін қыз алыспаған. Бұл дәрігерлер тұрғысынан  қан тазарту мәселесіне 

өте сай келеді деп дәлелденіп отыр. 

 Жаушы жіберу – қыз айттыруға баратын өкілді жіберу. Ол жөн-

жосықты жақсы білетін, сөзге шешен, әзіл-қалжыңға жүйрік адам болуы 

керек. 

 Құдаларды қарсы алу – құда түскеннен кейін қыз әкесінің 

шақыруы бойынша жігіттің әкесі бастаған он шақты сөзшең, әңгімешіл, 

домбырашы, әнші-жыршы адамдардың келуі. Осы жолы той жабдығы, 

қалыңмал мәселесі шешіледі. 

 Ұрын келу – күйеудің қымбат, бағалы сыйлықтар алып, жанына 

әнші, күйші, сері жігіттер ертіп қалыңдықтың ауылына келуі. 

Қалыңмал – қыз алатын жақтың қыз беретін жаққа төлейтін малы. 

Қалыңмалдың тұрақты мөлшері болмаған. Бұл әл-ауқатқа байланысты 

47,37,27,17 мал тұяғымен есептелген. Кедей адамдар 5-6 малмен-ақ 

тынған. Осылармен бірге ілу, өлі-тірі, тоймалы  деген ырымдар да бар. 

 Жасау – ұзатылған қызға берілетін дүние-мүлік. Бұл кейде 

қалыңмалға берілген дүниеден көп болуы да мүмкін. Екі жақта болатын 

той-томалақ өз алдына әңгіме. 
 

Сөйлесім. Мәтін бойынша ой алмасу. 

1. Мәтінге  сұрақ  қойыңыз. 

2. «Құйрық-бауыр жеу» дегенді түсіндіріңіз. 

3. «Бесік құда» болу дәстүрі туралы не білесіз? 

4. Қазіргі таңда ұрын келу дәстүрі сақталған ба? 

5. Құдаларды қарсы алу деген не? 

6. Үйлену, үй болу,  құдалық туралы мақал-мәтелдер келтіріңіз. 

Мағыналарын ашып, түсіндіріңіз. 

 
 

Жазылым. 

2-тапсырма. Берілген сөздердің антонимдерін тауып жазыңыз. 

Кедей –  

Ата –  

Қымбат –  
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Жақын –  

Жуық –  

Жас – 

Ана –  

Дос –  

 

3-тапсырма. Берілген сөздердің синонимдерін табыңыз. 

Қыз, ажар, жігіт, тым, бас қосу, өмір, халық. 

 

4-тапсырма. Берілген сөздер мен сөзтіркестерін қатыстырып сөйлем 

құрастырыңыздар. 

 

Неке, неке қию, жас нәресте, ер бала, болашақ келін, жас келін, атастыру 

рәсімі, құйрық-бауыр, құда түсу, қалыңмал, кит, тыйым. 

 

Сөйлейміз 

5-тапсырма. Сөйлеу әдебін қатыстырып, шағын сұхбат 

құрастырыңыз. 

 

Сіздің отбасыңызда өткізілген тойлар: дәстүрлі тойлар, салтанатты 

тойлар. 

 

Бүгін үйлену тойым болады Қазақ-қаз балам, қаз балам.... 

Қадамың құтты болсын! 

Тұсаукесер тойына шақырды Құттықтаймын! Міне, менің 

байғазым. 

1-қыркүйек – Білім күні. Құтты болсын! 

Оқу білім бұлағы, 

Білім-өмір шырағы. 

Сізді әкемнің 50 жылдық 

мерейтойына шақырамын. 

Құттықтаймын!  

Бақытты болыңдар! 

Мен «Болашақ» грантын жеңіп 

алдым. 

Білім күнімен құттықтаймын! 

Міне, менің дипломым. Шақырғаның үшін алғысымды 

білдіремін! Міндетті түрде келемін. 

 

 

Оқылым 

                                                      Бесікке салу дәстүрі 

    Бала қырқынан шыққаннан кейін атасы мен әжесі немесе әке-

шешесі туыстарын жинап, баланы бесікке салу тойын жасайды. 

Халқымызда бесік-киелі зат. Ол сәбидің алтын ұясы болып 
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саналады. Баланы бесікке салуды жасы үлкен, ақылды, 

балалары көп адамға тапсырған. Бесікке салушы шашуға 
әкелген құрт-май, ірімшік, бауырсақ, қант-кәмпит, күміс 

ақшаны тойға келгендерге үлестіреді. Баланы бесікке бөлеп, 

бесіктің үстіне жеті түрді зат жабады. Бесік жыры айтылады. 
Бесікке салу дастарқаны жасалып, ән айтылады, тілек бата 

беріледі. 
 

Жазамыз 

6-тапсырма. Абзацтарды реттеңіздер. Төменде берілген 

тақырыпшалардың екеуі артық. 

 

Бесік киелі зат                                  1. ______________________ 
Тілек- бата                                        2. ______________________ 

Бесікке бөлеу-ерекше дәстүр          3._______________________ 

Бесік жыры                                        4. ______________________ 
Шашу 

Жеті бағалы зат 

 

7-тапсырма. Кестені толықтырыңыз. 

 

№ Сәби, нәрестеге қатысты 
өздеріңіз білетін 

сөздерді жазыңыз 

Жаңа сөздер мен сөз тіркестерінің 
мағынасын түсіндіріңіз 

1 Бесік  - жас нәрестеге арналған ағаш 

төсек 

2 ______ - сәбиді ағаш бесікке жатқызу, 

баланы бесікке бөлеу 

3 _______ - ізгі тілектер, бата беру, 
құттықтау сөз 

 

8-тапсырма.Сөздерді сәйкестендіріңіз. 
бесік                                                білдіру  
маңызды                                                 шақыру  

сәбидің                                                   беріледі 

тілек-бата                                               үлкен                                             

жасы                                                       халқы 

қазақ                                                       шашу 
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шашу                                                      киелі зат 

мерейтойға                                            қарсы алу 

алғыс                                                      дәстүр 

қырқынан                                               шығару 

қонақтарды                                            алтын ұясы 

 

9-тапсырма. Төмендегі берілген сөздерді пайдаланып бірнеше сұхбат 

құрастырыңыз. 

 

Тірек сөздер:а) дүниеге келу, ат қою, бесікке салу, жеті бағалы зат 

жабу, тілек айту 

 ә) үй сатып алу, той жасау, сыйлық әкелу, көрімдік беру, жиһаз сатып 

алу 

б) мерейтойға шықыру, қонақтарды қарсы алу, сыйлық беру, дастарқан       

жасау, гүл сыйлау 

 

Нәрестенің бауы берік болсын           Қоныстой құтты болсын 
 

                                                                                         

 
 

Мерейтой құтты болсын 

 

 

Оқылым.  

Ұлттық салт-дәстүрлер 

Тыңдаймыз. Оқимыз. 



 24 

Сөздік қор 

     Әдет-ғұрып, ежелден,қонақасы беру,ауыз тию,бірегей, ерулік 

беру,ыстық ықылас, ізгі ниет,зардап шегу,егжей-тегжейлі,олжа,байғазы 

беру, сүйінші сұрау,жұмыла көмектесу,саят құру, асату жасау,айып 

салу,жарқын көрінісі,шағым айту,бата беру, кездейсоқ жағдай, бас сұғу, 

қарым-қатынасты қалыптастыру,бейтаныс жолаушы,су тасқыны. 

Ойтүрткі 

1. Салт - дәстүр дегеніміз не? 

2.  Әдет - ғұрып дегеніміз не? 

3. "Үйге қонақ келгенде қалай қарсы аламыз? 

4. Түркітілдес халықтардың әдет-ғұрып, салт-саналарының ұқсастығы 

неде? 

5. Қандай ұлттық салт-дәстүрлерді білесіз? 

 

Оқимыз. Тыңдаймыз. 

   Көптеген ғасырлардың барысында қазақтардың өзіндік бірегей әдет-

ғұрыптары мен салт-дәстүрлері қалыптасты.  Қазақтардың әдет-

ғұрыптары мен салт-дәстүрлері үй ішіндегі отбасылық және адамдардың 

өзге де топтары арасындагы өзара қарым-қатынастарды қалыптастыруда 

үлкен рөл атқарды. 

Қазақтарда үйіне келген кез келген адамға міндетті түрде тегін қонақасы 

беру, оған жайлы төсек-орын салып, қондырып жіберу әдет-ғұрпы 

ежелден орын алды. Егер үй иесі қонаққа ондай құрмет көрсетудің 

дәстүрлі әдет-ғұрпынан бас тартса, әлгі бейтаныс жолаушы үй иесінің 

үстінен биге барып, шағым айтуға құқықты болған. Ал би 

қонақжайлылық әдет-ғұрыпты бұзған үй иесіне ат-тон айып салатын. 

Әдетте мұндай келеңсіз оқиға қазақ арасында өте сирек ұшырасқан. 

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

Үйге бас сұққан кез келген адамды дәмнен ауыз тигізбейінше 

жібермейтін — «Қуыс үйден құр шығармайтын». 

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

жаңадан көшіп келгендерді оның туған-туыстары немесе көршілері 

арнайы дастарқанға шақырып, ерулік тамақ беретін болған. Бұл арқылы 

көшіп келген туыстарына немесе көршілеріне деген ыстық ықыласы мен 

ізгі ниетін білдірген. Ал көшіп келгендер жаңа қонысқа тез үйреніп, 

оңдағы адамдармен жақсы қарым-қатынас орнатуға ықыласты болатын. 

Далалық көшпелілердегі кеңінен таралған әдет-ғұрыптардың бірі - қалау. 

Үйге келген қонақтың сол үйдегі өзіне ұнаған заттың кез келгенін 

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

тиіс.  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D3%98%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D2%93%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BF&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D3%98%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D2%93%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BF&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82-%D0%B4%D3%99%D1%81%D1%82%D2%AF%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BC-%D2%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B0%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D2%9B%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D2%9B%D0%B8%D2%93%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%8B%D0%B7
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D2%9B%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AB%D2%9B%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8B%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BC-%D2%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B0%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D2%9B
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Қымызмұрындық - қымыз ашыту маусымының 

басталуына байланысты әдет-ғұрып. Ауыл адамдары бірін-бірі 

шақырысып, қымыз ішер алдында арнайы дастарқаннан тамақ жеседі. 

Қымызмұрындыққа шақырған үй иелеріне ауыл ақсақалдары ақ 

батасын береді. Қазақтарда жылу жинау әдет-ғұрпы да бар болатын. 

Оның мәні кездейсоқ жағдайда үйі өртеніп кеткен немесе дұшпанның 

шабуылынан, қатал қыстың ауыртпалығынан, су тасқынынан, аштықтан 

зардап шеккен отбасыларына ауылдас немесе туысқан адамдардың 

көмек; көрсетуі болып табылады. Олар зардап шеккен жандардың алдына 

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

төсек, ыдыс-аяқ жағынан көмек көрсетеді, бастарына шаңырақ көтеруіне 

жәрдемдеседі. Мұның өзі зардап шегіп, қиналған ағайынға жаны 

ашынғандықтың, қамқорлық жасағандықтың көрінісі еді. 

Дала тұрғындарының дәстүрлі әдет-ғұрыптарының бірі — асар. Онда 

ауыл тұрғындары ешқандай ақы алмастан бірлесе жұмылып, біреудің 

белгілі бір жұмысын бітіріп береді. Мәселен, олар біреудің 

қысқы баспанасын немесе мал қорасын салып беруге, сондай-ақ құдығын 

қазып беруге жұмыла көмектеседі. Асар ауылдас отырған рулас 

адамдардың туысқандығы мен ынтымақ бірлігінің жарқын көрінісі болып 

табылады.  

Екі қазақ кездесе қалғанда жасы кішісі жасы үлкеніне 

«Ассаламағалейқұм!» деп бірінші болып сәлем береді. Жасы үлкен кісі 

оған «Уағалайқұмассалам!» деп жауап қатады. Тек содан кейін ғана 

егжей-тегжейлі аман-саулық сұрасады. Бұлай сәлемдесу бірін-бірі тіпті 

танымайтын адамдар үшін де міндетті болып саналады. 

Жас келіндер ер азаматты ерекше құрметтеудің белгісі ретінде күйеуінің 

жақын туысының атын атамаған. Күйеуінің әкесі мен шешесін ата, ене 

деп атаған. Күйеуінің іні-қарындастарын шырақ, жарқын, айнаш, гүлім, 

бауырым деп еркелете ат қоятын. Өзге туысқандарына да жаңа әрі 

жарасымды ат ойлап табатын. 

Отағасы үйде жоқ кезде ересек ер адамның үйге 

түсуіне рұқсат етілмеген. Қазақ даласының мызғымас заңы, міне, 

осындай еді. Қазақтар үйге бас сұғар алдында қару-жарағын әрқашан 

тыста қалдыратын. Ал ханның алдына қамшы ұстап кіруге де болмайтын. 

 Ауыл ақсақалдары тамақ үстінде үлкен табақтан жасы 

кішілерге асату жасайтын. Егер кімде-кім әлдебір жаңа киім кие қалса, 

бағалы затқа ие болса, оған жақын туыстарының, дос-

жарандарының байғазы беру әдет-ғұрпы болған. 

        Дала тұрғындары бір-біріне 

қуанышты хабар жеткізгенде сүйінші сұрайтын әдет-ғұрыпта болған. 

Қуанышты хабар жеткізген адамға жақсы сыйлық жасалатын. Саят 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D0%BC%D1%8B%D0%B7
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D2%9B%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D2%93%D0%B4%D0%B0%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AB%D0%B4%D1%8B%D1%81-%D0%B0%D1%8F%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D2%A3%D1%8B%D1%80%D0%B0%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D3%99%D1%81%D1%82%D2%AF%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D2%B1%D0%BC%D1%8B%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AB%D0%BD%D1%82%D1%8B%D0%BC%D0%B0%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D3%99%D0%BB%D0%B5%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D3%99%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%BA%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B5%D1%88%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D2%B1%D2%9B%D1%81%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%BC%D1%88%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%96%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D3%98%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D2%93%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BF&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D1%82_%D2%9B%D2%B1%D1%80%D1%83&action=edit&redlink=1
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құру кезінде жас аңшы бағалы олжасын өзімен бірге аңға шыққан 

адамдардың жасы үлкен ақсақалына байлайтын. Ол 

мұны дәстүр бойынша өз еркімен жасаған. 

 

Жазамыз. Оқимыз. 

1. Сөйлемдерді мәтін бойынша толықтырыңыз. 

    Көптеген ғасырлардың барысында қазақтардың өзіндік 

бірегей .............. 

   Ал би қонақжайлылық әдет-ғұрыпты бұзған үй иесіне................ 

Қазақтардың және бір жақсы ............ - ерулік беру. Ауыл 

ақсақалдары тамақ үстінде үлкен табақтан жасы 

кішілерге ................. Күйеуінің .............ата, ене деп атаған. Күйеуінің іні-

қарындастарын ..............деп еркелете ат қоятын. Өзге ............ жаңа әрі 

жарасымды ат ойлап табатын. .................- қымыз ашыту маусымының 

басталуына байланысты әдет-ғұрып.  

2. Мәтіндегі етістіктердің орыс тіліндегі баламасын тауып, сөйлем 

құрыңыз. 

      Қонақасы беру,сүйінші сұрау,қамқорлық жасау, рұқсат 

етпеу,шаңырақ көтеру, зардап шегу,байғазы беру,бата беру, ерекше 

құрметтеу,ниет білдіру,ат ойлап табу,жұмыла көмектесу,өз еркімен 

жасау,сирек ұшырасады,айып салу. 

3. Сұрақтарға мәтін бойынша  жауап беріңіз. 

    Жаңа туған нәрестенің құрметіне жасалатын ойын - сауық, той атауы  

қалай аталады?  Сәбидің алтын ұясы болып есептелетін салт қалай 

аталады?  Сәбидің жан - жүйесінің қалыптасып дені сау болып өсуіне 

деген ақ тілектен шыққан салт қалай аталады?   Сонымен бірге бала 

есімін беделді кісілерге қойғызып батасын алған ғұрып қалай аталады?  

Балалардың төбе шашын ұзартып өсіріп қою қалай аталады?  Жанды 

нәрсеге берілетін сый? Жансыз нәрсеге берілетін сый? Қиын жағдайға 

тап болған адамға ақысыз берілетін мал-мүлік қалай аталады? Ауылға 

жаңадан көшіп келген отбасыға көрсетілетін құрмет? Алыс сапардан 

келген жолаушының әкелетін сыйы? Той-мерекеге келе алмай қалған 

адамға беріліп жіберілетін кәде қалай аталады? Үйге бас сұққан адамға 

берілетін дәм? Қуанышты хабар айтқан адамға берілетін сый? Қонаққа 

берілетін ас? 

 

4. «Маған ұнайтын қазақтың салт – дәстүрі» тақырыбына эссе 

жазыңыз. 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D1%82_%D2%9B%D2%B1%D1%80%D1%83&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%A3%D1%88%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D3%99%D1%81%D1%82%D2%AF%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D0%BC%D1%8B%D0%B7
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%81
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Жазамыз. 

5. Мәтіннен тәуелдік, септік, жіктік, көптік жалғаулары бар сөздерді 

теріп жазыңыз. 

Грамматика 

6.Берілген сөйлемнен құрмалас сөйлемді тауып, синтаксистік талдау 

жасаңыз. 

 

Шілдехана думанды, қызықты өтеді және де ұлттық ойындар ойналады. 

Сәбидің қарын шашын, тырнағын алады. Мерекелік дастарқан жайылады 

және бесікке салған адамға кәде беріледі. Әрбір халықтың салт - дәстүрі 

ұлттық рухани құндылығы болып саналады 

Сөйлейміз. 

 Салт - дәстүрлер бойынша жағдаят  құрастырып, екеуара сөйлесіңіз. 

 Сұрақтарға жауап беріңіз. 

1.Бата аяқ, қарғыбау немесе үкіқағар, кит кигізу, ұрын бару, қыз қашар, 

желі тарту, есік ашар, т.б. ырымдар қай кезде жасалады? 

2. Ат тергеу дегенді қалай түсінесіз? 

3.Жылу, немеурін, үме, асар деген не? 

4. Қоштасу, кешірім сұрау. Естірту, жұбату, көңіл айту, жоқтау, ас беру 

т.б. қай кезде өткізіледі? 

 

Ойбөліс.  

 Салт – дәстүрлер бүгінгі қоғамға керек пе? Неге? 

«Салт - дәстүрді дәріптеудегі кейбір мәселелер жастар көзімен» 

«Қыз ұзатып, келін түсіру салттарындағы кейбір мәселелер» 

«Бала тәрбиесіндегі салт - дәстүрдің маңызы»  

Глоссарий 

     Сүйінші-  Қуанышты хабар жеткізуші адам Сүйінші! Сүйінші! деп 

келеді. Мұндайда қуанған үй иесі қалағаныңды ал,- дейді. Немесе оған 

риза болатындай сыйлық ұсынады. Бұл шын қуанудың, ризашылықтың 

белгісі. 

    Шашу- Қуаныш айғағы ретінде жасалатын салтанаты дәстүр. Бала 

дүниеге келгенде, келін түскенде, құда келгенде, осындай қуанышты 

күндерде тәттілермен, күміс тиындармен әйелдер шашу шашады. 
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    Қонақасы – Халқымыздың әлеуметтік, тұрмыстық жағдайындағы 

ерекше қымбат дәстүрі – қонақжайлылық. Үйіне келген қонақты 

құрметпен қарсы алып, мал сойып қонақасы беру-жомарттықтың, 

елдіктің үлкен белгісі. 

   Сыбаға. Құрметті қонаққа немесе өздерінің, жақын-жуығына арнап 

сақтаған кәделі ет  мүшелері сыбаға деп аталады. Үлкен ақсақалдарға, 

құдаларға, жолы үлкен адамдарға сыбаға әдейі сақталады.  

    Бастаңғы. Үйдің үлкендері жол жүріп кеткенде ауыл жастары  сол 

үйге жиналған, жолаушылардың жолда басы ауырмасын «бастаңғы» 

жаса дейді. Бастаңғының мәнісі жастардың сол үйде ойын-сауық жасап 

бас қосуы. 

   Ерулік. Басқа жерден көшіп келген көршілерге сол жерде бұрыннан 

тұратындар ерулік береді, яғни қонаққа шақырады. 

    Қалау. Біреудің жақсы малына , затына, мүлкіне көңілі кеткен адам, 

сол үйге барып қалау қалайды. Дәстүр бойынша үй иесі қалаушы адамға 

қонақасы беріп, қалағанын орындап қайтаруға тиіс. Бұл жомарттық пен 

мәрттіктің, сыйластықтың белгісі. 

    Жеті ата. Әр адам өзінің жеті атасын білуі көрегенділік пен 

білімділігін танытады. Білмесе жеті атасын білмеген жетесіз деп сөккен.  

    Кекіл-жас балалардың шашын тегістеп ұстарамен алып тастайды да 

бір шөкім шаш қалдырып, оның жиегін тегістеп қиып қояды. Кекіл 

балаларға жарасымды ажар береді. 

    Сыралғы-олжалы, қанжығасы қанданып келе жатқан аңшыдан 

саятшыдан кездескенде сұралатын жол. Мәрт аңшылар мұндайда 

сыралғы сұрағанның сөзін жерге тастамайды. 

    Тоқымқағар-жас жігіт алғаш жолға шыққанда жасалатын дәстүрлі бас 

қосу. Мұндайда арнаулы мал сойып немесе сыйлы мүшелер салынып ет 

асылып, кең дастархан жасалады. Ойын-сауық, өлең – жыр айтылады. 

    Тұлым қою-кішкентай кезінде баланың шашын өсірмей екі шекесіне 

екі шоқ шаш қояды. Мұны тұлым деп атайды. Тұлым көбінесе қыз балаға 

қойылады және ол сәбиге лайықты болады. 

       Сауын айту. Бір елде ас, үлкен той болатын болса,  ол кісі күні 

бұрын жан-жаққа хабарлатып сауын айтады. Бұл жәй шақыру емес, әр ел 

салт-дәстүрмен, яғни батыр палуанымен, жүйрік атымен, ақын-
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жыршысымен, сойыс малымен, сабалы қымызымен келсін дегенді 

білдіреді. 

      Кеусен-бұл егіншілікке байланысты айтылатын сөз. Әдетте егін пісіп  

мол өнім алғанда егіншілер туған-туысқандары мен ауылдастарына 

астық береді. Оны кеусен деп атайды. 

      Аманат-бір адамның екінші біреуге сақтауға берген заттары. 

Аманатты сақтау, оны мезгілінде қайтару зор адамгершілікке жатады. 

Аманатқа қиянат жасауға болмайды. Ол өте ауыр күнә деп есептеледі.  

       Көгентүр – бір-біріне жақын туыс, ілік, жұрағат адамдардың 

баласына ескерткіш сый ретінде берілетін мал. Бұл бала үшін сый-

қуаныш болса, оның ата-аналары үшін құрмет көрсетудің белгісі десе де 

болады. 

      Байғазы – балалардың, жастардың жаңа киімі үшін берілетін 

ақшалай-заттай сый. Байғазы сұраудың еш артықтығы жоқ. 

    Бәсіре – қыз ұзатылғанда немесе жиен алғаш келгенде меншіктеп 

аталатын, ен салынған мал. 

 Сәлем беру. Алыс жолдан жолаушы немесе сол елдің адамы ауыл 

ақсақалдарына немесе белгілі адамдарға әдейі іздеп келіп сәлем беру-

қалыптасқан дәстүріміз. 

       Енші. – балалары ержетіп жеке үй болғанда ата-анасы оған дүние 

мүлік, мал беріп, отау тігіп жеке шығарады. Бұны енші деп атайды. Ал 

қызға берілетін дүние мүлік «жасау» деп аталады. 

        Сонар-бұл аңшылар үшін өте қызықты сәттердің бірі. Қыстың 

тынық күні ұлпа қар жерге түскенде, жүрген аңның ізі тайға таңба 

басқандай анық көрініп жатады. Аңшылар бұл күнді асыға күтіп жүреді 

де, ізіне түскен аңды құтқармай соғып алады. 

3-тақырып. Денсаулық-баға жетпес байлық. 

Денсаулық – ол шыныққан, 

Барлық денең  мүшесі. 

Денсаулық ол – тыныққан, 

Жүйке тамыр  жүйесі 

Тыңдаймыз оқимыз 

1-тапсырма. Тірек сөздермен жұмыс. 
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ұстаным, басшылыққа алу, жүзеге асыру, салауатты өмір салты, аурудың 

алдын алу,дұрыс тамақтану, қоршаған орта, дене тәрбиесі, дені сау 

ұрпақ. 

 

Ойтүрткі 

1. Салауатты өмір салты және денсаулық туралы ғылымды қалай атайды? 

2. Медициналық қызметті жақсарту үшін не істеу керек? 

3. «Таза ауа – дертке дауа» деген мақалды қалай түсінесіз? 

4. Сіз денсаулығыңызды сақтау үшін не істейсіз? 

 

Мәтінді оқыңыздар 

Оқылым  №1 

 

Дені сау адам – табиғаттың ең қымбат жемісі. Қазақстан 

Республикасы өз тәуелсіздігін алғаннан бастап осы ұстанымды 

басшылыққа алып келеді. Қоғамның денсаулығы бәсекеге қабілетті елу 

елдің қатарына кіру міндетін жүзеге асыру жолындағы басты тірек. 

Салауатты өмір салтын қалыптастырудың  маңыздылығын  Республика 

Президенті Н.Ә. Назарбаев өзінің «Қазақстан - 2030» бағдарламасында 

«Қазақстан егеменді еліміздің болашағы жастар  олардың денсаулығы 

мықты болып, шынығып өскендері жөн. Негізі осы кезден қаланатын 

болса, өмірге өскелең ұрпақ келеді..» дейді.  «Саулық байлық негізі» деп 

айтқандай, әрбір адам салауатты өмір салты мен өмір сүру үшін аурудың 

алдын алу және болдырмау. Дұрыс тамақтану, қоршаған ортаны 

жақсарту туралы, сонымен дене тәрбиесімен айналасуы керек. 

Есірткілерді, темекі мен алкогольды тұтынуды қойып тазалық пен 

санитария шараларын сақтау үшін күрес жүргізу. Денсаулық әлеуметтік 

байлықтың негізі, сондықтан оны сақтап, нығайтуға барлық жағдайлар 

жасалуы қажет. 

Сонымен, Елбасының жолдауын Қазақстан азаматтарының денсаулығын 

нығайту, салауатты өмір салтын ынталандыру егемендіктің кілтін ұстар 

жастардың болашағына апаратын, алтын сүрлеу десе болады.  

Салауатты өмір салтын жастардың бойында қалыптастыру 

мемлекетіміздің «Білім туралы» заңында білім беру жүйесінің  негізі 

ретінде көрсетілген. Онда ұлттық және адамзаттық құндылықтар, ғылым 

мен практика  жетістіктері негізінде  жеке адамдарды қалыптастыруға, 

дамытуға және кәсіби шыңдауға  бағытталған  білім алу  үшін қажетті  

жағдайлар жасау  жолдары белгіленген.  

         Халқымыздың «Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол ізде» деген 

қағидасын ұстансақ, болашақта дені сау ұрпақ тәрбиелеп шығамыз.  

           Дені сау ұрпақ – қоғамның қуаты демекші, қай халықтың болса да 

болашағы жастардың денсаулығына тікелей байланысты. Сондықтан дені 
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сау, салауатты өмір салтын ұстанатын жас ұрпақ тәрбиелеу өз 

қолымызда. 

            Салауатты өмір салты мен өмір сүру үшін төмендегі талапты 

орындау керек. Адам денсаулығын сақтауда төмендегідей факторлардың 

маңызы зор. 

 

1. айқын жасалған күн тәртібінің болуы 

2. дұрыс тамақтану 

3. дұрыс тынығу 

4. дене еңбегімен шұғылдану 

5. таза ауада болып, күн көзінде серуендеу 

6. табиғат аясында болу 

7. дұрыс қозғалыста болуы 

8. зиянды әрекеттерден сақтану 

 Мысалы, «Өмір қозғалысты талап етеді» деп Аристотель айтқандай, 

адамда қозғалыссыз өмір жоқ. Мұны әркім білуі тиіс, ұзақ өмір сүргің 

келсе қимыл қозғалыста болу керек. Адамдарда аз қозғалудың 

нәтижесінде аурушандық пайда болады. Салауаттылық – саулық кепілі, 

ал саулық – байлық негізі. 

      Есірткі, нашақорлық – азаматты жұтатын аждаһа екенін бір сәт естен 

шығармайық! 

      Өміріміз – өз қолымызда. Біздің бақытымыздың оннан тоғызы 

денсаулығымызға байланысты. Адамға өмір бірақ рет беріледі. Бұл ретте 

оның денсаулығы мықты, рухы күшті болғаны абзал! 

      Жаңа ғасыр азаматы – дені сау, рухани бай адам!  

 

Сөйлесеміз 

Мәтін бойынша ой алмасу 

Оқылым бойынша тапсырмалар: 

1. Президенті Н.Ә. Назарбаев өзінің «Қазақстан - 2030» бағдарламасында 

денсаулыққа байланысты қалай айтқан? 

2.Не себепті қай халықтың болса да болашағы жастардың денсаулығына 

тікелей байланысты дейміз? 

3.Салауатты өмір салты мен өмір сүру үшін қандай талаптарды орындау 

керек? 

4.Азаматты жұтатын аждаһа деп нелерді айтамыз? 

 

 

Мәтінді оқыңыздар 

Оқылым №2 

Түсініп оқу.  

Тақырыпты анықтау/іздеп оқу. 
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Мәтінге сұрақтар қою. 

 

Адамның денсаулығы – қоғам байлығы. Әрбір адам өз денсаулығының 

мықты болу жолдарын қарастыру керек. Дені сау адамның көңіл-күйі 

көтеріңкі болып, еңбекке әрқашан құлшына кіріседі. Халқымыз «Дені 

саудың – жаны сау» деп орынды айтқан. Отанымыздың келешегі, 

көркеюі – салауатты өмір салтын сақтау қолдауда.  

          Қараңғы үйге кіріп келіп шам жақсаңыз, шам үйді жарық қылады. 

Көп қызыл гүлдің ішінен бір ақ гүл көрсең, көзің соған түседі. Біздің де 

өмірімізді жарық қылатын, жан-жағымызға тамаша сәулесін шашатын, 

өмірдегі басты байлық – денсаулық. Денсаулық – бұл адамның еңбекке 

белсенді болуы, әрі ұзақ өмір сүруі, тәннің саулығын және рухани 

саулығын сезіну. Жеке бас тазалығының ережелері: 

- Күнделікті бір уақытта тұр, бөлмеңді желдетіп ал да, дене шынықтыру 

жаттығуын жаса; 

- Ерте тісіңді тазалап, беті-қолыңды, мойның мен құлағыңды жу;  

- Ұйықтар алдында жуынып, бөлмеңді желдетіп алуды ұмытпа;  

- Тамақ ішердің алдында, жұмыстан кейін міндетті түрде қолыңды жу; 

- Бет орамал пайдалан, мұрныңның әрқашан таза болуына көңіл бөл;  

-  Түшкірген, жөтелген кезде мұрның мен аузыңды бет орамалмен 

жауып, теріс айналып түшкір немесе жөтел; 

- Шашыңды дұрыстап күт: уақытылы тара, буып немесе өріп қой;  

- Төсегіңді жинау, жеңіл-желпі киімдеріңді өзің жуып, үтіктеу, түймеңді 

қадап, бәтеңкеңді тазалау – бұл әркімнің-ақ қолынан келетін іс; 

Ал қонаққа барарда жарасымды да сәнді киінген жөн;  

- Үйден шығарда сырт бейнеңді айнаға қарап түзеуге әдеттен;  

- Аяқ киіміңді күтіп киіп үйрен, тазалауға уақыт бөл;  

- Өзің отыратын орынның тазалығын қадағалап, шаңын сүрт;  

- Кітап – дәптеріңді пайдаланып болған соң, орнына қой;  

- Ине-жіп, қайшы, тарақ, кітапша сияқты заттардың өз орнынан 

табылғаны дұрыс. Алсаң, орнына деру қой. 

Тері тазалығы – адам денсаулығының кепілінің бірі. Ыстық сумен 

және сабынмен жуынған жағдайда ғана теріні түрлі микробтар мен лас 

нәрселерден айықтырып, тазартуға болады. Адам терісінің ең өсімтал 

бөлігі – шаш пен тырнақ. Ол адамның миын күн сәулесі мен суықтан 

сақтайды. Әр шаштың өзінің өмір сүру мерзімі бар. Шаш сырт көзге өз 

қалпын сақтап тұрғанға ұқсағанмен, шын мәнінде күніне 100 тал шаш 

түсіп, 100 тал шығып отырады. Шашты аптасына 1 рет жуған жөн. Өте 

суық күндері бас киімсіз шығуға болмайды. 

 

2-тапсырма. Сұхбатты жалғастырыңыз. 

-  Мұқа, сізді сексеннің сеңгіріне келді деп ешкім айтпайды, әлі жап- 

жассыз. Мұның сыры неде? Бізге де айтыңызшы. 
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- Оның сыры көп. Ең алдымен, салауатты өмір салтын ұстану керек. 

- 

- 

- 

 

Жазылым. 

 

3-тапсырма. Мақалдың мағынасын түсіндіріп жазыңыз. 

 Бірінші байлық – денсаулық; Екінші байлық – ақ жаулық; Үшінші 

байлық – он саулық. 

 

4-тапсырма. Сөз тіркестерін пайдаланып, сөйлем құрыстырыңыз. 

 Аурудың алдын алу, темекі шекпеу, зиянды әдеттерден аулақ болу, 

таза ауада серуендеу, спортпен шұғылдану, салқын сумен жуыну, 

тамақты уақытында ішу, хауызда жүзу, денсаулықты жақсарту. 

 

5-тапсырма. Cөзжұмбақты шешіңіз. 

 

 

 

   С      

 

 

   А      

 

 

   Л      

 

 

   А      

 

 

   У      

 

 

   А      

 

 

   Т      

 

 

   Т      

 

 

   Ы      

 

 

1. Денсаулық кепілі. 

2. Спортпен шұғылданатын орын. 

3. Спорт құралы. 

4. Бірінші байлық. 
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5. Жүзетін орын. 

6. Ұлттық ойын. 

7. Спорт түрі. 

8. Футбол командасы. 

9. Салауатты өмір. 

 

6-тапсырма. Жоспарды пайдалана отырып, «Денсаулық – зор 

байлық» тақырыбына шығарма жазыңыз. 

Жоспар: 

І. Кіріспе. Ессіз білмес естінің қасиетін, 

Сау білмейді аурудың қасіретін (Халық мақалы). 

ІІ. Негізгі бөлім: 

 А) Табиғаттың адамға сыйы. 

 Ә) Дәрумендер дем берер. 

 Б) Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол ізде. 

ІІІ. Қорытынды бөлім. Тәні саудың – жаны сау. 

 

4-тақырып. Медициналық қызмет 

Ойтүрткі 

Медициналық қызметтің қандай түрлері бар? 

Медициналық және дәрігерліқ қызмет дегенді қалай түсінесіз? 

Зертханалық диагностика не үшін қажет? 

Сауықтыру орталықтарының адам денсаулығына қандай пайдасы бар? 

 

Сөздік қор:  

 

        

дәрігер,қабылдау,жазылу,шақырыңыз,палата,медбике,сақтандыру 

полисі, дәрігердің қабылдауына,науқастанып 

тұрмын,емхана,аурухана, кезекші дәрігер,бас дәрігер,бөлім 

меңгерушісі; сауықтыру пункті; тіркеу; медициналық карта; 

сырқатнама; саухат қағаз, саухат қағаз беру,ұзарту,жабу;мөр басу; 

қабылдау сағаты; ем-дом кабинеті; қатты (қауіпті, ем қонбайтын, 

жұқпалы) ауру; созылмалы дерт; суық тию; тұмау; өкпенің қабынуы; 

жүрек ақауы; сал; асқазан ауруы; асқазан жарасы; тамақтан улану; 

күн өту; зақым,жарақат; созылу; сыну; күйік; жара,жарақат; жараны 

жуу; іріңдеу; шиқан; талу(есінен танып қалу); ес; естен тану; есін 

жинау; 

асқыну; тамырдың соғуы; қызуы қалыпты (көтеріңкі,жоғары,төмен). 

 

Оқылым 
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Медициналық қызмет —медицинамекемелері мен денсаулықсақтау 

органдары негізінде жасалатынқызмет  түрі. Медициналық қызмет 

медициналық жасақтар мен мекемелердің санитариялық-гигиеналық, 

профилактикалық және эпидемияға  қарсы шараларды ұйымдастырып, 

жүргізуге үнемі дайын болуын,зардап  шегушілерге медициналық көмек 

көрсетуді, оларды емдеу мекемелері мен емделуге көшіруді, 

жасақтардың адам құрамының зақымданғандарын санитариялық 

тазартудан өткізуді ұйымдастыруды, халықты кешіру барысында және 

орналасқан жерлерінде, сондай-ақ кәсіпорындарда жұмыс істейтіндерге 

медициналық кызмет көрсету ісін ұйымдастыруды қамтамасыз етеді.  

Медициналық қызмет түрлері 

Бірінші медико-санитарлықкөмек 

-   Білікті медико-санитарлыкөмек 

-   Дәрігергедейінгікөмек 

Диагностика 

-   Функционалды    диагностика 

-   Эндоскопиялық   диагностика 

-    Рентгенологиялық  диагностика 

-    Ультрадыбысты   диагностика   

Лабораториялық    диагностика 

-     Биохимиялық тексеріс 

-     Иммунологиялық тексеріс 

-     жалпы клиникалық тексеріс 

-     Серологиялық тексеріс 

-     Цитологиялық тексеріс 

Салалар бойынша үлкендерге кеңестік-диагностикалық 

медициналық көмек: 

-    Жалпы терапия 

-     Акушерлікжәне  гинекология 

-     Жұқпалы аурулар 

-     Невропатология 

-     Дерматовенерология 

-     Стоматология 

-     Эндокринология 

-     Ревматология 

-     Кардиология 

-     Нефрология 

-     Кәсіби  патология 

-     Иммунология 

-     Офтальмология 

-     Травматология  және  ортопедия 

-     Жалпы хирургия 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D1%81%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83
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-     Онкология 

-     Урология 

-     Оториноларингология 

-     Анестезиология  және  реаниматология 

-     Аллергология (иммунология) 

Салаларбойыншабалаларғакеңестік – 

диагнсотикалықкөмеккөрсету: 

-     Педиатрия 

-     Жұқпалы аурулар 

-     Невропатология 

-     Кардиоревматология 

-    Оториноларингология 

-     Жалпы хирургия 

-     Офтальмология 

-     Иммунология 

-     Травматология және ортопедия 

-     Нефрология 

-     Аллергология  (иммунология) 

Медициналық  реабилитология 

-       Емдік дене шынықтыру 

-      Уқалау 

-      Физиотерапия 

-      Тұрғындарға стационар алмастыру медициналық көмек  (күндізгі 

стационар) 

1-тапсырма. Сұхбатты оқып, қазақ тіліне аударыңыз. 

Дәрігердің қабылдауында 

- Зравствуйте! 

- Подойдите. Ваше фамилия,имя,отчество? Сколько Вам лет? 

- Мне сорок лет. 

- Где Вы работаете? 

- Я работаю на заводе. 

- Кем Вы работаете? 

- Я работаю инженером. 

-Впервые ли Вы обращаетесь к врачу? 

-К врачу обращаюсь в первый раз. 

- Кто Вас направил? 

- Меня к Вам направил(а)Ерейментауском районе Акмолинской 

области. 

- На что Вы жалуетесь? Что Вас беспокоит? 

- У меня болит живот ( сердце,ноги,голова) 

- Часто вы болеете?  

-У меня боли в сердце(желудке,в пояснице). 

- Как болит? 
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- Живот крутит. В сердце бывает колющая боль. В ноге ноющая 

боль. Болит голова, особенно виски. 

- Какими болезнями Вы болели в детстве? 

- Болела в детстве ангиной, корью, дифтерией. 

- Разденьтесь до пояса. Снимите обувь, ложитесь на кушетку. Ложитесь 

на спину. А теперь ложитесь на живот. Ложитесь на правый бок. 

Расслабьтесь, расслабьте живот. Втаньте! Сядьте! Одевайтесь! Откройте 

рот! Дышите спокойно. Дышите глубже! Встаньте, пожалуйста! Стойте 

спокойно! Поднимите обе руки вверх, отпустите руки. Поверните голову. 

Согните руки логтевых суставах. Наклонитесь, ноги в коленях не 

сгибать. Посмотрите вверх (вниз). Следите за моим пальцем. Я Вам 

выпешу больничный лист. Приходите на прием в понедельник. 

2-тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті сөздік бірліктерді қойыңыз. 

1. Дене шынықтыру және спорт жөніндегі ..... ...... - дене шынықтыру 

және спорт саласындағы мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын орталық 

........ орган. 2. Медициналық оңалту – науқастар мен мүгедектер 

организмінің ......... және жоғалтқан функцияларын сақтауға, ішінара 

немесе толық қалпына келтіруге бағытталған ....... ...... көрсету кешені. 3. 

Рентгенологиялық кабинет ..... ...... ..... жүзеге асырады. 4. Тіркеу 

диспансерге және орталыққа ....... тіркеуді және медициналық 

құжаттарын .......... жүзеге асырады. 

Керекті сөздер: уәкілетті орган; атқарушы; бұзылған; медициналық 

қызметтер; рентгендік диагностикалық тексеруді; келушілерді; 

толықтыруды 

5-тақырып. Қазақтың ұлттық  дастарқаны 

 

    Сөздік қор: ас,тағам, қонақ келсе-құт, сыбаға , көптен айырылу, әдет-

ғұрып,жалғыз қалады; береке, ырыздық; сақталып отырған; жөн-

жоралғы;мән беру; сыйлы адамдар; құнарлы тағамдар; орны ерекше; дәм 

таттыру;  ұлағатты іс; бірлік; ірімшік.  

 

Оқылым 

Қазақтың ұлттық дастарқаны 

 

     Ұлтымыздың тұрмыс-тіршілігінде төрт түліктің алатын орны ерекше. 

Кең Сахараны жайлаған үйір-үйір жылқы, табын-табын сиыр, отар-отар 

қойды ішсе сусын, жесе тамақ, кисе киім, мінсе көлік ретінде 

пайдаланған. «Қонақ келсе -құт» деп білген халқымыз үйіне келген 

мейманына мал сойып, ақ дастарқанынан дәм таттырып, айрықша 
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ілтипат білдіреді. Осындай жөн-жоралғылар арқылы ұрпаққа өнеге 

боларлық ұлағатты іс, әдеп-ғұрыптар сақталып отырған. Қыстығ ызғары 

білініп күн суыта бастаған шақта, соғым сою дәстүрі қалыптасқан. Ірі 

қара немесе жылқы сойып, мәз-мейрам болған отбасы соғым басын 

береді. Егер қонақ шақырмай әркім соғым басын өз отбасыларымен 

жейтін болса, «үйінен береке қашады, көптен айырылып жалғыз қалады» 

деп ырымдаған екен. Сондықтан шаңырақтарының береке-бірлігін, 

ырыздығын ойлаған қазақтар соғымның етін ең алдымен көршілері мен 

туыс-жекжаттарына таттырған. Жөн-жоралғыларға қатты мән беретін 

қазақ халқы соғымның етінен дәм татпаған сыйлы адамдарға, жасы үлкен 

кісілерге арнап «сыбаға» дайындаған. Бұл да қазақтың ежелден келе 

жатқан кәделерінің бірі. Келген қонаққа тартылатын табақтың түрлері 

өте көп. Ең негізгілері бас табақ, сый табақ, қос табақ, жай табақ болып 

бөлінеді. Одан кейін мейман жасына, дәрежесіне қарай күйеу, келін, 

жезде, жастар табағы деп айтылады екен.  

          Қазақ халқы асты, тағамды өте құрметтеген.  Дастарқан жайып, 

дәмді тағам пісіріп, оны жақсы ыдыстарымен дастарқанға қою дәстүрі 

ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келеді. Мәдиетімізде ас беру арқылы адамға 

құрмет көрсету қалыптасқан. Бұл қазақ халқының қонақжай ел екенін 

көрсетеді. Әжелеріміз бен аналарымыз ұлттық тағамдарымызды 

дайындау дәстүрін осы күнге дейін сақтап келеді. Олар қымыз-шұбат, 

құрт-ірімшік жасауды ұрпағына үйретіп отырады, Халқымыз ұлттық 

тағамдарды ерекше дәмді даярлауды өнер деп бағалаған.  

          Дастарқанға, ең алдымен, бауырсақ пен нан қояды.  

 Сүт тағамдары «ақ» деген ұғымды білдіреді. Тілімізде «ақ бата», 

«ақкөңіл», «ақжол» деген сөздер мен сөз тіркестері жиі қолданылады. 

Құртғ май, сүзбе, ірімшік, қатық, кілегей, қойыртпақ,қорықтық сияқты 

түрлі тамақ әзірлей білген қалқымыз оның адам ағзасына тигізетін әсерін 

де зерттеп, білген. Қазақтың кез келген ұлттық тағамының құнары 

жоғары. «Ас –адамның арқауы» деп білген қазақ халқы осылайша асты 

құрметтеп, оны дәмді етіп әзірлеудің жөн-жосығын бүгінге дейін 

жалғастырып келеді. 

           

                                            

• Жазылым 

1-тапсырма. Адасқан сөздердің өз орнын тап.  

1. Қойылады, ең, дастарқанға, алдымен, нан.  

2. Түрлі, тағамдар, жасайды, еттен.  

3. Еті, өте,сіңімді,болады,жылқының.  

4. Үлкен, нәрсе,дәмнен,жоқ, дастарқаннан.  

5. Суын,іш, сыйласқанның.  
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2-тапсырма. Берілген тірек сөздермен мәтін құру. 

а) Сүйікті тағам, ет тағамдары, ерекше құрметтеген, қуырылған ет, 

қазақша ет, бұқтырылған ет, пісіру, дайындау, қонақжай халық, 

дастарқан жаю, дәстүр, дәмді тағам, қамыр илеу, қамырды жұқалап жаю, 

ұн тағамдары, бауырсақ, шелпек, жент. 

ә) Сүт тағамдары, ағзамызға пайдалы, ірімшік, сүзбе, құрт, айран, 

қаймақ, май, жылқының сүтінен қымыз, түйенің сүтінен шұбат 

3-тапсырма.Мақал-мәтелдердің сәйкесін көрсету. 

Досыңның үйінде, су берсе де ішіп кет                 Где пища водится, там болезнь не  

                                                                                       заводится.  

                   

Ынтымақты үйдің асы тәтті                            Не шагай через блюдо с едой.  

 

Ат –адамның қанаты, ас-адамның қуаты    В гостях у друга и воду подадут – пей.  

 

Ас үстінен аттама, астан үлкен емессің.     Конь –крылья человека, а в хлебе-его 

сила 

 

Ас тұрған жерде ауру тұрмайды.               Ячмень и пшеница –пища, золото и 

серебро- 

                                                                            металл 

 

 Ас- иесімен тәтті                                                     Когда в семье лад, все вкусно 

подряд. 

Алтын,күміс -тас екен, арпа, бидай-ас екен.     Пример хозяина за столом вкус   

                                                                                    еде прибавляет 

  

4-тапсырма.   Етістіктерді бұрынғы өткен шаққа айналдырырып,сөйлем 

құрастырыңыз. 

      көлік ретінде пайдалану; дәм таттыру; әдет-ғұрыптар сақтау; көрші, 

туыстарын шақыру; дайындау; пайдасын білу; сақтау 

 

5-тапсырма. Өзіңіізді тексеріңіз. Берілген тағамдарың атауын 

табыңыз. 

1. Қаймағы алынған немесе алынбай пісірілген сүтке азырақ су қосып 

ұйытылады. Ол - жеңіл және сусындық тағам.  

2.  Кез келген малдың етінен жасала береді, өкпе - бауыр қосып 

жасайды. Түрлері көп: соғым, өкпе - бауыр, қарын 

3.  Шай дастарханының басты асы. Ең жоғары сапалы ұннан май, 

ашытқы қосып жасалады. Әр түрлі пішінде, үш - төрт бұрышты, 
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сопақша, домалақ болады. Түрлері көп. Мысалы: бармақ, жол, ақ, той т. 

б. 

4.  Сүттен жасалған ұлттық тағам. Мағынасы да құрғатылған, 

кептірілген сүт деген мағынаны береді. Пісіліп майы алынған айранды 

қайнатып кенеп дорбада сүзіп алып тұздап өреде кептіріп сақтайтын 

тағам түрі.  

5. Аса кәделі дастарқан дәмі. Ол қыста қатпайтын, жазда бұзылмайтын 

өте дәмді тағам. Оған құмшекер, ұнтақталған ірімшік, мүйіз салып 

араластырады.  

6. Жылқы етiнiң деликатесi. Онша семiз емес салқындатылған жылқы 

етiнен не салқындатылған немесе мұздатылған майдан әзiрлейдi. 

 

6-тақырып. Мейрамхана бизнесі 

Сөздік қор: қызмет көрсету, жоғары дәрежелі, тапсырыс, 

азпазшылық, ұйымдастыру, ұсыну, дайындау технологиясы, 

үйлесімділікпен орындалған, тамақтандыру қызметі,  әр-түрлі 

шикізат, кондитер өнімдер, тұтыну,  ұлттық тағамдар, көңіл көтеру, 

жабдықталған, бағытталған.          

Оқылым 

        Мейрамханалар қызмет көрсету дәрежесіне қарай кластарға 

бөлінеді: люкс, жоғары, бірінші. Мейрамхананың тамақтандыру қызметі 

әр-түрлі шикізаттан күрделі дайындалатын тапсырыстағы және 

фирмалық тағамдарды дайындау мен арақ-шарап, табак және кондитер 

өнімдерінің кең ассортиментін тұтынуды ұйымдастырады. Кейбір 

мейрамханалар ұлттық тағамдар мен шетелдік аспазшылыққа 

бағытталған болады. 

Мейрамханаларда келесідей қосымша қызмет түрлерін көрсете алады: 

даяшының үйдегі қызметі, кондитер және кулинарлық өнімдерге 

тұтынушылардан тапсырыс алу және оны жеткізіп беру, мейрамхана 

залынан орынды броньдау, асханалық ыдыстарды жалға беру және т.б. 

Мейрамханада көңіл көтеруді ұйымдастыру қызметінің келесі түрлері 

бар: 

· музыкалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру; 

· концерттер, варьете бағдарламаларын өткізуді ұйымдастыру; 

· газет, журнал, ойын автоматтары, бильярдты ұсыну. 

Мейрамхана классификациясы 

Тамақтандыру кәсіпорындары функционалдық тағайындалуына, тағам 

ассортиментіне, олардың дайындалу технологиясының күрделілігіне, 

технологиялық жабдықталуына, қызмет көрсету түрі мен сапасына, 

қызметкерлер квалификациясына байланысты келесі типтерге бөлінеді: 

· мейрамхана 
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· бар 

· кафе 

· асхана 

        Мейрамхана және барлар – қызмет көрсету деңгейі бойынша люкс, 

жоғарғы және 1-ші дәрежелі болып жіктеледі. 

       Люкс – қоғамдық тамақтандыру кәсіпорнындағы сауда залдарының 

архитекторлық ансамбілі мен интерьері аналогсыз көркем әшекейленген 

және комфорттылық ең жоғарғы дәрежеде ұйымдастырылған. 

Мейрамханаларда фирмалық және тапсырыстық тағамдардың, тәтті және 

ұнды-кондитерлі өнімдердің, барларда фирмалық және тапсырыстық 

сусындар мен тісбасарлардың түрлері көп болу керек. 

      Жоғары дәрежелі - интерьері жақсы талғаммен орындалған, тағамдар 

мен сусындардың түрлі ассортименттілігі, залдардың комфорттылығы 

ескерілген болу керек. 

    Бірінші дәрежелі – үйлесімділікпен орындалған, күрделі және жай 

дайындылықтағы тағамдар мен сусындар қарастырылған. 

1-тапсырма. Көп нүктенің орнына керекті сөздерді қойыңыз. 

 1. Мейрамхана   ...........  .........  орналасқан. 2. Мейрамханаға 

келушілер кешкі асқа ......... берді. 3. Мейрамханада  ...... жақсы 

қызмет көрсетеді. 4. Мейрамханалар қызмет көрсету дәрежесіне 

........... ...... ..... кластарға бөлінеді. 5. Кейбір мейрамханалар ...... ..... 

мен ...... ...... бағытталған болады. 6. Люкс дәрежелі кластар 

залдарының интерьері ..... ....... . 7. Мейрамханаларда фирмалық және 

..... ...... , тәтті және .... .... .... түрлері көп болу керек. 8. Қайнатылған, 

буға, парға піскен ...... пайдалы. 9. Әрбір адам тағамнан 1 тәулікте жұмсайтын 

энергиясына сай ...... алуға тиіс. 

 

      Керекті сөздер: көркем әшекейленген;люкс, жоғары, бірінші; 

қуат; ұлттық тағамдар, шетелдік аспазшылыққа; Абай көшесінде; 

тапсырыс; тапсырыстық тағамдардың, ұнды-кондитерлі 

өнімдердің;  даяшылар;  тағам. 

 2-тапсырма. Сөйлемдерді қазақ тіліне аударыңыз.  

Основные требования к ресторанному помещению: 

1. Размер кухни должен быть больше чем зал для посетителей. 

Требования санитарно-эпидемиологической станции; 

2. Запах готовящиеся еды не должен покидать приделы кухни и быть 

слышен в зале посетителям. Для этого используют вытяжки, но часто они 

забиваются, поэтому следует регулярно за ними следить; 

3. Отдельный санузел для клиентов и персонала; 
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4. В помещении должны быть установлены противопожарные 

сигнализации. Должна быть рабочая вентиляция, канализация и т.д. 
    Оформление меню должно быть удобным для пользования, клиент без 

труда должен находить, что его интересует. Для удобства поисков 

следует разделить напитки и еду, во всех современных ресторанах меню 

содержит несколько страниц, большое число страниц только затруднит 

выбор клиенту. Если в ресторане несколько кухонь — под каждую стоит 

сделать отдельное меню или удобно разделить в одном экземпляре меню. 

Готовый бизнес план для ресторана не будет таковым пока вы не 

определись с национальностью кухни. Отталкиваясь от этого уже можно 

думать об интерьере зала подходящим под кухню ресторана и т.д. 

3-тапсырма. Берілген сөздердің синонимін жазыңыз. 

тағам-                                             тамақ жеу - 

дайындау-                                      дәмді -  

мол-                                                қадірлі – 

4-тапсырма. Кестені толықтырыңыз. 

 
№ Дастарқан сөзіне қатысты 

өздеріңіз білетін сөздерді 

жазыңыз 

Жаңа сөздер мен сөз тіркестерінің 

мағынасын түсіндіріңіз 

1 Ас - адам баласының қоректік заты, тағам 

2 ______ - сойылған мал етінің қонаққа арналатын 

мүшелері 

3 _______ - піскен еттің үстіне құю үшін тұз, пияз 

салып дайындалатын майлы сорпа 

4 _____________ - қонаққа арнап мал етінің мүшелері 

салынатын, тойға дайындалатын арнайы 

табақ 

5 _____________ - қуаныштың белгісі, келін түскенде, 

тойларда үлкен аналар құрт-кәмпиттен, 

күміс теңгеден шашу шашады 

 

5-тапсырма. Мәтінге ат қойыңыз. Мәтіннен септеліп тұрған сөзді 

табыңыз. 

Біздің жұмысымыздың қасында екі қабатты үлкен асхана бар. Мұнда 

салқын тағамдар, ыстық тағамдар, сүт тағамдары, тәтті тағамдар және 

түрлі сусындар сатады.  

Мен түсте асханадан тамақтанамын. Дастарқан мәзіріне қарап, біріншіге 

сорпа, кеспе немесе борщ, екіншіге картоп пен ет, палау немесе манты, 

үшіншіге компот, шырын немесе шай аламын. Салқын тағамдардан 

капуста немесе сәбіз салатын жеймін. Кешкі асымды кейде үйден, кейде 
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асханадан ішемін. Екіншіге палау немесе картоп алуды ұнатамын. 

Үшіншіге шай, самса немесе бауырсақ аламын.  

6-тапсырма. Көп нүктенің орнына септік жалғауларын қою.  

Салқын тағамдар....капуста немесе сәбіз салатын жеймін. Ал түсте 

асхана.... тамақтанамын. Біз... асханамыз таза, жарық және кең. Мен 

таңертеңгі асымды үй.... ішемін.  

7-тапсырма. Берілген мақал-мәтелдерді жалғастырыңыз.  

1.Адамнан үлкен .... жоқ, наннан үлкен .... жоқ.  

2.Ас атасы - .... .  

3.Ас - адамның ...... . 

4.Қарны ашқан ........ қарар. 

5. Тату үйдің тамағы ..... . 

6.Ертеңгі асты ........ , 

Кешкі асқа .......... . 

7. Піскен асқа ........ көп, біткен іске .........  көп. 

8. Арпа, ........ ас екен, Алтын, ...... тас екен.  

9. Ат адамның ....... ,  

Ас адамның ...... .  

Керекті сөздер: сыншы; тәтті; нан; қанаты, қуаты; бидай, күміс;  

арқауы; ат, ас; қазанға; жеуші, тастама, қарама.   

 

8-тапсырма. Жаңа үлгідегі ұлттық дәмхананың жобасын ұсыныңыз. 

Сенің болашақ дәмханаң 

Жоба жасаудың кезеңдері 

- газет-журналдардан, теледидардан дәмхана дастарқанының сәні 

жөнінде 

материалдар қараңыздар; 

- интернеттегі «кухня TV» сайтынан, Қазақстанның 31 телеарнасынан 

«Дәмді және тез» бағдарламасын пайдаланыңыз. 

-  Дәмханадағы дастарқан мәзірін дайындаңыз. 

- Дәмханадағы жиһаздардың орналасуын көрсетіңіз, айтыңыз. 

Мына сөздер мен сөз тіркестерін пайдаланыңыз: 

оң жақта, сол жақта, ортада, ортасында; 

-жоба нәтижесі бойынша баяндама жасаңыз; 

- жобаны слайд арқылы таныстырыңыз. 
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Есте сақтаңыз 

Ас мәзірімен қатар тамақтану мәдениетінің 10 ережесін біле жүруіміз 

керек, олар: 

1. Әрбір адам тағамнан 1 тәулікте жұмсайтын энергиясына сай қуат алуға 

тиіс. 

2. Әрбір адам үшін күніне 4 не 5 рет тамақтану тиімді. 

3. Тамақты күн сайын бір мезгілде қабылдау керек. 

4. Ыстық тағам температурасы 50 - 60С, салқын тағам 10С — тан төмен 

болмау керек. 

5. Ақырғы тамақтану ұйқыға дейін 2 сағат бұрын болу керек. 

6. Тамақтың түрін (рационын) өзгертіп тұру керек 

7. Қайнатылған, буға, парға піскен тағам пайдалы. 

8. Тамақты асықпай шайнап жеу керек 

9. Сұйық тағамдарды көкөніс, жемісті көп қолдану керек 

10. Сүт, суттен жасалған қышқылтым тағамды жеу керек 

 

7– тақырып. Халақаралық мемлекеттік атаулы күн, мерекелер. 

Тыңдаймыз. Оқимыз. 

Сөздік қор : Мемлекеттік мейрам «Наурыз» , Жеңіс күні , Астана күні ,  

Тәуелсіздік күні.Отан қорғаушылар күні. 

Ойтүрткі 

- «Наурыз» мейрамы несімен ерекшеленеді? 

- Қандай тағам түрі даярланады ? 

- «Наурыз» мейрамы жайлы сіз не ойлайсыз ? 

- Жеңіс күніне  қанша жыл толды ? 

- Ұлы Отан соғысы жайлы  не білесіз ? 

- Астана атауы қай жылы берілді ? 

- Тәуелсіздік күні  қай жылы қабылданды ? 

Оқылым . 

Халақаралық мемлекеттік атаулы күн, мерекелер. 

Мерекелер — мемлекеттік  не халықаралық органдар белгілеген, үздік 

оқиғаларға, дәстүрлі даталарға, белгілі бір мамандық қызметкерлеріне 

құрмет көрсетуге, жүртшылықты қандай да бір мақсатқа жетуге 

жұмылдыруға арналған күндер.Заңға сәйкес Қазақстан Республикасында 

 ұлттық мерекелер, мемлекеттік мерекелер, кәсiби және өзге де 

мерекелер атап өтiледi. 

Ұлттық мерекелер — Қазақстан мемлекеттiлiгiнiң дамуына елеулi 

ықпал еткен, ерекше тарихи маңызы бар оқиғалардың құрметiне 

Қазақстан Республикасында белгiленген мерекелер. Ұлттық мерекелердi 

мейрамдау кезiнде орталық және жергiлiктi мемлекеттiк органдарда 

ресми iс-шаралар өткiзiледi. 
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Мемлекеттiк мерекелер — қоғамдық-саяси маңызы бар оқиғаларға 

арналған, сондай-ақ Қазақстан Республикасының азаматтары дәстүрлi 

түрде атап өтетiн мерекелер. Мемлекеттiк мерекелердi мейрамдау кезiнде 

ресми iс-шаралар өткiзiлуi мүмкiн. 

Кәсiби және өзге де мерекелер — ұлттық және мемлекеттiк мерекелер 

мәртебесi берiлмеген, азаматтардың жекелеген санаттары атап өтетiн 

мерекелер.Мерекелiк даталар тiзбесiн Қазақстан республикасының 

Президенті  белгiлейдi. 

ҚазақстанРеспубликасыресмимейрамдарыныңтізімі: 

күн-айыатауы 

Қаңтардың 1—2 Жаңажыл (мемлекеттікмейрам) 

Қаңтардың 7 ИсаМәсіхтуғанайты (демалыскүн) 

Зу-л-хидж 10 Құрбанайт (демалыскүн) 

Наурыздың 8 Әйелдердіңхалықаралықкүні (мемлекеттікмейрам) 

Наурыздың 22 Наурызмейрамы (мемлекеттікмейрам) 

Мамырдың 1 Қазақстанхалықбірлігімейрамы (мемлекеттікмейрам) 

Мамырдың 7 Отанқорғаушыкүні 

Мамырдың 9 Жеңіскүні (мемлекеттікмейрам) 

Мамырдың 31 Саясиқуғын-сүргінқұрбандарынескеалукүні 

Маусымның 4 ҚазақстанРеспубликасымемлекеттікрәміздерініңкүні 

Шілденің 6 Елордакүні (мемлекеттікмейрам) 

Тамыздың 30 ҚазақстанРеспубликасыКонституциясыкүні 

(мемлекеттікмейрам) 

Қыркүйектің 3-ші 

жексенбісіҚазақстанРеспубликасыхалықтарыныңтілдерікүні 

Қыркүйектің 28 ҚазақстанРеспубликасы атом саласықызметкерлерікүні 

Желтоқсанның 16—17 Тәуелсіздіккүні (ұлттықмейрам) 

Желтоқсанның 3-ші жексенбісіҚуатшыкүні 

Қазақстан Республикасының маңызды мерекелері : 

Наурыз мейрамы.  

Мемлекеттік мейрам «Наурыз» сөзі парсының «ноу» - жаңа, «руз» - күн 

деген сөздерінен қалыптасып, жылдың бірінші күнін білдірген. Бұл 

мереке бірнеше мың жылдан бері аталып келеді. Қазақстан Наурызды 

мемлекеттік мереке ретінде 1999 жылдан бастап атап өтіп келді. 2008 

жылдың 25 маусымындағы «Қазақстан Республикасындағы мереке 

күндері туралы» Заңға өзгертулер мен толықтырулар енгізілуіне 

байланысты, 2009 жылдан бастап 3 күн бойы атап өтіледі. Қазіргі кездегі 

Наурыз көне дәуірдегі дәстүрлер сабақтастығын сақтап қалған - ұлттық 

мәдениетті қалпына келтіруде бұл «уақыт байланысының», Қазақстан 

тарихы мен қазіргі кезеңінің аса маңызды жалғастырушы буыны. 

Жеңіс күні. 

Жеңіс күні Кеңестер Одағы халқының 1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан 

соғысындағы Жеңіс күні. Ұлы Отан соғысы жеңісінің 65 жылдық 
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мерейтойы Қазақстан мен ТМД-да ғана емес, сонымен қатар одан 

тысқары жерлерде де кеңінен атап өтілді. Бұл жыл сайынғы аталып 

өтетін  мейрамның ерекше және құрметтi орыны бар. Біздің 

болашағымыз үшін құрбан болған миллиондаған адамдарды еске түсіру 

үшін, әрбір қазақстандық бұл мерекені Отанға деген сүйіспеншілігінің 

нышаны ретінде атап өтеді. 

Астана күні 

Қазақстанның Елордасы - Астана күні 1994 жылы ҚР Парламенті 

отырысында Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан 

Назарбаев Қазақстанның астанасын Алматыдан Ақмолаға (бұрынғы 

Целиноград) көшіру туралы ұсыныс жасады. 1997 жылы қазанның 20-

ында астананы ауыстыру туралы Жарлыққа қол қойылды. 1998 жылы 

мамырдың 6-ында Ақмола қаласының атауы Астана болып өзгертілді. 

1998 жылы маусымның 10-ында жаңа елорданың халықаралық 

тұсаукесер рәсімі өтті, бұл күн 2006 жылға дейін астананың туған күні 

ретінде атап өтіліп келді. 

Тәуелсіздік күні 

Қазақстан Республикасында Ұлттық мейрам - Тәуелсіздік күні 16-17 

желтоқсанда аталып өтеді. Тәуелсіздік күні 2011 жыл Қазақстанда 

тәуелсіздіктің 20-жылдығы шеңберінде өтеді. Бұл туралы Қазақстан 

халқы ассамблеясының XVI сессиясында Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 

мәлімдеді. 1991 жылғы желтоқсанның 16-сында Қазақстан 

Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев қол қойған «Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы» және 25.06.2008 ж. 

және 22.04.2009 жылғы Заңдарымен өзгертулер енгізілген 2001 жылғы 

желтоқсанның 13-де «Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы» 

Қазақстан Республикасы заңдарына сәйкес атап өтіледі. Республика өз 

бетінше ішкі-сыртқы саясатты жүргізетін, өз аумағында билікті толық 

иеленген тәуелсіз демократиялық және құқықтық мемлекет мәртебесіне 

ие болды. Демократиялану жолындағы бағыт Қазақстанды егемен, 

тәуелсіз мемлекет ретінде, бүркеусіз интернационализммен 

ерекшеленген қазақ халқы ұлттық тілін, мәдениетін, дәстүрін сақтап, өз 

бастамалары мен ерекшеліктерін жаңғырта алатындығын жария етуге 

мүмкіндік берді. 

Отан қорғаушы күні 

 1992 жылғы мамырдың 7-інде Мемлекеттік қорғаныс комитеті Қазақстан 

Республикасының Қорғаныс министрлігі болып қайта құрылды. Нақ осы 

жылы Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 

Жарлығымен үш жүйелі - жаяу әскерлер, әуе қорғанысы күштері мен 

әскери-теңіз күштері бас штабтары бекітіліп, Қазақстан 

Республикасының Қарулы Күштері қайта құрылды. Аэроұтқыр күштерге 

Жоғарғы Бас қолбасшының резерві құзыры берілді. 2001 жылдан 

Қазақстан 4 әскери - Орталық, Оңтүстік, Батыс және Шығыс округке 
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бөлінді. Дәстүр бойынша Отан қорғаушы күні Қазақстан Президенті 

(Жоғарғы Бас қолбасшы) кезекті әскери атақтар тағайындап, көзге түскен 

әскери қызметшілерге наградалар тапсырады. 

Саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні 

 Елбасының Жарлығымен саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу 

жылы болып аталған 1997 жылдан бастап атап өтіледі. Бұл күн Қазақстан 

үшін айрықша мағынаға ие. Тарих өрісіне орай, біздің республикамыз 

миллиондаған кеңестік азаматтардың жер аударылған мекеніне айналған. 

«Халық жауларын» анықтау бойынша жоспарлы жұмыс жүргізілген. Сол 

кездердегі қатігез саясат нәтижесінде қуғын-сүргінге ұшырағандардың 

өздері ғана емес, олардың жақындары да жапа шекті. Осы кезең 

аралығында Қазақстанда 103 мың адам қуғын-сүргінге ұшыраған және 25 

мың адам ату жазасына кесілген. Нақ осы жылдары қазақстандық ғылым, 

мәдениет және саясат саласының зиялы қауым өкілдері атылған. 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері күні 

 1992 жылғы маусымның 4-інде тәуелсіз Қазақстанның жаңа мемлекеттік 

рәміздері алғаш рет бекітілді -  бұл күн ел тарихында жаңа мемлекеттік 

рәміздер күні ретінде мәңгі есте сақталады. Мемлекеттік рәміздер - 

мемлекеттің мызғымас негіздерінің бірі. Мемлекеттік Ту, Мемлекеттік 

Елтаңба және Мемлекеттік Әнұран мемлекеттің негізгі рәміздері 

саналады. Көгілдір түсті туымыз бен ортасында шаңырақ бейнесіндегі 

алтын сәулелі күн орныққан елтаңбамыз бүкіл әлемге Қазақстан 

Республикасы аталатын жаңа тәуелсіз Мемлекет бейнесін паш етті. 1992-

нші жылы суретші Шәкен Ниязбеков салған Мемлекеттік ту бекітілді. 

Егемен Қазақстанның бүгінгі Елтаңбасы екі танымал сәулетші 

Жандарбек Мәлібеков пен Шота Уәлихановтың қыруар еңбегінің жемісі 

болып табылады. 1992-нші жылы республикамыз әнұранның әні мен 

мәтініне конкурс жарияланды. Тұңғыш Қазақстан әнұран әнінің 

авторлары - Мұқан Төлебаев, Евгений Брусиловский мен Латиф Хамиди. 

2006-ншы жылы жаңа Мемлекеттік әнұран қабылданды. Бақытты 

тағдыры өткен ғасырдың елуінші жылдарының екінші жартысынан 

басталған халық арасында кең танымал патриоттық ән «Менің 

Қазақстаным» жаңа Әнұран негізіне айналды. Қазақстан Республикасы 

жаңа Мемлекеттік әнұранның авторлары - Шәмші Қалдаяқов, Жұмекен 

Нәжімеденов, Нұрсұлтан Назарбаев. Мемлекеттік рәміздер күні - 

Қазақстандағы мүлде жаңа мейрам, әйтсе де оны қазақстандықтар асқан 

патриоттық сезіммен мерекелейді. 

 

1 – тапсырма. 

Мәтінді түсініп оқыңыз. 

Мәтінге өз ойыңызша қандай атау берер едіңіз? 

2 – тапсырма. 

Оқылым бойынша тапсырмалар : 
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1. Мереке дегеніміз не ? 

2. Мейрамдардың ерекшеліктері ? 

3. Мейрамдардың  аталуы себебі ? 

4. Ұлттық мерекелер мен мемлекеттік мерекелердің  айырмашылығы? 

3 – тапсырма. 

Мәтін бойынша ой алмасу. 

Мәтін бойынша сұхбат жүргізіңіз. 

 

4 – тапсырма. 

1. Мәтінге басқаша қандай атау берер едіңіз ? 

2. Бұл мәтіннен басқа қандай мереке немесе атаулы күндерді білесіз ? 

3. Жоғарыда көрсетілген мерекелермен атаулы күндердің бір – біріне 

қатысы барма ? 

Оқылым. 

Халақаралық әйелдер күні. 

      Халықаралық әйелдер, нәзік жандылар , сұлулар күні Мемлекеттік 

мейрам Алғашқыда бұл мерекенің саяси маңызы болды. 1910 жылы 

Копенгагендегі әйел социалистердің халықаралық конференциясында 

герман және халықаралық жұмысшы қозғалысының қайраткері Клара 

Цеткиннің ұсынысы бойынша 8 наурызды Халықаралық әйелдер күні 

ретінде атап өту туралы шешім қабылданды. Әсіресе ТМД елдерінде 

(бұрынғы Кеңес одағы) атап өтіледі. Барлық елдерде әйелдер бұл күнді 

бейбітшілік үшін күрестегі ынтымақтастық күні ретінде өткізеді. 

Қазақстанда 8 наурыз - күнтізбедегіқызылкүн . 

 

7 – тапсырма . 

1. Мәтінді оқып , өз ойыңызбен бөлісіңіз .  

2. Мәтінде кездескен сын есімдерді белгілеңіз. 

8 – тапсырма. 

Тапсырмада берілген сөздер тізімінен өзіңіз білетін сөзді белгілеңіз . 

 

9 – тапсырма. 

Жазыңыз. 

1. Мен білетін мейрамдар атауы.... 

2. Еркін шығарма жазыңыз.  

10 – тапсырма . 

Берілген сөздердің синонимдерін табыңыз 

Халық , тәуелсіздік , сұлу , өмір . 

  

Оқылым. 
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Конституция күні. 

      Қазақстан Республикасының Конституциясы күні 1995 жылғы 

мамырдың 30-ында  бүкілреспубликалық референдумда қабылданған 

Конституция - еліміздің Негізгі Заңы ретінде бүкіл халықтың ерік-

жігерінің айғағы, «Қазақстан Республикасы өзiн демократиялық, 

зайырлы, құқықтық және әлеуметтiк мемлекет ретiнде орнықтырады, 

оның ең қымбат қазынасы - адам және адамның өмiрi, құқықтары мен 

бостандықтары». 2011 жылы Қазақстан Ресбубликасының Негізгі 

заңымыздың қабылдануына 16 жыл толады. 

 

11 – тапсырма. 

Мәтінге сұрақтар құрыңыз. 

Мәтіннен етістіктерді теріп жазыңыз. 

12 – тапсырма . 

1. Конституция күні туралы сұхбат құрастырыңыз. 

2. Мәтіннен тәуелдік , септік , жіктік , көптік жалғаулары бар сөздерді 

теріп жазыңыз. 

13 – тапсырма . 

Қазақ тілінен орыс тіліне аударыңыз 

1.Мемлекеттік мерекелер – 

2.Мереке – 

3.Халық – 

4.Халықаралық әйелдер күні – 

5.Жеңіс күні – 

6.Тәуелсіздік күні – 

7.Әскери қызмет – 

8.Мемлекеттік рәміздер – 

9.Жарлық – 

10.Ұлттық мерекелер –  

 

14 – тапсырма. Анықтама беріңіз. 

Мереке –  

Ұлттық мереке – 

Мемлекеттік мереке – 

Кәсіби және өзгеде мерекелер – 

 

Тест 

1. Қазақстанда қанша ұлт өкілдері бар ? 

А)140 

Ә)145 

Б)142 
    В)143 

     2. Ұлы Отан соғысы қай жылдар аралығында болды ? 
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          А) 1943-1942 

          Ә)1945-11944 

           Б)1941-1945 

           В)1940-1942 

     3. Қазақстанның Елордасы ? 

           А)Алматы 

           Ә)Астана 

           Б)Қызылорда  

           В)Ақтау 

4.1995 жылы 30 тамызда қабылданды ? 

           А)Астана күні 

           Ә)Жеңіс күні 

           Б)Конституция күні 

           В)Халықаралық әйелдер күні 

5.Тәуелсіздік күні қай жылы қабылданды ? 

          А)1990 ж 

          Ә)1992 ж 

          Б)1993 ж 

          В)1991 ж 

    6. «Наурыз» сөзін парсы тілінен аударғанда «руз» сөзі қандай 

мағына береді. 

          А)Жаңа 

          Ә)Күн 

          Б)Жер 

          В)Ай 

7.1998 жылы Ақмола қаласының атауы Астана болып қай айда 

өзгертілді ? 

          А)Маусым 

          Ә)Мамыр 

          Б)Қазан 

          В)Желтоқсан 

   8.1999 жылдан бастап Қазақстан мемлекетінің мейрамы ретінде 

атап келеді ? 

         А)Халақаралық әйелдер мейрамы 

          Ә)Наурыз 

          Б)Астана күні 

          В)Жеңіс күні 

  9.«Қазақстан Республикасындағы мереке күндері туралы» заң қай 

жылы өзгертілді ? 

          А)2008 ж 

          Ә)2010 ж 

          Б)2007 ж 

          В)2005 ж 
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10. Ұлы Отан соғысы жеңісінің мерейтойына қанша жыл толды ? 

         А)61 ж 

         Ә)64 ж 

         Б)55 ж 

         В)65 ж 

 11.    7 мамыр  

         А)Ұлы жеңіс  

         Ә)медицина қызметкерлер  күні 

         Б)Отан қорғаушылар күні 

         В)Балалар күні 

12.Қазан айының бірінші жексенбісі? 

         А)Полиция күні 

         Ә)Құрылысшылар күні 

         Б)Ұстаздар күні 

         В)Тәуелсіздік күні 

13. Қыркүйектің айының бірі қандай күн? 

         А)Ұлы жеңіс  

         Ә)Медицина қызметкерлер  күні 

         Б)Отан қорғаушылар күні 

         В)Білім күні 

14. 9 мамыр Жеңіс күні қандай мейрам түріне жатады? 

        А)Ресми 

        Ә)Мемлекеттік емес 

         Б)Мемлекеттік 

         В)Демалыс күні  

15. Төменде көрсетілгендердің қайсысы мемлекеттік мейрам күніне 

жатады ? 

         А)Құрылысшылар  күні 

          Ә)Медициналық қызметкер күні 

          Б)Тәуелсіздік күні 

          В)Спорт күні 

 
Аударма жауаптары : 

1.Государственные праздники 

2.Праздник 

3.Народ 

4.Международный женский день 

5.День победы 

6.День независимости 

7.Военная служба 

8.Государственные символы 

9.Постановление 

10.Национальные праздники 
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8-тақырып. Мемлекеттік және халықаралық сыйлықтар мен 

стипендиялар 

 
 

Тыңдаймыз оқимыз 

Тірек сөздермен жұмыс. Мемлекеттік марапаттама, мемлекеттік 

стипендия, еңбектегі жетістіктер, соғыс ардагері, комиссия, хаттама, 

мәдениет саласы. 

 

Ойтүрткі 

1.ҚР мемлекеттік марапаттары не білесіз? 

2.Мәдениет саласындағы мемлекеттік стипендия туралы түсінік. 

3.Мемлекеттік стипендиялар алуға кімдер құқылы? 

4.Мемлекеттік стипендияны кім береді? 

 

Сөйлесеміз 

Мәтінді оқыңыздар 

 

Оқылым 

  Қазақстан Республикасының мемлекеттік марапаттары — 

Қазақстан Республикасының азаматтары мемлекеттік, қоғамдық істегі 

қызметі, еңбектегі жетістіктері мен жауынгерлік ерліктері үшін 

марапатталады. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк 

наградаларымен Қазақстан Республикасына еңбек сiңiрген шет ел 

азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдардың да наградталуы мүмкiн. 

Мемлекеттiк наградалармен наградтауды Қазақстан Республикасының 

Президентi жүзеге асырады. Ең жоғары дәрежелi ерекшелiк белгiлерi - 

"Алтын Қыран" орденi, "Халық қаhарманы", "Қазақстанның Еңбек Ері" 

атақтары, сондай-ақ Қазақстан Республикасының басқа да ордендерi, 

медальдары, құрметтi атақтары және Құрмет грамотасы Қазақстан 

Республикасының мемлекеттiк наградалары болып табылады. 
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      Мәдениет саласындағы мемлекеттік стипендияларды беру 

ережесі 

      1. Осы Мәдениет саласындағы мемлекеттік стипендияларды беру 

ережесі «Мәдениет туралы» 2006 жылғы 15 желтоқсандағы Қазақстан 

Республикасының Заңына, «Мәдениет саласында мемлекеттік 

стипендиялар тағайындау туралы» Қазақстан Республикасы 

Президентiнiң 2000 жылғы 3 сәуірдегі № 369 Жарлығына сәйкес 

әзiрлендi және мәдениет саласындағы мемлекеттік стипендияларды беру 

тәртiбiн айқындайды. 

      2. Мәдениет саласындағы мемлекеттік стипендиялар (бұдан әрi – 

мемлекеттік стипендиялар) Қазақстан Республикасының құрметті 

атақтары мен мемлекеттік наградаларына ие болған шығармашыл 

қызметкерлерді және мәдениет қызметкерлерін, сондай-ақ аса дарынды 

жас шығармашыл қызметкерлерді мемлекеттік қолдау мақсатында жыл 

сайын берiледi. 

    3.Мемлекеттік стипендиялар алуға мыналар: 

      1) Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградалары, халық 

жазушысы, халық әртiсi, халық суретшiсi, Қазақстанның еңбек сiңiрген 

қайраткері құрметті атақтары бар немесе әдебиет және өнер саласындағы 

мемлекеттік сыйлықтың, халықаралық және республикалық 

конкурстардың, фестивальдер мен көрмелердің лауреаттары болып 

табылатын; 

      2) қазақстандық мәдениеттің дамуы үшін шығармашылық әлеуеті бар 

Қазақстан Республикасының азаматтары үміткер болады. 

      4. Мемлекеттік стипендияны мәдениет саласындағы уәкiлеттi орган 

(бұдан әрі – уәкiлеттi орган) жанынан арнайы құрылған Мемлекеттік 

стипендияларды беру жөнiндегi комиссия (бұдан әрі - Комиссия) 

шешімінің негiзiнде Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң ұсынуы 

бойынша Қазақстан Республикасының Президенті береді. 

      Комиссия өз міндеттерін қоғамдық бастама негізінде орындайтын 

уәкiлеттi орган мен шығармашылық одақтардың өкілдері қатарынан 

қалыптастырылады. 

      Комиссияның құрамы уәкiлеттi органның бұйрығымен бекітіледі. 

      Комиссия мүшелерiнiң жалпы саны тақ санды құрауға және жеті 

адамнан кем болмауға тиіс. 

      Комиссияны төраға, ал ол болмаған жағдайда төрағаның орынбасары 

басқарады. 

      5. Мәдениет саласындағы мемлекеттік стипендияларды алуға 

ұсынылатын құжаттарды қабылдау туралы хабарландыру құжаттарды 

қабылдау мерзімі басталғанға дейін екі айдан кешіктірмей уәкiлеттi 

органның интернет-ресурсында орналастырылады. 

      6. Қызметі Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы 

https://kaz.tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=Z060000207_#z9
https://kaz.tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=U000000369_#z0
https://kaz.tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=Z950002676_#z58
https://kaz.tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=Z950002676_#z58
https://kaz.tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=Z950002676_#z3
https://kaz.tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=Z960000003_#z21
https://kaz.tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=Z060000207_#z21
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келмейтін шығармашылық одақтар мен мәдениет ұйымдары уәкiлеттi 

органға ағымдағы жылғы бірінші тамызға дейін мынадай құжаттарды: 

мемлекеттік стипендия алушыға берілген қолдаухат пен шығармашылық 

мiнездеменi қағаз немесе электронды түрде жібереді. 

      Мемлекеттік стипендия алушыға келіп түскен құжаттарды уәкiлеттi 

орган қабылдайды және бір күн мерзімде тіркеп, Комиссияның қарауына 

ұсынады. Комиссия отырысы ағымдағы жылғы бесінші қыркүйектен 

кешіктірілмей өткізіледі. 

      7. Комиссияның мемлекеттік стипендиялар беруге кандидатураларды 

бекіту туралы шешiмi Комиссия отырысында қарапайым көпшiлiк 

дауыспен ашық дауыс берумен қабылданады. Дауыстар тең болған 

жағдайда төраға дауыс берген шешім қабылданды деп есептеледі. Егер 

Комиссия мүшелерiнiң үштен екiсiнен астамы қатысса, отырыс заңды 

деп есептеледі. 

      Комиссия шешімі хаттамамен (бұдан әрі – хаттама) ресімделеді және 

оған қатысып отырған Комиссия мүшелері қол қояды. 

      Уәкiлеттi орган тиісті жылға мәдениет саласындағы мемлекеттік 

стипендиялар беру туралы Қазақстан Республикасының Президенті 

актісінің жобасын хаттама көшірмесімен қоса, Қазақстан 

Республикасының Үкіметіне ағымдағы жылғы бірінші қазаннан 

кешіктірмей енгізеді. 

      Қазақстан Республикасының Үкіметі тиісті жылға мәдениет 

саласындағы мемлекеттік стипендиялар беру туралы Қазақстан 

Республикасының Президенті актісінің жобасын қарап, ағымдағы жылғы 

бірінші қарашадан кешіктірмей Қазақстан Республикасы Президентінің 

Әкімшілігіне енгізеді. 
 

1-тапсырма. Мәтін бойынша ой алмасу. 

Мәтінді түсініп оқыңыз. 

Мәтіндегі негізгі ойды анықтаңыз. 

Мәтінді 10 сипаттап көріңіз. 

 

Жазылым 

 

2-тапсырма. Төменде берілген сөз тіркестерімен сөйлем құраңыз. 

 

Керекті сөз тіркестері: мемлекеттік наградалар, мемлекеттік 

стипендия, комиссия мүшелері, хаттама, Қазақстан Республикасының 

Президенті, мәдениет саласындағы мемлекеттік стипендия, уәкілетті 

орган, қолдаухат, шығармашылық мінездеме. 

 

3-тапсырма.  Төмендегі кестеде көрсетіліп тұрған ордендермен 

кімдер марапатталады? 
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Қазақстанның Еңбек Ері Халық қаһарманы Алтын Қыран 

   

   

   

 

4-тапсырма. Берілген сөздердің антонимдерін тауып жазыңыз. 

Қымбат- 

Жақын- 

Жуық- 

Азырақ- 

Кемірек- 

Ұзын- 

Ақ- 

 

  5-тапсырма.  Берілген мақал-мәтелді жалғастырыңыз. 

 

1. Еліңді сүйсең,  

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

2. Ерлік білекте емес,  

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

3. Еңбек ерлікке жеткізер, 

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

4. Ерлік – елге мұра,  

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

5. Қаһарлы сөз- ............. 

6. Ел үмітін ер ақтар, 

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

7. Еңбек ердің санаты, 

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

6-тапсырма. Төмендегі суреттерде қандай орден түрелері 

көрсетілген? 
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         1-сурет                                      2-сурет                                      3-сурет 

 

 

 

7-тапсырма.  «Халық қаһарманы»  тақырыбына эссе жазыңыз. 

 

8-тапсырма. Берілген тірек сызбаны толықтырыңыз. 
 

                                               Халық жазушысы 
 

                                                                              

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

9-тапсырма.  Төменде берілген сөздерді қазақ тілінен орыс тіліне 

аударыңыз. 

 

Мемлекеттік стипендия, қызметкер, комиссия шешімі, хаттама, 

төраға, құжат, мәдениет, Халық қаһарманы, Қазақстан Республикасы 

Үкіметі, уәкілетті орган, дауыс, шешім, мінездеме, мемлекеттік 

марапаттар, мәдениет қызметкері, қоғам қайреткері, Жарлық, халық 

жазушысы, халық суретшісі, үміткер, орынбасар, қолдаухат, Алтын 

Қыран. 

 

Мемлекеттік стипендияны 

алуға үміткерлер 



 57 

10-тапсырма. Төменде берілген сызбаны аяқтаңыз. 

 

Қазақстан Республикасының Президенті 

 

 

       Қазақстан Республикасының Үкіметі 

 

 

Тест 

1. Мемлекеттік стипендия жас шығармашыл қызметкерлерді қолдау 

мақсатында жылына неше рет беріледі? 

А) 2 

В) 1 

С) 5 

Д) 3 

2.  Комиссия шешімі немен рәсімделеді? 

А) қолхатпен 

В) хаттамамен 

С) сенімхатпен 

Д) келісіммен 

3. Комиссияның құрамы уәкілетті органның несімен бекітіледі? 

А) жарлығымен 

В) бұйрығымен 

С) келісімімен 

Д) ортақ шешімімен 

4. Мемлекеттік стипендия алуға үміткер? 

А) әртіс 

В) халық жазушысы 

С) суретші 

Д) лауреат иегері 

5. «Халық қаһарманы» атағы қай жылы бекітілген? 

А) 2000жыл 

В) 1993 жыл 

С) 1995 жыл 

Д) 1991 жыл 

6.  «Халық қаһарманы» атағына ие болған адамдарға айрықша 

ерекшелік бeлгici қандай орден тапсырылды? 

А) Алтын Қыран 

В) Алтын жұлдыз 

С) Еңбек Ері 

Д) Барыс ордені 

7. 1995 жылы қай орден белгіленді? 
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А) Алтын жұлдыз ордені 

В) Алтын Қыран ордені 

С) Отан ордені 

Д) Барыс ордені 

8. Комиссия құрамы неше адамнан аспауы тиіс? 

А) он адам 

В) жеті адам  

С) тоғыз адам 

Д) он екі адам 

9. Мемлекеттік стипендияны кім береді? 

А) Қазақстан Республикасының Үкіметі 

В) Қазақстан Республикасының Президенті 

С) Қазақстан Республикасының министрі 

Д) Қазақстан Республикасының азаматтары 

10. Егер Комиссия мүшелерiнiң үштен екiсiнен астамы қатысса, 

отырыс не деп есептеледі? 

А) заңсыз 

В) заңды 

С) толық 

Д) толық емес 

11. Комиссияны кім басқарады? 

А) Төраға орынбасары 

В) Төраға 

С) Президент 

Д) Әкім 

12. Мемлекеттік стипендия алуға үміткерлердің бірі? 

А) Әншілер 

В) Шығармашылық әлеуеті барлар 

С) Дәрігерлер 

Д) Қоғам қайраткері 

13.  Комиссияның мемлекеттік стипендиялар беруге 

кандидатураларды бекіту туралы шешiмi Комиссия отырысында 

қарапайым көпшiлiк дауыспен немен қабылданады? 

А) Жабық дауыс берумен 

В) Ашық дауыс берімен 

С) Дауыс бермейді 

Д) Дұрыс жауабы жоқ 

14.  Мәдениет саласындағы мемлекеттік стипендияларды алуға 

ұсынылатын құжаттарды қабылдау туралы хабарландыру 

құжаттарды қабылдау мерзімі басталғанға дейін екі айдан 

кешіктірмей уәкiлеттi органның қай бөлігінде орналастырылады? 

А) Интернетте 

В) Интернет-ресурсында 
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С) Газеттерде 

Д) Хабарламада 

15. Төраға болмаған жағдайда комиссияны кім басқарады? 

А) Президент 

В) Төраға орынбасары 

С) Министр 

Д) Директор 

 

9-тақырып. Сән әлемі. Дизайн. Адамның жан дүниесі және сыртқы 

келбеті. Ұлттық заманауи киім үлгілері.   

 

1-тапсырма. Тірек сөздермен жұмыс. 

     Қылжақбас, қызғаншақ , сөзшең, кекшіл, қарапайым, қызба, талантты, 

сараң, білімді, әйгілі, еңбекқор, тәкаппар, сотқар, тартымды, мақтаншақ, 

берекесіз, беделді, мылжың, сезімтал, шеберлік, біліктілік, жеке 

қасиеттер, қарым-қатынас орнатуға бейімділік,  жауапкершілік, мақсатқа 

ұмтылушылық, компьютерлік сауаттылық, шығармашылық көзқарас, 

ұйымдастырушылық қабілет, басқарушылық қабілеті. 

 

Ойтүрткі 

 

1. Болашақ маманның қандай жеке қасиеттері болу керек? 

2. Оның бойында қандай кәсіби қасиеттер қалыптасуы қажет? 

3. Мамандығыңыздың басқа мамандықтардан айырмашылығы бар ма? 

4. Жақсы маман болу үшін не істеу керек? 

 

2-тапсырма. Жоғарыдағы тірек сөздерді жағымды, жағымсыз 

қасиеттерге бөліңіз 

 

Сөйлесеміз 

Оқылым  

                                                            Сән әлемі. 

        Мінез – саналы өмір жүйесінде нәзік болмыспен қабаттас дарыған, 

адамның табиғи қалпы, сыр-сипат, іс-әрекет, бет-бағдар ерекшеліктерінің 

психологиялық жиынтығы. Көркем мінез – адамның эстетикалық-

этикалық сәні мен мәні. Бұл ретте әдептілікті, ұяттылықты, 

намыстылықты және маңғаздықты ерекше атаған жөн. 

Кез келген адамды бір көргенде-ақ оның көзі, қасы, беті, құлақ-

мұрны, аузы-мойны, дене бітімі саған әр қилы әсер етеді. Онымен 

танысып, әңгімелесіп, араласып кетпей тұрып-ақ ол қандай адам, сол 

жөнінде өзіндік пікір де қалыптастырып үлгіресің. Бұл адамды  адамның 



 60 

сыртқы келбеті арқылы-ақ танып, білу қасиеті. Содан, әлдекімді бір 

көргенде-ақ «Әлем-жәлем киінуді ұнататын сәнқойсымақ екен», «Күлкісі 

қандай жасанды», «Түрі қандай тұрпайы, өзі арсыз жан шығар» деп те 

жатамыз. Әйтеуір, адамның сыртқы келбеті не сүйсіндіреді, не одан 

жиіркендіреді, тіпті, таң-тамаша да қалдырады. 

Сыртқы келбет (түр) дегеніміз не? Адамның сыртқы келбетіне 

кіретін дене, заттар, жаратылыс: киім, фигура (латын сөзі, аударғанда: 

«сыртқы түр» деген мағынаны білдіреді), келбет, бет-әлпетінің өзгерісі, 

дене құрылысы, бойы, салмағы, мүсіні. 

Адамның қадір-қасиеті, көпшілік жағдайда, мінез-құлқына қарай 

бағаланады. Талай-тағдырға да оңды-солды әсер етеді. Келісті мінез өмір 

кеңістігінің төріне шығарады, теріскейлігі қазан-ошақ басынан 

асырмайды. Демек, мінезді еркінсітпей, әманда, ақылға жүгіндіру қажет.  

Әбден қалыптасқан және өмір қалпына үйлесімділік тапқан мінез-құлық 

“адамның екінші табиғаты – әдетке” айналады.«Келбеті мен мінезі жақсы 

адам тозақ отына жанбайды» - деген қазақ халқының иманды сөзін 

есімізде ұстағанымыз жөн. Бұл өмірде адамдардың жан-дүниесін танып-

білудің,  әрқайсының сана-сезімімен санаса келіп, олардың жеке-дара 

өзгешеліктерін түсіне білудің маңызы айрықша. Ол әрине, өзара қарым-

қатынас жасау, сыйласу барысында анықталатын қасиеттер. Өмірдің бір 

орында тұрмайтыны белгілі. Адамның айналасындағы жағдайлар үнемі 

өзгеріп отыратындықтан, оның әртүрлі психикалық өзгешеліктері де 

біртіндеп өзгеріске түседі. Соған қарамастан, адам тану бойынша зерттеу 

жүргізушілер адамның сыртқы кескін-келбеті, жүріс-тұрысы, сөйлесу, 

сәлемдесу әдебі, ұйықтау, отыру мәнері арқылы-ақ оның қандай мінезді, 

ақыл-парасатының, ерік күшінің, белсенділігінің қаншалықты екенін 

аңғаруға болады деп есептейді.  

      Адам тану-даналықтың қайнар көзі. Ағат айтқан бір сөзі, жаңсақ 

басқан бір қадамы, өтініш, тілегіңді кешеуілдетуі – асығыс шешім 

қабылдауға, ол кісі туралы теріс пікірде болуға негіз емес. Өйткені, оның 

әртүрлі себебі бар болуы мүмкін. Ал адамдардың кейбірі сылтау, себеп 

айтуға ұялады, тіпті арланады да. Осы есіңізде болсын. 

       Жүсіп Баласағұни айтқан екен: «Кісі танымақ болсаң, ісіне қара», - 

деп. Адамның уәдесінде тұра білуі, өзгеге жақсылық жасауы, малға да, 

жанға да мейірімді болуы, жомарттығы, кеңпейілділігі, қарапайым, 

мәдениеттілігі, еңбекқорлығы оның қандай адам екенін айтқызбай-ақ 

танытады, өскен ортасы мен алған тәлім-тәрбиесінен де мол мағлұмат 

береді. Ал мұның сыртында адамның киген киімі мен үйінің тазалығы, 

ұстаған құрал-жабдықтарының, көлігінің жағдайы, қатысатын ойын-

сауығы, әуес әдет-ғұрыптары да оның жан-дүниесінің айнасы. 

 

 

Сөйлесім. Мәтін бойынша ой алмасу.  
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Мәтінде адамның мінезіне байланысты қандай сөздер бар? 

Мәтінге  сұрақтар  қойыңыз. 

Мәтіндегі негізгі ойды анықтаңыз. 

Мәтінді 10 сөзбен сипаттап шығыңыз.  

 

3-тапсырма.Жағдаяттарға сай сөйлем құрастырыңыз. 

 

Үлгі: Ол жұмыста әртүрлі іс-шараларды ұйымдастырады. Оның 

ұйымдастырушылық қабілеті бар. 

1.Наташа – біздің топтың басшысы. 

2. Қайсар берілген тапсырманы уақытында орындайды. 

3.Бұл маман өз ісін жақсы біледі. 

4.Мен өмірде алдыма қояр бағытымды айқындап аламын. 

5. Оксана – достары, таныстары көп қыз. 

6. Марат өз ісін жақсы біледі. Оның ... 

 

4-тапсырма.Ұлағатты сөздерді оқып, олардың мәнін түсіндіріңіз. 

Даналардан қалған сөз 

Адамның жаман мінезі басқаларға тікенектей қадалып, жараласа, оның 

өзі де шөңге кіріп кеткендей сыздатып,қинайды (А.С.Макаренко) 

Адамның бойындағының бәрі: келбеті де,киімі де,жан дүниесі де,ойы да 

әдемі болуға тиіс... Мен көркі  мен киіміне қарасам, көз сүйсіндіріп, 

басайналдыратын адамдарды жиі көремін, ал жан дүниесіне үңілсек-

құдай сақтасын! Әп-әдемі сыртқы қабықтың ішіндегі жанның қап-қара 

болатыны сонша, оны ештеңемен жуып кетіре алмайсың (А.Чехов) 

Кісіге екі дүние пайдалы – ізгі іс немесе мінезі түзулік, екіншісі – ұят, 

үшіншісі – әділдік. Бұл үшеуі арқылы адам шын бақыт табады 

(Ж.Баласағұни) 

Жақсы мінез-құлық пен ақыл күшті болып, екеуі біріккенде бұлар 

адамшылық қасиеттер болып табылады. Адамның басына қонған 

бақыттың тұрақты болуы жақсы мінез-құлыққа байланысты (әл-Фараби) 

Мінез-құлық – әркім өзінің кейпін көрсететін айна (И.Гете) 

Сенім әдет болып қалыптасқанда ғана мінезге айналады. Тек әдет 

арқылы адам өз мінезін қалыптастырып, ойы іске айналады 

(К.Д.Ушинский) 

 

5-тапсырма. Мақалдардың мағынасын түсіндіріңіз. Бұл мақалдар 

қандай жағдайда қолданылады? Мысал келтіріңіз. 

1.Түсі игіден түңілме. 

2. Адам көркі – шүберек. 

3.Жылтырағанның бәрі алтын емес. 

4.Жақсы жолдас – жаныңа жолдас, жаман жолдас – малыңа жолдас. 
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6-тапсырма. Тұрақты сөз тіркестерінің мәнін ашыңыз. 

Қас пен көздің арасында 

Аузына құм құйылды 

Бет моншағы үзілу 

 

7-тапсырма.Мақал-мәтелдерді жалғастырыңыз. 

Шебердің қолы ортақ, 

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

Адамның ұяты бетінде, 

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

 

 

Жазылым. 

 

 8-тапсырма. Ассоциаграмма жасап, адамның жақсы,  жаман 

қасиеттерін жеке-жеке топтастырыңыз. 

Жақсы қасиеттер Жаман қасиеттер 

Еңбекқорлық Жалқаулық 

...  

  

  

  

  

 

9-тапсырма. Сөздерді сәйкестендіріңіз 

Кірпігі                                   бұйра 

Шашы                                    кең 

Мінезі                                    орташа 

Түрі                                        әдемі 

Бойы                                      ұзын 

маңдайы                                жұмсақ 

 

10-тапсырма. Сөз тіркестерін қазақ тіліне аударыңыз. 

 

Студент высокого роста, девушка низкого роста, парень спортивного 

телосложения, усатый мужчина, бородатый дедушка, молодой парень в 

очках, коренастый знакомый, худая девочка, полная женщина, короткие 

рыжие волосы, длинные волнистые волосы, смуглый парень, светлолицая 

девушка, широкий открытый лоб. 

 

11-тапсырма. Сөз тіркестерін орыс тіліне аударыңыз. 

Тартымды жігіт, кішіпейіл кісі, сымбатты қыз, беделді әріптес, көпшіл 

адам, байсалды көрші, келбетті студент, іскер басшы, жомарт дос, 
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жұмсақ мінезді жолдас, пұшық мұрын, қалқан құлақ інім, құралай көзді 

қарындас, әдепті бала, шымыр денелі танысым, ұзын кірпік, адамның 

сыртқы келбеті. 

 

Сөйлесеміз. 

№2 Оқылым 

 

Мәдени мінез-құлық ережелері 

         Мәдениетті адам таныспен де, бейтаныспен де әрдайым сыпайы. 

Сыпайылық-адамдармен қарым-қатынас жасау формасы, ол екінші 

адамды және өзіңді сыйлауды білдіреді. Үлкендермен, бейтаныс 

адамдармен «Сіз» деп сөйлесу керек. Амандасу, қоштасу, алғыс айту, 

өтіну кездерінде «рақмет», «мүмкін болса», «кешіріңіз» сияқты сыпайы 

сөздерді қолданған жөн. 

        Мәдениетті адам бір сөзді және міндетті болуға тиіс. Сонда ол 

қоршаған ортасына сыйлы болады. Міндетті болу дегеніміз – уәдесін дәл 

орындаумен бірге,  жалпы адамдарға қойылатын талаптарды орындау 

және жақсылыққа жақсылықпен жауап қайтару деген сөз. 

 

Сөйлесім. Мәтін бойынша ой алмасу.  

1. Мәтінді оқып, мәдениеттік белгілерін толықтырыңыз. 

2. Амандасудың,  кешірім сұраудың,  қоштасудың 4 жолын ұсыныңыз. 

Оларды қандай жағдайда қолданатыныңызды түсіндіріңіз. 

3. Келесі жағдаяттарға амандасу, кешірім сұрау, қоштасу әдебін 

жазыңыз. 

а) үйде; 

ә) университетте; 

б) достардың ортасында; 

в) туысқандардың ортасында; 

г) бейтаныс ортада.             

  

Сөйлесеміз 

Оқылым 

Мәтінді оқып, әңгімелеуге тырысыңыз. 

 

    Адамның жан дүниесі және сыртқы келбеті 

Адам – жер бетіндегі ең жоғарғы даму сатысындағы тіршілік иесі, 

қоғамдық-тарихи әрекет пен мәдениетті жасаушы. Адам – философиясы, 

әлеуметтану, психология, физиология, педогогика, медицина т.б. 

ғылымдардың объектісі болып табылады. 
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  Адамның жан дүниесі өте күрделі. Онда жақсылықтың да, 

жамандықтың да әр түрі бар. Олардың қайсысы  басым түссе, адам соған 

қарай бетбұрыс жасап, өз тұлғасын қалыптастырады. Алайда, өмір  

қарама-қайшылықтарға, қиындық, қайғы-мұңға да толы болғандықтан, ол 

жақсы да, жаман да адамның мінез-құлқына әсер етіп, адамда қандай 

мінез басым болса, сол мінез иесін басқарып, өктемдік жүргізеді.  

  Адамның бойындағының бәрі: келбеті де, киімі де, жан-дүниесі де, 

ойы да әдемі болуға тиіс... Қазіргі заманда адамның сыртқы келбеті тап-

тұйнақтай киімі тап-таза болуы қажет. Сонда ол адам өз ортасында 

әріптестерінің арасында жүзі жарқын болып жүре алады. 

   Қазіргі заманның іскер адамы болу үшін әрбір минут қымбат. 

Жұмыс күнінің барлық сағатын дұрыс жоспарлай білген адамның ісі де 

өнеді, табысы да көбейеді, бұндай адам бос уақытын да дұрыс пайдалана 

алады. өз кәсібін шын сүйетін, қоғамға пайдалы іс тындырғысы келетін 

адам уақытты ұтымды пайдалануға тырысады.        

Басшы  ең алдымен жантанушы, содан кейін ұйымдастырушы 

болуға тиіс. Өз басқаруындағы ұжым мүшелерінің мінез-құлқын, іскерлік 

қабілетін, көңіл-күйін өзгеге айтқызбай-ақ өзі сезімталдықпен байқайтын 

басшы  адамдарды ұжымдастырып, істі ілгері жүргізе алады.  

Адамның басшылық беделін көтеретін фактор, сөз жоқ, ең алдымен 

оның кәсіби біліктілігі. Дегенмен, кәсіби біліктілігі, білімі, іскерлігі 

таңдай қақтырып, таңғалдырғанмен осы сапаларына сырт келбеті, жүріс-

тұрысы, мәдениеті, киім киісі келіспей жатқан әйел басшының ұжым 

мүшелерінің сеніміне кіре қоюы қиын. 

 

Мәтін бойынша ой алмасу 

Оқылым бойынша тапсырмалар: 

1. Мәтінге сұрақтар құрастырыңыз. 

2. Әр абзацқа жоспар құрыңыз. 

3.Мәтіндегі негізгі ойды анықтаңыз. 

 

Мақалдарды жаттап алыңыз және орыс тіліндегі баламасын 

табыңыз. 

1.Жүз сомың болғанша, жүз досың болсын. 

2. Жолдасы көпті жау алмайды. 

3. Көппен көрген –   ұлы той. 

4. Кең болсаң, кем болмайсың. 

 

Сөйлемдерді оқыңыз. Қарамен берілген сөздердің мағынасын 

табыңыз. 

 

1.Әдептілік пен әдепсіздік адамның іс-әрекеті арқылы өлшенеді. 
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2.Жақсы қасиеттерді адам бойына жастайынан мінез-құлық ережесі етіп 

қалыптастыру керек. 

3. Қазақ халқы жастарды кішіпейілділікке, ізеттілікке, имандылыққа 

тәрбиелеген. 

4. Ер балаларға ауыл үлкендеріне қос қолдап сәлем беруді, ал қыздарға 

үлкендердің алдынан кесіп өтпеуді уағыздаған. 

5. Жақсымен жолдас болсаң жетерсің мұратқа. 

6. Сабыр – күн түсірмейтін сая. 

   Асығыс – аунап кететін мая. 

 

Жазамыз. 

 

Грамматика. Жазылым. 

 

1-тапсырма. Мәтіннен   етістіктерді теріп жазып, ауыспалы осы 

шақта қолданып сөйлем құрастырыңыз. 

 

2-тапсырма. Берілген етістіктерді жіктеңіз. 

Жоспарлау, пайдалану, тырысу, мән берілу, жұмыс істеу, жүргізе алу. 

 

3-тапсырма. Шешендік сөздер бойынша кестені толықтырыңыз. 

Сұңқардан сұңқар туады, 

Асылдан- асыл, жалқаудан масыл туады, 

Масылдан малбақпас туады; 

Таздан – жарғақ бас, 

Сараңнан – бермес, соқырдан көрмес туады, 

Мылжыңнан – езбе, қыдырмадан – кезбе туады.(Майқы би) 

 

 

  Жақсы адамның сипаты                       Жаман адамның сипаты 

  ------------------------------                         -------------------------------- 

 

 

4-тапсырма. Сөздердің мағынасын  анықтаңыз 

 

Үлгі: масыл- еңбек еткісі келмейтін, біреудің арқасында күн көретін 

адам. 

Сараң                              ----------------------------------------- 

Мылжың                         ---------------------------------------- 

Кезбе                             -------------------------------------- 

Асыл адам                           ---------------------------------------- 

Бет моншағы үзілу            ------------------------------------------ 
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Жүктің көзінен өткендей --------------------------------------- 

 

 

5-тапсырма. Сөйлемдерді аяқтаңыз. 

1. Егер мақсатыңа жеткің келсе,----------------------------- 

2. Егер қартайғанда өкінгің келмесе---------------------------- 

3. Егер достарың адал болсын десең,-------------------- 

4. Егер дәулетті болғың келсе,-------------------------------- 

5. Жаның қартаймасын десең,------------------------------------ 

          

                               Бақылау сұрақтары 

1. Мінез-құлық ережелеріне нелер жатады? 

2. Мәдениетті адам деп кімді айтады? 

3. Адамға қоршаған ортаның әсері қандай? 

4. Студент мәдениеті деген не? 

5. Киіну мәдениетіне қалай қарайсыз? 

6. Сөйлеу мәдениетіне көңіл бөлесіз бе? 

7. ХХІ ғасырда достыққа орын бар ма? 

8. Сіздің өміріңізге достарыңыз ықпал ете ме? 

 

Тест тапсырмалары 

1.Көрсеткіш сөзінің аудармасы: 

А) достижение; 

В) успех 

С) показатель; 

Д) обязательство; 

Е) культура. 

2. Түсірілген сөзді көрсетіңіз: Тіл-адам қатынасының... 

А) құрамы; 

В) құралы; 

С) ұраны; 

Д) тұрағы; 

Е) сұрағы. 

3. Келбет сөзінің аудармасы: 

А) портрет; 

В) характер; 

С) качество; 
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Д) требование; 

Е) воспитание. 

4. Мәдениетті адам сөйлеу кезінде қандай ережелерді орындайды? 

А) бұрылады, шыдамсызданады; 

В) сағатқа қарайды, асығады; 

С) дөрекі сөздерді қолданады; 

Д) өз ойын дұрыс грамматикалық нормада жеткізеді; 

Е) ұялы телефонға жауап береді. 

5. ХХІ ғасырдың студенті қандай болу керек? 

А) бәсекеге қабілетті; 

В) тиімді; 

С) нарықтық; 

Д) қасиетті; 

Е) ұтымды. 

6.Түсірілген сөзді орнына қойыңыз:Мәдениетті адам- әрдайым... 

А) көңілсіз; 

В) оқымысты; 

С) сыпайы; 

Д) шыдамсыз; 

Е) арманшыл. 

7.Мақалдың түсірілген бөлігін орнына қойыңыз: 

Мен сенің кім екеніңді айтайын, ... 

А) сен мәмілеге кел; 

В) сен ашуды ақылға жеңдір; 

С) сен артық кетпе; 

Д) сен талабыңды ұшта; 

Е) сен маған досыңды көрсет. 

8.Төмендегі тілектер кімге арналған? 

Үстем болсын мерейің, 

Жеңісіңді көрейін. 

Әніміз де бітпесін, 

Сырымыз да бітпесін. 

А) ұстазға; 

В) анаға; 

С) әкеге; 

Д) сүйген жарға; 

Е) досқа. 
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9. Жіктелмейтін сөзді көрсетіңіз: 

А) делдал; 

В) есепші; 

С) дағдарыс; 

Д) көрермен; 

Е) тыңдарман. 

10. Жіктік жалғаулы сөзді көрсетіңіз: 

А) абайсыз; 

В) қолайсыз; 

С) қалайсыз; 

Д) күнәсыз; 

Е) опасыз. 

Глоссарий 

          Мінез-әр адамға тән, лайық психикалық қасиеттер жиынтығы.  

Мінез-құлық – адамның іс-әрекетінен, жүріс-тұрысынан байқалатын 

өзіндік қасиет. 

Мінезді – мінезі нашар. 

Мінезсіз – өзіндік жағымды мінезі бар. 

Келбет – түр-тұрпат, кейіп, кескін. 

Келбетті – көрікті, ажарлы. 

Келбетсіз – көріксіз, ұсқынсыз. 

Мәдениет- адамзаттың өндірістік, қоғамдық және ақыл-ой жетістігінің 

жиынтығы. 

Мәдениетті – мәдениеті  жоғары, мәдени дәрежесі дамыған. 

Талғам – бір нәрсеге деген ұнамды көзқарас. 

Әдеп –  халықтың әдет-ғұрпында қалыптасқан этикалық тәртіп. 

Дос – сырлас, жора-жолдас, жақын адам. 

 Оқылым  

 

Ұлттық заманауи киім үлгілері 

 

Тыңдаймыз. Оқимыз 

 

Сөздік қор Сырт киім, тон, ішік, былғары, киім, бешпент, шапан, бас 

киім, тымақ, бөрік, аяқ киім, етік, сәнді киім, етек, жең, білезік, шашбар, 

моншақ, белдік, әшекей, зергерлік бұйымдар, сән, өлшем, тәсіл, іс – 

қимыл бейнесі, әлеуметтік құбылыс, талғам, классикалық, спорттық, 
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ұлттық, заманауи, жұмысқа арналған, тік тар белдемше, тұрақты, 

жұмысқа ыңғайлы, көненің құндылықтары, күнделікті және әлеуметтік 

тіршілігіне, мақта, жүн, синтетика, жібек, барқыт маталары, етек-жеңі, 

бағалы тастар, ыңғайлы әдемі киім, ресми жиналыстар 

 

Ой түрткі  

  -Сіз  қандай киім үлгілерін ұнатасыз? 

 - Қазіргі заманның киім үлгілері қандай? 

 -Сіз соңғы  сәнмен киінуге тырысасыз ба? 

- Сіздің ойыңызша, студент жастар көбінесе қандай киімді таңдайды?  

 

1.Сурет бойынша әңгімелесіңіздер. 

 

                                                                     

                                                               Тыңдаймыз. Оқимыз. 

Мәтінді таспадан тыңдап, түсінгеніңізді әңгімелеңіз. 

                                    Ұлттық заманауи киім үлгілері 

    Сән ( modus деген латын сөзі) – өлшем, тәсіл, іс – қимыл бейнесі. Сән – 

белгілі бір талғамның уақытша басым болуы.  Сән – әлеуметтік құбылыс. 

Стиль (styios деген грек сөзі) – мәнер, сипат, ерекшелік.  Киімнің 

классикалық, спорттық, ұлттық, заманауи, жұмысқа арналған және тағы 

басқа түрлері көп. Киім адамның жас ерекшелігіне қарай бірнеше түрге 

бөлінеді: бала киімі, жасөспірімдер киімі, ересектер киімі, ресми және 

ұлттық киімдер.  

    Классикалық (қатаң, іскерлік, элегантты) стиль – келісті, іскерлі, 

элегантты, өзгермейтін стиль. Классикалық стильдегі заттар – ағылшын 

жакеті, тік тар белдемше, шалбарлар және т.б. оған ғасырлар бойы ең 
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тұрақты, «таңдамалы», «сәннен тыс» өзгермейтін сән үлгілері 

жатады.Романтикалық стиль – бұл «қиял», «еске алу», «ізденістер» 

саласы, тарихи костюмге меңзейді және оның пішімін, сәндік әрлеуін 

алып пайдаланады. Киімде әйелдік қасиеттерді бейнелейтін бөлшектерді, 

жиектерді пайдаланады.Спорттық стиль –(спорт үшін міндетті емес) 

қозғалысқа, түрлі жұмысқа ыңғайлы. (демалыс, спортпен жаттығу, саяхат 

үшін ыңғайлы киімдер).      

   Қазақстанның қазіргі сәнгерлері 

(модельлер) ұлттық киімдердің дәстүрлерін 

сақтап, дамытуда, көненің құндылықтарын 

біздің замандастарымызға жеткізуге 

тырысады.  Киім – адамның  күнделікті және әлеуметтік тіршілігіне аса 

қажетті бұйым. Киім адамға эстетикалық сән береді. Жапырақ ағашқа 

көрік берсе, киім адамға көрік береді және оның ыстық, суықтан, 

жауыннан қорғайды. Киім мақта, жүн, синтетика, жібек, барқыт 

маталарынан тігіледі. Киім-белгілі бір ұлттың, мідениеттің бет- бейнесін 

көрсетіп тұратын ғажайып дүние. Қазақ халқының ұлттық киімдері- 

оның тарихы мен мәдениеті, салт-дәстүрінің белгісі. Ұлттық киімдердің 

етек-жеңіне ою-өрнек салынады. Киімге бағалы тастар тағылады.  

     XIX ғасырдың аяғы мен  XX ғасырдың басында мәдениет, өндіріс, 

экономика дамыды. Осыған байланысты саудагерлер шетелдің сәнді 

киімдерінің үлгілерін әкеле бастады. Қазіргі кезде адамдар жұмыс 

орындары мен мекемелерде костюм-шалбар, жағасы бар жейде, галстук, 

көйлектер сияқты киімдерді киеді. Бүгінде сәнгер- дизайнерлер жаңа 

заманға сай ыңғайлы әдемі киім үлгілерін ұсынуда. Қызметкерлер 

салтанатты кештерге, ресми жиналыстар мен кездесулерге сәнді әрі 

талғаммен киінеді. 

                                                                                                              

Жазамыз 

1. Сөйлемдерді мәтін бойынша толықтырыңыз.  

    Киімнің ......  тағы басқа түрлері көп.   Қазақстанның қазіргі сәнгерлері 

(модельлер) ........... көненің құндылықтарын біздің замандастарымызға 

жеткізуге тырысады. .......   эстетикалық сән береді.  ......... етек-жеңіне 

ою-өрнек салынады. Киім ........   маталарынан тігіледі. XIX ғасырдың 

аяғы мен  XX ғасырдың басында ...... . Қазіргі кезде адамдар жұмыс 

орындары мен мекемелерде ...... . Бүгінде сәнгер- дизайнерлер жаңа 

заманға сай ...... . Киім адамның жас ерекшелігіне қарай бірнеше түрге 

бөлінеді: .......... . Романтикалық стиль – бұл .........  сәндік әрлеуін алып 

пайдаланады. Классикалық стильдегі заттар – ағылшын жакеті, тік тар 

белдемше, шалбарлар және  ....... . 

 

2.Етістіктерді мәтіннен тауып, қай шақта тұрғанын анықтаңыз. 

Қарапайым сөйлем құрыңыз.  

  Жапырақ ағашқа көрік 

берсе, киім адамға көрік 

береді 
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Бөлінеді, жатады, пайдаланады, тырысады, сән береді, қорғайды, тігіледі, 

салынады, киеді, ұсынуда, талғаммен киінеді, әкеле бастады. 

 

Сөйлейміз  

3. Қай киім үлгісі қандай стильге жатады? Сіз қай киім үлгісін 

таңдар едіңіз? 

 
 

                 
 

Оқимыз. Сөйлейміз 

   1.Киім адам өмірінде қандай рөл атқарады? 

2.Киімнің қандай түрлері бар? 

3.Киім қандай маталардан тігіледі? 

4.Ұлттық киімдер ненің белгісі? 

5.Қазіргі уақытта адамдар қалай киінеді? 



 72 

 

Жазамыз 

 

                                                                                             грамматика 

 

 

4. Берілген етістіктерге есімшенің 

жұрнақтарын жалғап жазыңыздар. 

                                                                           Қорғау 

                                                                           Беру 

               Үлгі:                               Тігу 

                   Тағу 

                                                                                     Ұсыну 

                                                                                     Бөлу 

 

5. Етістіктерге ырықсыз етіс жұрнағын  жалғаңыздар. 

   

                                                                            Қорғау 

                 Үлгі:                                                   Беру 

                               Тігу 

                     Тағу 

                                                                                        Ұсыну 

                                                                                         Бөлу 

 

6. Тәуелденген сөздерге септік жалғауларын жалғаңыздар. 

 

№ 

 

 

Тәуелденген 

сөз 

киімі 

жеңі 

етегі 

көйлегі 

ою-өрнегі 

белдігі 

Барыс 

септігі 

киім-і-не 

Табыс 

септігі 

киім-і-н 

Жатыс 

септігі 

киім-і-нде 

Шығыс 

септігі 

Киім-і-нен 

 

 

Сөйлейміз.Пікірталас 

Топтық жұмыс. 

«Маған ұнайтын киім үлгілері» 

 

      Есімше  

айт-атын оқ-итын 

кел-етін    сөйле-йтін 

Кию            киетін 

Кию            киіледі 
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Ұлттық киім Спорт киімі Қазіргі заманғы киім 

 

Мәселелер: 

 Асыл тасты әшекейлер тағу қажет пе? 

 Синтетикалық киім ұнай ма? 

 Қандай матадан жасалған киімді киген дұрыс? 

 Талғаммен киіну үшін сәнгерлердің көмегі керек пе? 

 

 

                                                             Тыңдаймыз. Сөйлейміз 

7. Мәтінді тыңдаңыздар. 

 

Мерекелік кеште 

Амир:      - Фархад, мерекелік кешке спорт киіммен келгенсің бе? Неге 

сәнді    

                  киіміңді киіп келмедің? 

Фархад:  - Бұл спорт киім болғанымен , ыңғайлы әрі сәнді киім деп 

ойламын,   

                 өзіме ұнайды. 

Амир:     - Біздің топтағы қыздардың бәрі сұлу. Олар талғаммен киінеді 

екен. 

Фархад:   - Ұзын қоңыр көйлек киген біздің Әсем  емес пе? 

Амир:    - Былғары қара белдігі қандай әдемі, өзіне жарасып тұр Фархад, 

анау   

                  қара джинсы, қызыл жейде киген кім? 

 Фархад: - Ол өзіміздің сәнқой Денис. 

Амир:      - Қалай ойлайсың, Фархад, осындай  мерекелік кешке қандай 

киім     

                   киіп келу  керек? 

Фархад: - Мұндай кештерге жігіттер көк немесе қара түсті костюм, ақ 

жейде   

                 киеді, әдемі әрі сәнді галстук тағады. Ал қыздар ұзын не қысқа  

                 көйлек киеді не болмаса юбка  мен ақшыл түсті көйлек кигенді  

                 ұнатады.  

 Амир:     - Меніңше, қазіргі жастар талғаммен киінеді. 

Фархад:  - Мен де солай деп ойлаймын. 
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Жазамыз 

     
Қайда? 

Мерекелік кеште 

 

Кімдер? Киім түрлері 

 

8. Сәйкестендіріңіздер. 

 

Мерекелік кеште                     ұлттық киім киеміз 

 

Футбол ойнау үшін                 сәнді киім киеміз 

 

Наурыз мирамында                  

 

                                                   спорт киімін киеміз 

    

Сөйлейміз 

    

9. «Маған ұнайтын киім үлгілері» тақырыбына әңгімелесіңіздер. 

 

    Оқылым 

 

10. Мәтінді оқыңыздар. 

                                        Адам көркі- әшекей 

      Әшекей- мойынға, кеудеге, қолға, белдіктерге тағатын бұйым. Кез 

келген әдемі әшекей адамға көрік береді. Қыздар мен арулар әшекейлерді 

жұмысқа, мерекелерге, тойларға тағады. 

      Сырға- құлаққа тағатын сәнді бұйым. Оны қыздар мен әйел адамдар 

құлақтарына тағады. Сырға жасалуына қарай алтын сырға, күміс сырға, 

гаухар тасты сырға, оюлы сырға, жапырақ тасты сырға, маржан тасты 

сырға деп бөлінеді. 

      Қыздар мен әйел адамдар білезікті білегіне, моншақ пен алқаны 

мойнына тағады. Ал жүзік пен сақинаны саусағына киеді.  

      Белдік- адамның беліне тағатын сәнді бұйым. Ер адамдар да, әйел 

адамдар да белдік тағады. Белдіктер жіңішке, жалпақ әрі сәнді болады. 

Белдіктерді былғарыдан, қатты маталардан жасайды. 

       Айна, тарақ, түйреуіштер де әшекейлерге жатады. Әшекейлер 

қымбат металл мен таза, асыл тастардан жасалады. Гаухар және маржан 

тасты әшекейлер мен алтыннан жасалған бұйымдардың бағасы өте 

Жұмыста 

жұмыс киімін киеміз 
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қымбат. Сондай –ақ әшекей бұйымдар арзан металл мен шыныдан да 

жасалады.  

 

*Мәтінді қайталап оқыңыздар. 

*Сөздерді сәйкестендіріңіздер. 

 

                                                 Бағалы    бұйым        

Сәнді зат            

Арзан нәрсе          

 

Алтын сырға 

Күміс алқа 

Гаухар моншақ             сақина 

 білезік 

                                                                                Жазамыз 

 

11. Қос сөздерді тақырып бойынша бөліп жазыңыздар. 

   Аяқ-киім, етек-жең, ата-ана, әке-шеше, костюм- шалбар, ыдыс- аяқ, ас- 

су, бала- шаға, аға- іні, дәм- тұз, киім- кешек, жауын- шашын, көрші- 

қолаң, той- думан, құрт- май, кемпір- шал, ауру- сау, бай- кедей, дәрі- 

дәрмек, жер- су, аға- бауыр. 

 

 

                                                                                   Оқимыз 

12. Монологті оқып, диалог құрыңыздар.  

       Менің әжем алпыс жаста. Оның аты- Мейіргүл. Бұрын мектепте 

мұғалім болып жұмыс істеген. Қазір ол –зейнеткер. Ол киім тіккенді 

ұнатады. Өзі ерекше талғаммен тігеді. Өзіне және немерелеріне жазғы 

киімдерден көйлек, жейде, костюм- шалбар тіксе, қысқы киімдерден 

өзіне шапан, тон, немерелеріне пальто тігеді. Әжем шапанның етек- 

жеңдеріне ою салады. 

      Менің әжем-  аққұба келегн, отра бойлы, толықтау адам. Оның 

саусақтары ұзын. Қолы шебер. Ол түрлі әшекейлер таққанды ұнатады. 

Қолына әрқашан күміс білезік және сақина салады. Қонаққа барғанда 

жібек көйлегін киеді, сәнді сөмкесін ұстайды. Менің әжем –мейірімді 

адам. Біз оны жақсы көреміз. 

 

13. Әсемге, Әдеміге және Көркемге әшекей тағыңыздар. 
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     Бұл- Әсем.                      Бұл- Әдемі                    Бұл- Көркем. 

                                                                                 

 Сөйлейміз 

14. Сұрақтарға жауап беріңіздер. 

№ Сұрақтар Жауаптар 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

 

5. 

Әжеңіздің мінезі қандай? 

Ол бос уақытында немен 

айналысады? 

Әжең қыста не киеді? 

Әжең күзде, көктемде қандай 

киімдер киеді? 

Әжең жазда қандай киімдер 

киеді? 

 

 

Жазамыз  

 

15.Сөйлемдерді түсініп оқып, таныс емес сөздердің астын 

сызыңыздар. «Киім» тақырыбы бойынша сөздерді теріп 

жазыңыздар. 

 

Алтын адамның биік бас киімі, бешпенті, шалбары, мен 

етегіне   

дейін 200-ден астам аң, құс сияқты алтын әшекейлермен 

безендірілген. Сақинасы алтыннан жасалған. Оның 

«Алтын адам» аталуы да сондықтан. 

 

                                                             Сөйлейміз 

16. «Тағы не болады?» ойынына қатысып, ұпай 

жинаңыздар. 
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1) Жібек көйлек болады, ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...  

2) Барқыт шапан болады, ...  ...   ...   ...   ...   ...   ...   ... 

3) Алтын сақина болады, ...   ...  ...   ...    ...   ...   ...  ... 

4) Жүннен тоқылған қолғап болады, ..   ...   ...   ...  ... 

5) Былғары етік болады, ...    ...   ...   ...   ...    ...   ...  ... 

6) Жазғы киім болады, ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...    

 

Жазамыз 

17. Сөйлемді толықтырыңыздар. 

1) Қыздар сырғаны ___________ тағады. 

2) Әйелдер білезікті __________ салады. 

3) Әйелдер алқаны ___________ тағады. 

4) Әжем сақинаны ___________ салады. 

5) Әйел адамдар белдікті______ тағады. 

6) Белдіктерді ____, _____   ______ жасайды. 

7) Әшекейлерге ____ , _____,_____ жатады? 

8) Әшекейлерді жұмысқа ________  тағады. 

9) Алтын сырға, ____сырға, ____сырға, ___сырға, _____сырға болады. 

 

Сөйлейміз 

Қатысымдық алаң 

18. Жоба үлгісін ұсыныңыздар. 

♦Жоба: «Қазақтың ұлттық киімінің қазіргі заманғы үлгісі» 

♦Жоба жасаудың кезеңдері: 

-Ұлттық киімдегі адамдардың суретін жинаңыздар; 

-Еуропалық үлгідегі киім киген адамдардың суретін жинаңыздар; 

-«Сымбат» журналын оқып, киім үлгілерін қараңыздар; 

-Өздеріңіз жасаған киім үлгілері жобасын топта талқылаңыздар; 

-Жобаны слайл арқылы көрсетіңіздер. 

Жазамыз  

19. Сөз тіркестерінің алғашқы сыңарына сұрақ қойып жазыңыздар. 

            

                    Үлгі:   

 

 

киетін тон 

_________________________________________________________ 

Киетін тон  -    қандай тон? 
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беретін сыйлық 

____________________________________________________ 

тігетін ин_______________________________________________________ 

тағатын білезік 

_____________________________________________________ 

жейтін тағам 

_______________________________________________________ 

ішетін сусын 

_______________________________________________________ 

көретін фильм 

_____________________________________________________ 

тындайтын ән 

______________________________________________________ 

ашылатын есік 

_____________________________________________________ 

ұнайтын бөрік 

_____________________________________________________ 

орындайтын тапсырма 

______________________________________________ 

көмектесетін бала 

__________________________________________________ 

 

20. Төмендегі сөз тіркестерін тәуелдік жалғауының I ,II жағына 

қойыңыздар. 

                                                                                                                                                                                     

                                                                                      грамматика 

                                                                                        

беретін сыйлық ______________________________________________ 

тігетін ине ______________________________________ ________ 

тағатын білезік _____________________________________________ 

жейтін тағам __________________________ 

ішетін сусын ________________________     

көретін фильм __________________________ 

тындайтын ән _____________________________ 

ұнайтын бөрік____________________________   

орындайтын тапсырма __________________________ 

көмектесетін бала ______________________________ 

 

21.Көп нүктенің орнына төменде берілген сөздердің бірін қойып 

жазыңыздар. 

 Үлгі: 

Киетін тоным -  киетін 

тоның, 

Киетін тоныңыз  

Досыма беретін сыйлығым.  
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______беретін сыйлығым 

______тігетін инесі 

______тағатын білезігім 

______жейтін тағамы 

______ішетін сусыным  

______көретін фильмі  

______тындайтын әнім  

______ұнайтын бөрігі  

______орындайтын тапсырмам  

______көмектесетін бала  

 

Қажетті сөздер: досыма, анамның, қолыма, күнде, таңертең, күндіз, 

үнемі   

                             бәріне, бізге, университетте 

22. Сөздердің түрлі сөздермен қолданысын жазып үйренейік. 

 

 

                                       Үлгі: 

  

ұлттық 

____________________________________________________________ 

ресми 

_____________________________________________________________ 

қысқы 

____________________________________________________________ 

жазғ___________________________________________________________

___ 

көктемгі 

__________________________________________________________ 

күзгі 

______________________________________________________________ 

  

23. Сөйлемдерді қажетті сөздермен толықтырып жазыңыздар. 

 

 

 

 

1.Киім- адамның күнделікті тіршілігіне қажет ___ . 

2.Киім адамның жас ерекшеліктігіне қарай ________ мен  ______ 

киімдері деп бөлінеді. 

3.Қазақтың ұлттық киімдері- оның ______мен ______ белгісі. 

сәнді- сәнді көйлек, сәнді ғимарат, 

сәнді киім, сәнді етік, сәнді бөрік 

жасөспірімдер тарихы мәдениетінің бұйым 
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4.Қазіргі заманның адамдары күнделікті ______ , салтанатты ______, 

ресми______талғаммен киініп баруға тырысады. 

 

 

  

 

 

24.Берілген тірек сөздерді қатыстырып, тақырып бойынша сөйлем 

құрып жазыңыздар. 

 

Қажетті сөздер:    

 

 

 

 

 

31. Суретті сипаттап жазыңыздар. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

  

 

Сөйлеу жағдаяттық тапсырма 

 

   Сіз «Бұрымды қыз» жарысына қатыспақшы болдыңыз. Ұлттық 

киімініңіз заманауи үлгіде қалай көрсетер едіңіз? Суреттеңіз. 

    

Оқылым   Адам сәні 

Жұмысқа барғанда, мен ақ 

жейде... 

Саяхатқа барғанда, мен 

жеңіл спорт киімін ... 

 

 

Театрға барғанда, мен 

сәнді көйлек ... 

ересектер жұмысқа кездесулерге кештерг

е 

юбка-костюм, галстук, әсем әшекейлер, жағасы 

бар ақ жейде, жаңа үлгідегі сәнді туфли, костюм- 

шалбар, спорт киімдері, юбка, ақшыл түсті 

көйлек, жеңіл спорттық аяқ киімдер. 
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Тыңдаймыз оқимыз 

Тірек сөздермен жұмыс. Сән, стиль, ұғым, мәнер, сипат, сұлулық, 

классикалық стиль, іскерлі, тұрақты, ыңғайлы, пішін, этникалық, 

романтикалық, әшекей, аксессуар, сапалы, ұстамды, еркін, сезіну, 

уақытша үстемдік ету. 

 

Ойтүрткі. 

1. Стиль дегеніміз не? 

2. Кімнің киім кию стилін ұнатасыз? 

3. Киім киюде қандай стильдер бар? 

4. Қазіргі жастардың киім кию стилі қандай? 

 

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

киім кию мәдениеті өмірдің әр түрлі сферасында жеке талғамның 

уақытша үстемдік етуі. Сән –  әлеуметтік, экономикалық  құбылыс. 

Адам қоғамының дамуына, жаңа тарихи қоғамдастықтар пайда болуына 

байланысты адам киімі де түбірімен өзгеріп отырады. Қазіргі 

сәнді демократияшыл  деуге де болады, себебі қазіргі таңдау идеясы мен 

еркіндіктің көптігімен, яғни әртүрлі стильдерімен, пішіндерімен, 

үлгілерімен, көлемдерімен, киім ұзындығымен, алуан түсті 

гаммалығымен ерекшеленеді. Қазіргі сәнде екі бағыт айрықша көзге 

түседі: ол – ретроспективалы (өткенге бағытталған) және перспективалы 

(болашаққа бағытталған). Сонау ХІV ғасыр, нақтырақ 

айтқанда 1350жылдары, Франция мен Италияның 

суретшілері сәндік іздеп, гильдиялар мен цехтар ашып, өмірге сән 

әлемі келген. Қазіргі атағы жер жаратын Поль Пуаре мен Кристиан 

Диор да сол 1903-1905 жылдары жарық көрген. Ал Коко Шанельдің 

 кішкентай қара көйлек ұғымы 1926 жылы пайда болды. 

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

сөзі) – мәнер, сипат, ерекшелік деген мағына береді. Сонымен қатар 

стиль сол дәуірдің мәдениетін, сұлулық туралы түсінігін, қоршаған 

ортаға қарым - қатынасын көрсететін тұрақты, анық, ерекшеленген дәуір 

тілі. Киімде бірнеше: классикалық, спорттық, романтикалық және 

фольклорлық стильдер болады. 

Классикалық стиль – келісті, іскерлі, элеганттты (өзгермейтін 

стиль) салыстырмалы түрде тұрақты, сән әлеміндегі өзгерістерге онша 

беріле бермейтін киім түрлері кіреді. Оның негізгі белгілері – форманың 

тұрақтылығы, адамды іскер, ұстамды етіп көрсету, мінсіздігі, 

қолайлылығы, беріктігі. Ерлердің классикалық киімдеріне – костюм 

шалбар немесе тек шалбардың өзі, жакет - костюм, ағылшын пальтосы, 

плащ, ал әйелдердің классикалық киіміне – жеңді көйлек жакетімен, 

белдемше, блузка немесе жакет, шалбар мен жакет - жейде кіреді. Қазіргі 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D2%93%D0%B0%D0%BC
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кезде классикалық киімдер аясы ерлер үшін де, әйелдер үшін де 

трикотаж күртешелердің ештеңеге міндеттемейтін еркін түрлерінің 

енуіне байланысты біршама кеңеюде. Әйелдер киімінің құрамына ерлер 

пиджагі, жейдесі, шалбары түпкілікті енді. 

Классикалық стиль: • Қимылға кедергі келтірмейді, ыңғайлы; • Нәзік 

реңкті немесе ұсақ суретті жоғары сапалы мата; • Түстері қатты ашық 

емес және нәзік; • Аксесуарлары мен әшекейлері ұстамды; • Орташа 

өкшелі немесе өкшесіз жайпақ аяқ  киімдер. 

Спорттық стиль – демалыста, спортпен айналысқанда, саяхатқа 

шыққанда киюге ыңғайлы киімдер. Жалпы спорттық стильдегі киімдерде 

адам өзін еркін және ыңғайлы сезінеді. 

Романтикалық стиль – әдемілік, ерекшелік, сүйкімділік немесе 

нәзіктікті әдеттегіден тыс бөліп көрсетеді. Романтикалық стильдің 

ерекшелігі – қатпарлар, желбіреушелер, шілтерлер, банттар 

жиынтығынан тұрады. 

Фольклорлық стиль (этникалық стиль) – ұлттық сипаттағы 

осы заманғы  киімдер. Бұл стильде ұлтық ою-өрнектер, кестелер, қол 

жұмысының көптеген элементтері кеңінен пайдаланылады.  

  

Сөйлесім. Мәтін бойынша ой алмасу. 

 Оқылым бойынша тапсырмалар: 

1. Мәтінді түсініп оқып, таныс емес сөздердің астын сызыңыз.  

2. Сіздің киім кию стиліңіз қандай? 

3. Стильді қалай қалыптастыруға болады? 

4. Әр адамның өзінің стилі болуы міндетті ме? 

 

Жазамыз. 

 

Грамматика. Жазылым. 

 

1-Тапсырма.  Қаржыгер, экономист, кәсіпкер және іскер адамдардың 

киім киісіне қойылатын төмендегі талаптарды қазақшаға 

аударыңыз және есте сақтаңыз. 

Основные требования к внешнему виду студентов 

Одежда делового стиля 

1) Деловой костюм: брюки, пиджак однотонного цвета. 

2) Юбка(брюки) однотонных цветов. Длина юбки – не более чем 10 см 

выше колена. 

3) Блузка, рубашки делового стиля. 

 Брендированный аксессуар: 

Бейдж (на левой груди) 

 Не допустимы: 
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1) Спортивная одежда; 

2) Декольтированные платья; 

3) Летние сарафаны пляжного типа; 

4) Шорты и короткие юбки; 

5) Вызывающий яркий макияж. 

Тыңдаймыз. Сөйлейміз. 

         Монологті оқып, диалог құрыңыз. 

       Менің әжем жетпіс жаста. Оның аты – Мейіргүл. Бұрын мектепте 

мұғалім болып жұмыс істеген. Қазір ол – зейнеткер. Ол киім тіккенді 

ұнатады. Өзі ерекше талғаммен киінеді. Өзіне және немерелеріне жазғы 

киімдерден көйлек, жейде, костюм-шалбар тіксе, қысқы киімдерден өзіне 

шапан, тон, немерелеріне пальто тігеді. Әжем шапанның етек-жеңдеріне 

ою салады.  

Менің әжем аққұба келген, орта бойлы, толықтау адам, Оның 

саусақтары ұзын. Қолы шебер. Ол түрлі әшекейлер таққанды ұнатады. 

Қолына әрқашан күміс білезік және сақина салады. Қонаққа барғанда 

жібек көйлегін киеді, сәнді сөмкесін ұстайды. Менің әжем – мейірімді 

адам. Біз оны жақсы көреміз. 

 

Жазылым 

2-тапсырма. Сөйлемдерді түсініп оқып, таныс емес сөздердің астын 

сызыңыз. «Киім» тақырыбы бойынша сөздерді теріп жазыңыз.  

1.Алтын адамның биік бас киімі, бешпенті, шалбары мен етегіне дейін 

200-ден астам аң, құс сияқты алтын әшекейлермен безендірілген. 

2.Сақинасы алтыннан жасалған.  

 

3.Оның «Алтын адам» аталуы да сондықтан. 
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3- тапсырма. «Тағы не болады?» ойнына қатысып, ұпай жинаңыз. 

1.Жібек көйлек болады,---------------------------- 

 2.Барқыт шапан-------------------------------------- 

 3.Алтын сақина------------------------------------- 

 4.Жүннен тоқылған қолғап----------------------- 

 5.Былғары етік------------------------- 

 6.Жазғы киім ------------------------------ 

4-тапсырма. Көп нүктенің орнына төменде берілген сөздердің бірін 

қойып жазыңыз. 

Үлгі: Досыма беретін сыйлығым. 

--------------  беретін сыйлығым                     тігетін инесі 

-----------------тағатын білезігім                      жейтін тағамы 

------------------ішетін сусыным                       көретін фильмі 

----------------- тыңдайтын әнім                        ұнайтын бөрігі 

---------------- орындайтын тапсырмам            көмектесетін бала 

          Қажетті сөздер: досыма, анамның, қолыма, күнде, таңертең, 

күндіз, үнемі бәріне, бізге, университетте. 

 

5-тапсырма. Сөйлемдерді қажетті сөздермен толықтырып жазыңыз. 

 

      Киім – адамның күнделікті тіршілігіне қажет--------------------. 

Киім адамның жас ерекшелігіне қарай-------- мен----------киімдері деп 

бөлінеді. 

Қазақтың ұлттық киімдері- оның-------------- мен--------------белгісі. 

Қазіргі заманның адамдары күнделікті ---------------, салтанатты-------, 

ресми-------------- талғаммен киініп баруға тырысады. 

Қажетті сөздер: жасөспірімдер,тарихы, мәдениетінің, бұйым, ересектер, 

жұмысқа, кештерге, кездесулерге. 

 

6-тапсырма. Берілген тірек сөздерді қатыстырып, тақырып 

бойынша сөйлем құрып жазыңыз. 

 

         Қажетті сөздер: юбка-костюм, галстук, әсем әшекейлер, жағасы бар 

ақ жейде, жаңа үлгідегі сәнді түфли, костюм-шалбар, спорт киімдері, 

юбка, ақшыл түсті көйлек, жеңіл спорттық аяқ киім. 

Жұмысқа барғанда...    Саяхатқа барғанда....       Театрға барғанда... 

 

 

 

 

Тыңдаймыз.Сөйлейміз.  
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Жағдаяттық тапсырма: Сіз жұмысқа орналасу мақсатында ірі 

аудиторлық компанияға сұхбат беруге келдіңіз. Сіздің әрекеттеріңіз: 

қалай киінесіз, қалай сөйлейсіз, өзіңізді қалай ұстайсыз? 

 

Жоба үлгісін ұсыныңыз. 

Жоба: «Қазақтың ұлттық киімінің қазіргі заманғы үлгісі» 

Жоба жасаудың кезеңдері: 

- Ұлттық киімдегі адамдардың суретін жинаңыз; 

- Еуропалық үлгідегі киім киген адамдардың суретін жинаңыз; 

- «Сымбат» журналын оқып, киім үлгілерін қараңыз; 

- Өздеріңіз жасаған киім үлгілері жобасын топта талқылаңыз; 

Жобаны слайд арқылы көрсетіңіз. 

 

10-тақырып.  Сәулет және құрылыс өнері 

 

1-тапсырма: Тірек сөздермен жұмыс. 

Қоғамдық ғимараттар,тұрғын үйлер,эстетикалық 

тағам,кромлехтер,сәулет туындылары, бекініс және су 

қоймалары,пирамидалар,тіршілік ортасы,өнеркәсіптік 

кешендер,үңгірлер,ғибатханалар,Аяққамыр күмбезі,Алаша хан күмбезі. 

 

Ойтүрткі 

1. Сәулет өнерінің басқа салалармен байланысы қандай? 

2. Біздің заманымыздан бұрынғы мыңжылдықта ірі тастан қаланған 

монументті құрылыстарға нені жатқызуға болады? 

3. Сәулет өнерінің дамуына зор үлес қосқан елдердің бірі? 

4. Сәулет және құрылыс өнеріне өз көзқарастарыңыз қандай? 

 

Сөйлесеміз 

Мәтінді оқыңыздар 

  Оқылым №1 

       Сәулет және құрылыс өнері – құрылысты жобалау, салу, оған 

көркемдік бейне беру өнері. Архитектура латынша archіtectura, ал 

грекше аrchіtekton, яғни құрылысшы деген мағынаны 

білдіреді. Архитектура туындылары адамның күнбе-күнгі тіршілік 

ортасын қалыптастырады. Олар: әр түрлі қажеттіліктерді атқаруға 

арналған және адамның эстетикалық талғамына жауап бере алатындай 

болып салынған тұрғын үйлер, қоғамдық ғимараттар, өнеркәсіптік 

кешендер.  
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Сәулет өнері – техниканың, ғылымның және өнердің тоғысқан жері. 

Адамзат баласы көне заманнан бастап құрылыспен айналысқан. Адамдар 

неолит кезінде үйді ағаштан, қамыстан, талдан және балшықтан салды. 

Су айдынында, қағылған қазықтың үстіне тұрғызылған үйлер де болған. 

Біздің заманымыздан бұрынғы 2-мыңжылдықтың ортасында ірі 

тастардан қаланған монументті құрылыстар: кромлехтер, менгирлер мен 

дольмендер пайда болды. Менгирлер тігінен қойылған биік тастар 

тізбегінен тұрады. Дольмен – қатар қойылған екі тастың үсті үшінші 

таспен жабылып, біріне-бірі жалғасып келетін дәліз іспеттес. Сәулет 

өнерінің дамуына зор үлес қосқан, елдің бірі – Грекия. Көне грек 

архитектурасының ең күшті дамыған кезі – біздің заманымыздан 

бұрынғы 5 ғасырдағы Периклдың билік құрған тұсы. 

Алдымен, Афина қаласының ең биік жеріндегі жартасқа ауданы 300Х130 

м жерге Акрополь салынды. Ортасында сәулетшілер Иктин мен 

Калликрат Парфенон ғибадатханасын ұзындығы 70 м, ені 31 м (біздің 

заманымыздан бұрынғы 448 – 438) тұрғызды. Ғимарат шатырын биіктігі 

он метрге жуық, 136 (периметріне қойылған) бағана ұстап тұрды. Ішіне 

Фидий жасаған Афина мүсіні орнатылды. Грек сәулетшілерінің 

дүниежүзілік архитектураға қосқан бір жаңалығы – архитектуралық 

ордерлер жүйесі. Ордерлік жүйе бірнеше құрамдас бөліктен тұрады және 

олардың өзара орналасу тәртібі бар. Ең басты белгісі – бағана, олардың 

ұшар басы капитель деп аталады. Бағаналар – антаблементті (арқалықты) 

көтеріп тұрады. Ордерлік жүйенің үш негізгі түрі болған: дори, ионика 

және коринф ордерлері. Рим сәулет өнері дамудың үш кезеңінен өтті: 

патшалық дәуір (біздің заманымыздан бұрынғы 8 – 6 ғасырлар); 

республика кезеңі (біздің заманымыздан бұрынғы 5 – 1 ғасырлар) және 

императорлық дәуір (біздің заманымыздан бұрынғы1 ғасыр – біздің 

заманымыздың 5 ғасыры). Римнің дүрілдеп тұрған кезінде туған құрылыс 

– Пантеон, құдайлар құрметіне орнатылған ғимарат. Оны сәулетші 

Аполлодор Дамасский 118 – 125 ж. салған. Диаметрі 43 м. дөңгелек 

қабырға тұңғыш рет күмбезбен жабылды. Кірпіш аралас бетон қабырға 

алтын түсті сарғылт мәрмәрмен қапталды. Пантеонның диаметрі мен 

биіктігі бірдей – 43,5 м. Жарық жоғарыдан диаметрі 9 м тесіктен түсіп 

тұрады. Римнің таңқаларлық құрлыстарының бірі – 80 мың адам сиятын 

Колизей амфитеатры, онда ордерлер жүйесі қолданылды. 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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       Еуропа елдерінде 17 ғасыр мен 18 ғасырдың 1-жартысына дейін 

дамыған барокко стилінің басты ерекшелігі сәулеттік туынды тіп-тік, 

тақтадай жазық болмайды, оның әр қыры мүсіндік, болмаса әшекейлі 

әлеміштермен өрнектеледі, сәулетші мүсінші сияқты кең тыныспен, 

қиялға еркін беріліп жұмыс істейді. Еуропа елдерінде 17 – 19 ғасырларда 

классицизм стилі дамыды. Бұл бағыт, ежелгі дәуір архитектурасы мен 

ренессанстық архитектураның композициялық әдістері мен түрлерін 

жетілдіруден туған. Шығыс архитектурасының тарихы біздің 

заманымыздан бұрынғы мыңыншы жылдардан басталады. Үндістанда 

мінажат үйлерінің сәулетті нұсқалары: ступалар, үңгір-ғибадатханалар 

және жер үсті ғимараттары салынды, зәулім сарай кешендері пайда 

болды. Үнді архитектурасы композициясының байлығымен, түрінің 

әсемдігімен және мүсіндік бейнелердің әсерлілігімен көз тартады. Олар: 

біздің заманымыздан бұрынғы 1000 ж. салынған Каджураходағы, 14 

ғасырда салынған Танджордағы ғибадатханалар. Қытай 

архитектурасының басты ерекшелігі өз елінің сенім-нанымынан туып, 

тұрмыс-тіршілігіне және табиғатына сай келеді. Жалған 

монументалшылдық пен бос әлеміштер кездеспейді. Әр тетік лайықты 

орнында тұрады, бар нәрсенің қолданыс табуы ақылға сыйымды. Әлемге 

әйгілі Ұлы Қытай қорғаны біздің заманымыздан бұрынғы 3 ғасырда 

салынған, Цзяюйганьнан (Ганьсу провинциясы) Ляодун шығанағына 

дейін созылған. Ежелгі Жапония архитектурасының жетістіктері 

ғибадатхана кешендерімен байланысты. Атап айтқанда олар: Нарадағы 

(көне астана) Хорюдзи (7 ғасыр), Якусидзи (7 – 8 ғасырлар), Удзидегі 

Бедоин (11 ғасыр), Киото қаласының түбіндегі Дзиседзи (15 ғасыр) 

ғибадатханалары. Бұл көне құрылыстардың кейбір композициялық 

құрылымы 14 – 18 ғасырларда өз жалғасын тапты. 19 ғасырдың 2-

жартысынан бастап, 20 ғасырдың басында әлемде өндірістің жаңа 

түрлерінің пайда болуына байланысты фабрикалар, зауыттар, электр 

стансалары, вокзалдар, аңғарлар, гараждар, элеваторлар салынды және 

банктер, биржалар, фирмалар жұмыс істей бастады. Қалаларда көп 

қабатты үйлер бой көтерді, театрлар, музейлер, ауруханалар, ғылым және 

оқу ғимараттары салынды. Құрылыс техникасының дамуына байланысты 

бұл кезеңде металл, әйнек, темір-бетон кеңінен пайдаланылды. Үлкен 

кеңістіктерді жаба алатын, зәулім үйлер тұрғызуға мүмкіндік беретін 

жаңа жүйелер мен тәсілдер туды (ірі блокты, ірі панельді қабырғалар, 
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тақия-күмбездер, ванттық құрастырмалар, т.б.). Инженер 

Александр Эйфель металдан 1889 ж. биіктігі 312 м Эйфель мұнарасын 

орнатты. Америкада көп қабатты зәулім үйлер пайда болды. Алғашқы 

биік үй 1880 ж. салынды. 55 қабат «Булворт-билдинг» 1913 ж., 77 қабат 

«Крайслер – Билдинг» 1932 ж. салынып бітті. 30-жылдардағы ең биік 

(380 м) 102 қабат «Эмпайр стейт билдинг» ұзақ уақыт биіктігі жағынан 1-

орында тұрды. 1971 – 73 ж. Нью-Йоркте архитектор Минору Ямасакидің 

жобасы бойынша Халықаралық сауда орталығының призма тектес екі үйі 

іске қосылды (биіктігі 412 м, 110 қабат). Қазіргі әлемдегі ең биік ғимарат 

– «Сирс-Орбак» Чикагода, биіктігі 442 м, 109 қабат. Дүние жүзі 

архитектурасының дамуында көптеген бағыт болды: конструктивизм, 

функционализм, метаболизм, модерн, халықаралық стиль, органикалық 

архитектура, рационализм. 20 ғасыр архитектурасының дамуына зор үлес 

қосқан Огюст Перре бірінші болып қаңқалық құрылымдарды, темір-

бетонды қолданды, құрылысқа стандарттауды және өнеркәсіптік 

әдістерді кіргізді. Италия инженері әрі архитектор Пьер 

Нерви армоцементті ойлап тауып, темір-бетонды тиімді және көркемдік 

тапқырлықпен пайдаланды. Ол Римде Спорт сарайын, Флоренцияда 

еңселі биік стадионды салды. Функционализмнің негізін қалаушылар 

Вальтер Гропиус пен Мис ван дер Роэ «Баухауз» көркем құрылыс 

мектебін басқарды, архитектуралық формалардың қалыптасу 

заңдылығын зерттеді. Америка архитекторы Франк Райт органикалық 

архитектураның (Пенсильваниядағы «Су үстіндегі үй», Нью-Йорктегі 

«Гуггенхейм» музейі) негізін қалады. Француз Ле Корбюзьенің 

архитектура тарихында алатын орны өте зор (Роншандағы капелла, 

Марселдегі тұрғын-үй, Чандигархтың жобасы, ондағы тұрғын және 

қоғамдық үйлер). Жапон сәулетшісі Кэндзо Тангэ жас кезінде Ле 

Корбюзьенің әсерінде болған, кейін өз жолын, шеберлік арнасын тапты. 

Оның Олимпиялық спорт кешені «Йойоги» 22 мың адам сиятын 

стадионнан, төрт мың адамдық жабық спорт залынан тұрады. Бұл спорт 

кешені мүсіндік сұлулығымен, батыл инженер-конструкторлық 

шешімімен, көлемінің динамикасымен ерекше көзге түседі. 

Тарихшыларымыздың айтуынша қазіргі уақытта Қазақстан жерінде 600-

ден астам неолит және энеолит дәуірінің ескерткіштері мәлім. Неолиттік 

тұрақтар орналасу сипатына қарай – бұлақ, өзен, көл, үңгір тұрағы деп 

төрт түрге бөлінеді. Орталық Қазақстанда да кромлехтер, менгирлер, 

дольмендер болған. Бұлардың қойылу ретінде де Мысырдағы, Орталық 

Америкадағы құрылыстар сияқты астрономиялық заңдылықтар 

ескерілгендігі, сол кездегі діни-нанымдарға орай салынғандығы 

байқалады. Қазақстан жерінде біздің заманымыздан бұрынғы 1-

мыңжылдықта тиграхауда сақтары тайпаларының үлкен тобы 

қоныстанған. Олар Қазақстан жерінің оңтүстік-шығысы мен оңтүстігін 

толық игерген. Сырдария, Іле, Талас, Лепсі, Есік, Шелек, Шарын, Кеген 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80_%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80_%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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өзендері аңғарларында көптеген үлкенді-кішілі обалар шоғырланған. 

Биіктігі 20 м-ге дейін жететін «патша» обалары Жетісу мен Оңтүстік 

Қазақстанда өте көп. Біздің заманымыздан бұрынғы 5 ғасырға жататын 

Бесшатыр қорымынан («сақ пирамидаларынан») бөренелерден 

тұрғызылылып, жақсы сақталған ірі құрылыстар табылды. Бұлар Орта 

Азия мен Қазақстанда ағаштан салынған сәулет өнерінің ең ежелгі 

бірегей ескерткіштері болып табылады. Бесшатыр қорымы Іле өзенінің 

оң жағасында. Ол 31 обадан тұрады, олардың 21-і таспен, ал 10-ы 

қиыршық таспен және топырақпен жабылған. Үлкен обалардың диаметрі 

45 м-ден 105 м-ге, биіктігі 6 м-ден 18 м-ге дейін жетеді. «Алтын адам» 

табылған Есік обасы үлкен қорымның оңтүстік шетінде орналасқан. 

Біздің заманымыздың 6 – 7 ғасырларында керуен жолының үстінде, 

Қазақстан жерінде Тараз, Құлан, Сайрам (Исфиджаб) Отырар, Сығанақ, 

Құмкент, Созақ, Алмалық сияқты ірі қалалар, Ақыртас, Баба Ата, 

Ақсүмбе сияқты қорған-бекіністер болған. Оңтүстік қалалары бекініс, 

шаһристан, рабаттан тұрған, су құбырлары болған. Торғай, Жыланшық, 

Кеңгір, Жезді, Сарысу өзендері бойынан 10 – 11 ғасырларда өмір сүрген 

алпысқа жуық қалашық орындары анықталды. Бабаджа хатун күмбезі, 

Айша Бибі мазары, Жұбан ана күмбезі, сәулет өнерінің күрт дамығанын 

көрсетеді. Қарахан әулеті тұсында Алаша хан күмбезі, Жошы хан 

күмбезі, Аяққамыр күмбезі, Қожа Ахмет Иасауи кесенесі 10 – 14 

ғасырлардағы Қазақстандағы сәулет өнерінің жоғары деңгейін танытады 

    

Сөйлесеміз 

Жоғарыдағы мәтінді 10 сөйлеммен баяндап беріңіздер. 

 

2-тапсырма. Сұрақтарға жауап беріңіз. 

1. Қазақстандағы қандай атаулы құрылыс өнерін білесіз? 

2. Үшкілер үйісімен сипатталатын сәулет құрылысын атаңыз. 

3. Мына ерекше құрылыс туындысының атауын атаңыз? 

                                            

 
 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0_%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82_%D0%98%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%83%D0%B8
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Ойқозғау 

3-тапсырма. Мәтінді оқып, тақырып бойынша пікірлесіңіз. 

“Әлемнің жеті кереметі дегеніміз не?” деген тақырыпта әңгіме 

өрбітіңіз. 

     Әлемнің 1 - ші кереметі деп Египетте Каир қаласында орналасқан ең 

үлкен үш пирамида Хеопс, Хефрена, Микенна пирамидаларын айтады. 

Бұл қазіргі таңға жетіп отырған жеті кереметтің бірі.     

    2 - ші керемет ол Семирамиданың аспалы бағы; ежелгі шығыстың ең 

үлкен, әрі дәулетті қаласы вавилонда болған деседі. Бұл сол замандағы 

патша Навуходоносор патшаның сүйікті әйелі не арнап салдырғаны 

болатын, биіктігі 6 - қабат үйдің биіктігіндей болған. 

3 - ші кереметкіші Азиядағы Эфес қаласында орналасқан әйел пірі грек 

Артемиданың ғибадатқанасын айтады. 

      
 

4 - ші кереметі деп Грецияның оңтүстігінде олимпиялық ойындар 

орталығы - Олимпиядағы ғибадатханада ежелгі гректің сыйынатын 

құдайларының бірі Зевстің үлкен мүсіні болған. 

     5 - ші Кіші Азияда Карий патшалығы деп аталатын шағын 

мемлекеттің астанасы Галикарнаста (казіргі Түркияның Бодрум қаласы) 

бесінші керемет Мавсол патшаның мавзолейі болған. 

    6 - шы Родос алыбы деп аталады. Бұл әлемдегі ең үлкен мүсін болған, 

биіктігі 36 метр биік, қоладан жасалған жас жігіт мүсіні. 

    7 - ші кереметі деп Александрия маягі (түнгі бағдаршам), бұл Ніл 

өзенінің сағасындағы Фарос аралында, Александрия қаласында 

орналасқан.                   

 



 91 

Жазамыз 

4-тапсырма. Төмендегі берілген тіркестерді қазақ тіліне аударыңыз 

Национальная ценность- 

Искусство- 

Архитектура- 

Ценное наследие- 

Стиль постройки- 

Проектировать здание- 

Храм- 

Памятник- 

Международный стиль- 

 

5-тапсырма. Сөз тіркестерін қолдана отырып сөйлем құраңыз. 

Ірге тасы қаланды- 

Бой көтерді- 

Тұрғын үйлер- 

Зәулім ғимараттар- 

  

6-тапсырма. Төмендегі сөздердің ішінен сәулет және құрылыс 

өнеріне байланысты терминдер мен атаулар жасырылған. Соларды 

табыңыздар.  
 

  К    Н     Е   Д   Р   О   Н 

   А    Р     Т   И   К    А    Д 

  М    С     П   М   З    Ч    Б 

  Ф     У      Ж    Ю    И      Х     Я 

 

 

 

7-тапсырма.  
Қ       

 Ұ       

  Р      

 Ы    

   Л  

 Ы       

      С    
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1. Қазақстандағы сәулет өнерінің жоғарғы деңгейін танытқан 

кесене 

2. Сәулет өнері деген  не? 

3. Үшбұрышты сәулет өнерінің атауы? 

4. Сом тастан жасалған ғимараттар мекені? 

5. Белгілі бір тарихи кезеңде пайда болған үлкен туындыны 

не деп атайды? 

6. Қазақстандағы обалардың көп шоғырланған орталығы? 

7. Қожа Ахмет Йассауи кесенесі қай қалада орналасқан? 

 

8-тапсырма. Тест тапсырмаларын шешіңіз. 

1) Құрылысты жобалау,салу өнері? 

а) қолөнер 

в)сәулет өнері 

с)ағаш өнері 

d) дұрыс жауабы жоқ 

2)Үйді ағаштан,қамыстан,талдан және балшықтан жасаған 

кезең? 

a)энеолит 

в)палеолит 

c)неолит 

d) дұрыс жауабы жоқ 

3) Шеңбер жасап,төбелері жабылған тас құрылыстарды не деп 

атайды? 

a)дольмен 

b)кромлех 

c)менгир 

d)дұрыс жауабы жоқ 

4) Сәулет өнерінің дамуына зор үлес қосқан елдің бірі? 

a) Түркия  

b) Мысыр 

c) Грекия 

d)дұрыс жауабы жоқ 

5) Роман стилінің дамуына ықпал еткен мемлекет? 

а) Қазақстан 

b) Франция 

c) Грекия 

d)дұрыс жауабы жоқ 

6) Эйфель мұнарасы қайда орналасқан? 

a) Франция 

b) Ресей 
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c) АҚШ 

d)дұрыс жауабы жоқ 

7) 10-14 ғасырлардағы Қазақстандағы сәулет өнерінің жоғарғы 

деңгейін танытқан кесене? 

a) Бабаджа Қатын 

b)Қожа Ахмет Йассауи 

c) Қарахан 

d)дұрыс жауабы жоқ 

8) Пирамидалар қайда орналасқан? 

a) Мысыр 

b) Эфес 

С) Галикарнас 

d)дұрыс жауабы жоқ 

9) Кесененің ішінде улкен ....... бар 

a) оба 

b)қазан 

c)домбыра 

10)  Римнің ең әйгілі құрылысы? 

a) парферон 

b)колизей 

c)акведук 

d)дұрыс жауабы жоқ 

11)  Менгирлер деген не? 

a) тігінен қойылған биік тастар 

b) қатар қойылған екі тастар 

c)төбелері жабылған тастар 

d)дұрыс жауабы жоқ 

12) Құдайға арналған Вавилон мұнарасы? 

a) Месопатомия 

b) Мардук 

c) Парферон 

d)дұрыс жауабы жоқ 

13) Афина қаласының ең биік жерінде салынған  сәулет өнері? 

 a) Мардук 

 b) Нотр Дам де Париж 

 c) Мардук 

d)дұрыс жауабы жоқ 

14) Биіктігі 20 метрге дейін жететін обалар қайда орналасқан? 

 a) Жетісу 

 b) Сарыарқа 

 c)Жаркент 

d)дұрыс жауабы жоқ 

15)  Айша-Бибі кесенесі қайда орналасқан? 
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 a) Түркістан 

 b) Тараз 

 c) Алматы 

d)дұрыс жауабы жоқ 

 

     Оқылым. 

Көне және мәдени ескерткіштер 

Тыңдаймыз оқимыз 

Тірек сөздермен жұмыс. Жазулар, алфавит, таңбалап жазу, ескерткіш, 

күмбез, кесене, өнер, жазба ескерткіштері, заманауи ескерткіш, Орхон-

Енисей, ойма жазу, қолжазба, рухани мәдениет, жазба дәстүр, сәулет 

өнері, мұнара. 

 Оқылым  

 

Көне түрік ескерткіштер 

     Көне Түркі жазулары немесе Көне түркі алфавиті - дыбыстық жазу 

түрі, яғни сөздегі дыбыстарды таңбалап жазады.Көне түрік жазулары 

1893 жылы Томсен сырын ашты.Көне түрік жазуды руна жазбасы дейді. 

Негізінен 6-10 ғасырларда үлкен аймаққа таралған Көне Түркі жазуларын 

ғалымдар үш топқа бөліп қарайды: 

 

 1.Енисей ескерткіштері. 

 2.Талас ескерткіштері. 

 3.Орхон ескерткіштері. 

1.Енисей ескерткіштеріне Енисей бойынанжәне Тува, Хакас, Алтай 

республикаларының (бәрі де Ресей құрамындағы Түркі республикалары) 

аймағынан және Ресейдің батыс сібірде орналасқан Жаңасібір 

https://yandex.kz/images/search?text=%D0%BA%D3%A9%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D2%AF%D1%80%D0%BA%D1%96%20%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BA%D1%96%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%BC%D3%99%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%82&img_url=https://onturk.files.wordpress.com/2011/12/uygurca.jpg&pos=0&rpt=simage&stype=image&lr=10295&noreask=1&parent-reqid=1492940053215066-357428611389997460804756-man1-3977&source=wiz&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-650-pd-1-wp-16x9_1366x768
https://yandex.kz/images/search?text=%D0%BA%D3%A9%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D2%AF%D1%80%D0%BA%D1%96%20%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BA%D1%96%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%BC%D3%99%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%82&img_url=https://onturk.files.wordpress.com/2011/12/uygurca.jpg&pos=0&rpt=simage&stype=image&lr=10295&noreask=1&parent-reqid=1492940053215066-357428611389997460804756-man1-3977&source=wiz&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-650-pd-1-wp-16x9_1366x768


 95 

(Новосибирск) облысы мен Ертіс бойынан табылған жазулар жатады. 

Оның қолданылған, жазылған жылдары 5-7 ғасырлардың аралығы. Бұлай 

мақтан табылып отырған көне Түркі жазба ескерткіштердің жалпы саны 

қазіргі кезде шамамен 150-дей. 

2.Талас ескерткіштері. Бұлай мақтағы жазулар Оңтүстік Қазақстан, 

Жетісу, Сыр бойы мен Қырғызстан аймақтарына таралған, соның ішінде 

көпшоғырланған жері қазіргі Жамбыл облысында. Қолданылған мезгілі 

бірыңғай 8 ғасыр. Ескерткіштердің жалпы саны шамамен 20 шақты. 

 3.Орхон ескерткіштері. Моңғолиядағы Орхон, Селенг, Тола 

өзендерінің бойынан және Ресейдегі Минусинск ойпатынан табылған 

ескерткіштер жатады. Қолданылған мезгілі 7-8 ғасырлар. 

Ескерткіштердің жалпы саны 30 шақты. Алайда ең көлемді, ұзақ мәтінді 

жазбалар осы топқа жатады. Бұның ішінде тарихи құндылығы жағынан 

«Құтлығқаған», «Білгеқаған», «Күлтегін», «Тоныкөк», «КүліЧор» және 

«МойынЧор» ескерткіштерінің орны ерекше.  

Көне түркі жазуы, түркі руникалық жазба ескерткіштері – 7–9 

ғасырлардағы көне түркі ойма жазулары мен қолжазбалары, көне түркі 

әліпбиіндегі әр алуан мәтіндер. Көне түркі жазба ескерткіштері арқылы 

қазіргі түрік халықтарының көне тілін, тарихын, этногенезін, 

географиясын, рухани мәдениетін, жазба дәстүрін, әдет-ғұрыптары мен 

дүниетанымын білуге болады. 

Иссык жазба ескерткіш— сақ дәуірінен қалған жазба ескерткіш (б. з. д. 

5—4 г.). 1970 ж. Ӏле өңірінің тау бектеріндегі Есік қаласы іргесіндегі Сақ 

заманынан қалған үлкен қорымнан алтынға бөленген жауынгер мәйіті 

және оның түрлі заттары, сонын ішінде жұмбақ жазуы бар күміс 

тостағанша табылған. Оның сырт жағына руна тәріздес 26 таңба ойылып 

жазылған. Ескерткіштің құндылығы — біріншіден, ертедегі Қазақстан 

жерін мекендеген сақ тайпаларының тілі көне түркі тілі екендігін, 

екіншіден, бұдан 2500 жыл бұрын түркі тектес тайпалардың әліпбилік 

жазуы болғанын дәлелдейді: 

Могоилян жазба ескерткіш — Орхон өзені бойынан табылған көне 

түркі ескерткіші (7 ғасырдың соңы). Ескерткіш Құтлұғ(Қабаған) 

қағанның баласы Могилянға арналған, мәтінін жазған Иоллығ Тегін, оны 

тапқан Н. М. Ядринцев, алғаш рет оқыған В. В. Радлов. Жазуда 

Могилянның, Күлтегіннің, Тоныкөктің жорықтары баяндалған. 
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Мойунчур ескерткіші — Орхон-Енисей көне түркі жазуымен 759 ж. 

жазылған ескерткіш. Оны Солтүстік Моңғолияда 1909 ж. тапқан Г. И. 

Рамстедт. Ол — ескерткіш мәтінін немісше аударып, 1913 ж. жариялаған. 

Бұл еңбекті Н. Оркун түрік тіліне, С. Е. Малов 1959 ж. орыс тіліне 

аударып жариялаған. Ескерткіш "Селенге тасы" деп те аталады. Мойун-

чур сол кездегі ұйғыр мемлекетінің ханы болған. Ескерткіш мәтінінде 

жер-су, адам, тайпа, халық (ұйғыр, оғыз, тоғыз, татар, қырғыз, түркеш, 

түрік, соғды, қыпшақ т.б.) атаулары кездеседі. Ескерткіште әңгіме оғыз 

тайпасының өкілі атынан баяндалады. 

Орхон ойма жазулары — Моңғолияның Орхон, Селенге өзендері 

бойынан табылған көлемді әдеби мұралар, хан әулетінің құлпытастары, 

7—8 ғғ. жазылған көне түркі руникалық ескерткіштері болып табылады. 

Оған Білге қаған, Күлтегін, Тоныкөк, Күлі-чур, Мойун-чур т.б. 

ескерткіштер жатады. Ескерткіштер мен ондағы жазбаша деректерді 

ашып жариялаған — Н. М. Ядринцев, В. Томсен, В. В. Радлов. 

Сөйлесеміз.Мәтін бойынша ой алмасу. 

Оқылым бойынша тапсырмалар: 

1.Мәтінге сұрақ қойыңыз. 

2.Ескерткіш сөзінің мағынасы? 

3.Көне түрік жазулары қай ғасырдарда үлкен аймақтарға тараған? 

Көне түрік жазуларын ғалымдар қанша бөліктерге бөліп қарастырды? 

№2 Оқылым.Мәтінді оқыңыз.Мәдени ескерткіштер 

Оңтүстік Қазақстанның тарихи-мәдени ескерткіштері 

 

Айша бибі кесенесі- Қазақстандағы сәулет өнері ескерткіші. ХІХ ғ. 

салынған. Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы, Айша бибі ауылында 

орналасқан. Кесене құрылысын 1897ж. В.А.Киплаур, 1938-39жж. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82:Aisha_bib_elevation.png
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А.Н.Бернштейн жасаған КСРО ҒА Қазақ филиалының тарих және 

материалдық мәдениет экспедициясы. 1953 ж. Қазақстан ҒА-ның 

экспедициясы зерттеген Күмбезді Қарахан (Әулие Ата) салдырған. Бірақ 

кесенені салған сәулетші туралы нақты дерек жоқ. Пішіні шаршыланып 

біткен. Ауданы 7,6х7,6м. бұрыштар бағаны- тіреулер арқылы көтерілген. 

Кесене ортасында кұлпытас (3х1,4м) орналасқан. Батыс жақ қабырға мен 

бағаналар оюлы ұсақ плиткалармен қапталған. Қабырғаның ортасында 

сүйір арқылы текше жасалған.  

 

Бабажы-қатын кесенесі – Қазақстандағы — 10 — 11 ғасырлардан сақталған сәулет 

өнері ескерткіші. Тараз қаласынан 18 км қашықтықтағы Айша бибі кесенесінің 

маңында орналасқан.1897 жылы В.А. Каллаур, 1938 жылы А.Н. Бернштам, 1953 

жылы Т.Қ. Бәсенов зерттеген. Текше тәрізді тік бұрышты, қызыл кірпіштен 

тұрғызылған ескерткіштің ауданы 6,8х6,8 м, биіктігі 5 м-ден астам; қабырғаларына 

қаланған кірпіштерінің көлемі 24х24х5 см. Қасбеті мен 2 қапталы бір-біріне ұқсас, 

мәнерлеп қаланған кірпіштен күн тәрізді өрнектер жасалған. Жоғары жағы аркалы, 

ішке кірер есік шығыс жақ қабырғасында. Қабырғалардан сегізқырлы барабанға 

ауысатын тромпбелдеу жасалған. 

 

Қарахан кесенесі - Қазақстанда 11 ғасырдан сақталған сәулет өнері ескерткіші. 

Қазіргі Тараз қаласының батыс шетінде. Кесене Қарахан әулетінен шыққан белгілі 

хан Ша-Махмуд Бұғра Қарахан қабірінің басына орнатылған. Күмбезі ғана құлаған 

кесененің төрт қабырғасы мен жылтыр кірпішпен өрнектелген қос мұнарасы 19 

ғасырдың 90-жылдарына шейін сақталған. 1905 жылы оның құлаған бөлігі түгелдей 

бұзып алынып, орнына 1906 жылы жаңа кесене салынған. Жаңа құрылысты сол 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82:Bibi_khatum.png
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82:Karakhan_Mausoleum.JPG
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кездегі Ташкент ишаны Сайд Бакханов қаржыландырған. Кейінгі салынған кесене 

алғашқысына ұқсамайды. 

 

Тектұрмас күмбезі – сәулет өнері ескерткіші. Орта ғасырдың басындағы көне 

қаланың орнында – Жамбыл облысының Талас ауданындағы Қызыларық ауылының 

маңындағы Талас өзенінің оң жағалауында орналасқан. Мазар (күмбез) 14 ғасырда 

салынған. Тектұрмас күмбезі түгелдей қираған, тек 19 ғасырдың 80-жылдарында 

түсірілген фотосурет бойынша ғана белгілі. Күмбезді мазар Сұлтан Махмұт ханның 

бейітіне орнатылған, астыңғы жағы төртбұрышты, жоғары жағы күмбезді, 

күйдірілген қызыл кірпіштен қаланған. Есігі батысқа – Тараз шаһарына қаратылып, 

құрылыстың бұрышаруашылығыбұрыштарына қабыстыра сәнді бағаналар 

қойылғаны, қабырғалары сылақпен сыланғаны байқалады. 

 

Арыстан баб кесенесі – Түркістан мағындағы ежелгі сәулет өнері ескерткіші. 

Түркістан халқының арасында мұсылман тілін таратушы Қожа Амет Иассауидің 

ұстазы болған Арыстан баб ата қабірінің басына салынған. Кесене дәлізхана, мешіт, 

құжырахана, азан шақыратын мұнара сияқты жеке бөлмелерден құралған. Кесененің 

ең көне бөлігі қабірхана болуы тиіс. Қазір де оның едені басқа бөлмелермен 

салыстырғанда едәуір биік. Қабір үстіне алғашқы белгі ХІІ ғасыр шамасында 

салынған.  

 

Қожа Ахмет Иассауи кесенесі - Түркістан қаласында ХІV ғасырдың соңына 

тұрғызылған архитектуралық ғимарат. Қожа Ахмет Яссауи дүние салғаннан кейін 

халықтың көп жиылуымен өзіне арнап соғылғын кішкене мазарға 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82:Finally!.jpg
https://yandex.kz/images/search?text=%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%B1%D0%B0%D0%B1%20%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%96%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%BC%D3%99%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%82&img_url=http://im9.asset.yvimg.kz/userimages/jd_urazoff/9AufLRhf043lPe1pTzYD4E7tgoNItN.jpg&pos=0&rpt=simage&stype=image&lr=10295&noreask=1&parent-reqid=1492939908096032-9753159333949919592140614-man1-5300&source=wiz&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-650-pd-1-wp-16x9_1366x768
https://yandex.kz/images/search?text=%D2%9B%D0%BE%D0%B6%D0%B0%20%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%20%D1%8F%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%83%D0%B8%20%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%96%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%BC%D3%99%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%82&img_url=https://baq.kz/userfiles/6e43f5e8acbe95d24475afefa9d68963.jpg&pos=2&rpt=simage&stype=image&lr=10295&noreask=1&parent-reqid=1492940013999152-11201839907063572528137893-man1-2964&source=wiz&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1349-wh-650-pd-1-wp-16x9_1366x768
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жерленеді. Кейін бұл кесене мұсылмандардың жаппай тәуеп ету орнына 

айналды.  

Солтүстік және Орталық Қазақстанның тарихи-мәдени 

ескерткіштері 

Беғазы кешені - Қазақстандағы қола дәуірінің соңғы кезеңінен сақталған 

тайпа көсемдері мен дін басыларының бейіттері. Қарағанды облысы, 

Ақтоғай ауданы, Ақтоғай кентінің оңтүстік – шығысында 40 км жерде. 

Беғазы қорымының солтүстік – шығыс жақ шетінде орналасқан. 1947 – 

1952 жыл Орталық Қазақстан археологиялық экспедициясы ( жетекшісі - 

Ә.Мағұлан)“ зерттеген 6 қоршаулы обалардан тұрады. 

Беғазы қорымы– Қазақстандағы қола, ерте темір тоб. Қарағанды 

обылысы, Ақтоғай ауданы, Ақтоғай кентінің оңтүстік – шығысына қарай 

40 км жерде. Қаратал (Беғазы) өзінің оң жағалауында . 1947 – 49 және 

1952 жылдары Орталық Қазақстан архиологияқ экспедициясы (жетекшісі 

Ә.Марғұлан) зерттеген. 

 

Сөйлесеміз.Мәтін бойынша ой алмасу. 

Оқылым бойынша тапсырмалар: 

1.Мәтінге сұрақ қойыңыз. 

2.Мәтінде жазылған мәдени ескерткіштердің өзіндік ерекшеліктері? 

2.Көне және мәдени ескерткіштерінің негізгі айырмашылығы? 

3.Мәтінге қатысты тірек сөздерді атаңыз.Ең көп аталған сөздерді түртіп 

алыңыз. 

4.Осы мәтінде жазылған ескерткіштерден басқа қандай мәдени 

ескерткіштерді білесіз? 

 

Жазылым. 

3-тапсырма.Берілген сөздерді орыс тіліне аударыңыз  

Ескерткіш-                                               Күмбез- 

Рухани мәдениет-                                    Ежелгі-  

Көне қала-                                                Сақталған- 

Кесене-                                                      Жазылған- 

Жазбаша дерек-                                        Жаңа- 

Әдет-ғұрып-                                              Қала- 

Сәулетші-                                                  Дәлел- 

 

4-тапсырма. Берілген сөйлемдерді сұраулы сөйлемге айналдырып 

жазыңыз. 

1.Таңбалап жазады,архитектуралық ғимарат,мәдениет экспедициясы. 

2.Күн тәрізді өрнектер жасалаған,шамасында салынған,алуан 

мәтіндер,зерттеп салынған. 
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5-тапсырма.Мәтінге глоссарий жазыңыз: 

 

Үлгі:Күмбез-ғимараттар мен құрылыстардың төбесін жабула 

қолданатын конструкциялық элементтердің бір түрі. 

 

6-тапсырма.Сөз тіркестерінің алғашқы сыңарына сұрақ қойып 

жазыңыздар. 

 

 

Орнына қойды________________ 

сүйір орналасқан_____________ 

ойылып жазылған_____________ 

бөліп қарады_________________ 

архитектуралық ғимарат_____________ 

орны ерекше______________ 

рухани мәдениет______________ 

аударып жариялаған_____________ 

жаңа кесене салынған____________ 

жазба дәстүрі_______________ 

 
7-тапсырма.Сөйлемдерді қажетті сөздермен толықтырыңыз. 

 

 

1.Орхон-Енисей________жазуымен ,759 жылы жазылған_____________. 

2.14-ғасырда салынған________________. 

3.Сырт жағына руна тәріздес______ойылып жазылған_________________. 

4.____________Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы, Айша бибі ауылында 

орналасқан_______кесенесі. 

8-тапсырма.Көне түрік  жазуларындағы осы мақал-мәтелдерді қалай 

түсінесіз. 

1. Орхон жазуларында «Жырақ болса жаман сыйлық берер, жақын 

болса жақсы сыйлық берер» 

2.Күлтегіннен:«Бастыны еңкейткен, тізеліні бүктірген» 

3.Тоныкөктен:«Өлімнен ұят күшті» 

 

9-тапсырма.Тест сұрақтары 

1.Орхон жазба ескерткіштерінің кейіпкерлері: 

 А) Алып Ер Тұлға. 

 В) Домруыл, Баяндүр. 

 С) Оғыз-қаған, Төбекөз. 

Үлгі:  Таңбалап жазды - қалай жазды? 

Көне түркі 

Мойнчур 

ескерткіші 

Тектұрмас күмбезі. 

Иссык жазба 

ескерткіші 

26 таңба XIX ғасырда 

салынған 
Айша-Бибі  
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 Д) Білге қаған, Күлтегін. 

 Е) Бисат батыр, Тұмар патшайым. 

2.Ахмет Яссауи туған жер: 

 А) Түркістан. 

 В) Исфиджаб. 

 С) Мерв. 

 Д) Отырар. 

 Е) Янгикент. 

3.Көне түрік жазуы тіл тарихында қалай аталады? 

 А) Санскритт 

 В) Иероглиф 

 С) Руна 

 Д) Араб 

 Е) Түрік  

 4.Көне түрік жазуының сырын кім ашты? 

 А) В.Радлов 

 В) В.Томсен 

 С) Ш.Уәлиханов 

 Д) В.Виноградов 

 Е) Н.М.Ядринцев 

5.Қай жылы көне түрік жазуының сыры ашылды? 

 А) 1895 ж. 

 В) 1774 ж. 

 С) 1893 ж. 

 Д) 1890 ж. 

 Е) 1897 ж. 

6.Қожа Ахмет Иссауй кесенесі қай ғасырда тұрғызылған? 

А)XI 

В)XIV 

С)XII 

Д)XVI 

Е)XV 

7.Беғазы кешенін қай ғалым ашты? 

A)А.Ақбаев 

B)Ш.Құдайбердиев 

C)Ә.Бөкейханов 

Д)Ә.Марғұлан 

E)Д.Ақбаев 

8.Тараз қаласында орналасқан кесене? 

А)Арыстан Баб 

В)Қарахан кесенесі 

С)Ахмет Йассауи 

Д)Тектұрмас күмбезі 
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Е)Қорқыт ата 

9.Түркістан қаласында орналасқан кесене? 

А)Арыстан Баб 

В)Айша Бибі  

С)Бабажа Хатун 

Д)Қарахан кесенесі 

Е)Қорқыт ата 

10.Қазақстандағы ескеркіштердің жалпы саны? 

А)3мың 

В)25мың 

С)14мың 

Д)11мың 

Е)5мың 

11.Могомиян  жазба ескерткіші қай жылы табылған? 

А)4 ғ. 

В)6 ғ. 

С)3 ғ. 

Д)5 ғ. 

Е)7 ғ. 

12.Көне түркі жазуларын ғалымдар қанша топқа бөліп қарады? 

А)3 

В)2 

С)1 

Д)4 

Е)5 

13.Қай жылдары Қарахан кесенесі түгелдей бұзылып, қайта салынған? 

А)1904-1907 жж. 

В)1900-1902 жж. 

С)1905-1906 жж. 

Д)1908-1909 жж. 

Е)1910-1911 жж. 

14.Қазақстандағы 10-11 ғасырлардан сақталған сәулет өнер 

ескерткіші? 

А)Айша-Бибі кесенесі 

В)Қарахан кесенесі 

С)Тектұрмас кесенесі 

Д)Бабажа-қатын кесенесі 

Е)Арыстан-Баб кесенесі 

15.Орхон ойма жазулары қай ғасырдың ескерткіші болып 

табылады? 

А)4-5 ғғ. 

В)5-6 ғғ. 

С)7-8 ғғ. 
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Д)6-9 ғғ. 

Е)7-8 ғғ. 

 

11-тапсырма.Тарихи  мәдени ескерткіштердің қай жерде 

орналасқанын табыңыз 

Арыстан баб кесені 

 

Тектұрмас күмбезі 

Қожа Ахмет Иссауи кесенесі 

Қарахан кесенесі 

 

Түркістан 

қаласы 

Тараз қаласы 

батыс шетінде 

 

Жамбыл облысы 

Талас ауданында 

Тараз қаласы 

Айша Бибі 

ауылында 5 км 

жерде 
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Айша Бибі кесенесі 

Бабажа Хатун кесенесі 

 

12-тапсырма.Осы жазылған мәтінмен,жасалған тапсырмалардан өз 

ойыңызбен және білген мәліметтерден шағын қорытынды 

жазыңыз!!!!! 

11-тақырып. Баспана 

 
Тыңдаймыз оқимыз 

Тірек сөздермен жұмыс.  

Киіз үй, «кең көзді» кереге, «тар көзді» кереге, киіз үйдің сүйегі 

(құрылысы), кереге, уық, шаңырақ, қазақ халқының шаңырақты қасиетті 

санауы, күлдіреуіш, босаға, киіз үйдің сыртқы әбзелдері (туырлық, үзік, 

түндік), киіз үйді сәндеп жасау, сәнді үй жасаушылар, киіз үйді тігу, 

бекіту, «Отау» үй. 
 

Тараз қаласы Айша 

бибі ауылында 

Түркістан қаласы 
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Ойтүрткі 

1. Киіз үй ол қандай баспана? 

2. Киіз үйдің құрылысы қандай? 

3. Киіз үйдің сыртқы әбзелдеріне не кіреді? 

4. Қазақ халқы не үшін шаңырақты киелі санаған? 

5. «Отау» үй жайлы не білесің? 

 

Сөйлесеміз 

Мәтінді оқыңыздар 
 

Оқылым 

Қазақ халқының дәстүрі еңбек, тағам даярлау ерекшеліктерімен 

байланысты туып, ал ең бастысы — баспана яғни, киіз үй  болып 

саналады. Қазақ халқы туралы айтсақ та, қырғыз, қарақалпақ, моңғол, 

ойрат, хақас халықтарының баспанасы киіз үй болып саналған. Ол тез 

жиналып, көлікке артып көше беруге, шапшаң тігуге лайықты жасалған. 

Киіз үйдің ағашы мен киізіндегі орама: үймен бау-басқұрындағы ою-

өрнектерге қарап қай халықтың баспанасы екенін бірден ажыратуға 

болады. Оның сүйегі «қазақ» және «қалмақ» үлгісінде екі түрде 

жасалады. Қазақ үлгісінде жасалған киіз үйдің уығы иініш, жалпақ болып 

келсе, ал қалмақ үлгісіндегі киіз үйдің уығы ұзын тікше болып келеді. 

Киіз үйлер кереге көздерінің кең немесе тар жасалуына қарай да 

ерекшеленеді. 

«Кең көзді» кереге (оны «жел көзді кереге» дейді) түйеге теңдеуге 

жеңіл болғанымен, желге төзімсіз, ал «тар көзді» кереге («тор көзді 

кереге» дейді) желге төзімді, бірақ ауыр болады. Киіз үйдің сүйегі 

(құрылысы) дегеніміз — кереге, сықырлауық (ағаш есік), уық, шаңырақ. 

Киіз үйдің сүйегі арнайы дайындалған ағаштан жасалады. Соның бірі 

кереге — киіз үйдің шеңбер қабырғасын құрайды. Кереге жасау үшін 

шыбық талды кесіп кептіріп, оны қоламтаға (морға) төсеп балқытады. 

Арнаулы үлгімен белгілі қалыпта (формада) қатырады. Үлгіге келген 

талды жонып, жұмырлап, жылғалап, жосамен бояйды. Көк өткізетін тор 

көздің біріккен жерін бізбен тесіп, түйенің мойын терісінен жасалған 

таспамен көктейді. 

Керегенің аяғы, басы, сағанағы (екі қанаттың жалғасатын бүйірі) 

болады. Уық — шаңырақ пен керегені байланыстыратын бөлшек. Уық та 

керегеге ұқсас әдіспен жасалады. Уықтың керегеге жақын бүгілісін 

«иіні», ал шаңыраққа байланысар жерін «қары» дейді. Шаңырақтың 

тесігіне енер төрт қырлы ұшын «қаламы» деп атайды. Шаңырақ — киіз 

үйдің күмбезді төбесін құрайтын еңжоғарғы бөлшегі. Қазақ ұл-қызына 

бата бергенде «Шаңырағың биік болсын» деуі осыдан шыққан. 

Жалпы қазақ халқы шаңырақты қасиетті санаған. «Пәленшенің 

әулеті пәлен шаңырақ болыпты» деген сөз сол адамның үрім-бұтағының 
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өскендігін көрсетеді. Ал әйелдер бір-бірімен ұрсысқанда «Шаңырағың 

шайқалсын», «Шаңырағың ортасына түссін» деп қарғауы бір-біріне өлім 

тілеуін білдіреді. Немесе ерлі-зайыптылардың ұрыс-керіспен өмір сүруін 

тілеуді білдіруден шыққан. Шаңырақты қатты қайыңнан жасайды. 

Қайыңның қабығын алып кептіріп, тезге салып иіп, өн бойына көкөріс 

өрнектермен немесе «ырғақ», «тіс», «қошқар мүйіз» оюларымен 

безендіреді. 

Киіз үйге күмбезді түр беріп, түндікті көтеріп тұру үшін 

шаңырақты кере жарты ай бейнелес шыбықтарды иіп әкеп, айқастырып 

шеңберге бекітеді. Мұны «күлдіреуіш» деп атайды. Күлдіреуіш арқылы 

үйге жарық түседі, түтін шығады. Сықырлауық (жарма ағаш есік) кереге 

шеңберіне басқұр арқылы тарты-лып, кереге баумен байланады. Есік 

табалдырықпен маңдайшадан, қос босағадан, жарма беттен тұрады. 

Есіктің жарма беттері мен қос босағасы нәзік ұлттық өрнектермен 

әшекейленеді. 

Шаңырақтан кейінгі киіз үйдің қасиетті бөлшегі — босаға. Жаңа 

қосылған жас жұбайларға «Қос босағаң берік болсын», «Ақ босағадан 

аттаған келін оң аяғымен енсін» деуі, немесе балаларға «босағаны керме, 

босағаға бақытсыздық орнайды» деп ырым етуінде үлкен мән-мағына 

бар. 

Ал киіз үйдің сыртқы әбзелдері (туырлық, үзік, түндік) күн сәулесі 

мен жаңбырды өткізбеу, жылу сақтау қызметін атқарады. Олар пісірілген 

ақ киізден, ою-өрнекті жіппен жиектеу, мақпал немесе шұғадан дөдеге 

(шеттеріне жапсырылған оюлы киізшелер) ою бастыру киіз үйге ерекше 

сән береді. Киіз үйдің басқұрлары мен жел баулары әрі үйдің дауылға 

жығылмауына қызмет етсе, әрі әшекейлі сән беріп тұрады. Киіз үйдің 

ерекшелігі біріншіден көшіп-қонуға қолайлы болса, екіншіден, жазда 

салқын, қыста жылы болады. Үшіншіден, ұлттық ою-өрнекпен 

әшекейленіп үйдің қай ұлтқа тән екенін білдіріп тұрады. Киіз үй тұрмыс 

та екі мың жылдан бері өзгеріссіз қолданылып келеді. Ол ұлттық өнердің 

(ағаш өңдеу, тері илеу, жүн тоқу, т.б.) қосындысынан тұратын қол-өнер 

туындыларының көркем обсерваториясы сияқты. 

Киіз үйді сәндеп жасау халық шеберлерінің қолынан ғана келген. 

Ол атақты үйшілер (ағашшылар) мен білгір үй жонғыштар, шебер 

өрнекшілер мен тамаша тоқымашылардың бірлескен еңбегінің нәтижесі. 

Оған ерлер де, әйелдер де, өрмекші, тоқымашылар да, ұста балташылар 

да қатынасады. 

Кезінде осындай ақ ордалы сәнді үй жасаушылар: Арқада 

Сандыбай, ағайынды Мылтықтай, Абылаев Асқар, Үйсінбай, Шән, т.б. 

шеберлер болған. Олар әшекейлеп жасаған үйлерді былайғы жұрт 10-12 

құлынды бие беріп сатып алатын. 1913 жылы Петерборда Романовтар 

тұқымының таққа отырғанына 300 жылдық тойына қазақтың 

Шорманның Мұсасы бастаған байлары осындай «Ақ орданы» сыйға 
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тартқан. Ал 1905 жылы Парижде өткен дүниежүзі халықтарының 

этнографиялық көрмесінде қазақтың киіз үйі аса жоғары бағаланып, 

бірінші бәйгеге ие болуы — оның ұлттық өнердің асыл қазынасы екенін 

дәлелдесе керек. 

Киіз үйді тігу екінің бірінің қолынан келе бермейді. Тәжірибесіз 

адам тіккен үй бір жағына қарай қисайып немесе уығы ығысып кетуі 

мүмкін. Киіз үйді тіккенде ең алдымен керегелерін жайып, оның 

сағанақтарын бір-біріне жанастырып, таңғышпен мықтап таңылған 

кереге шеңберінің үстіне шаңырақ көтеріп, оған уықтарды шаншады. 12-

18 қанат үйлер аса биік болғандықтан, атты кісі шаңырақты көтеріп 

тұрғанда уықты шаншатын болған. 

Уықты керегенің басына балақ бау-мен байлап бекітеді де, 

уықтарды шалма жіппен ортасынан байлап, бір-бірінің арасын 

жалғастырады. Осыдан кейін туырлық, үзік, түндік, киіз есік деп 

аталатын киізден жасалған бөлшектерді жауып, бір-бірін баумен байлап 

бекітеді. Үйдің ортасына тамақ асатын ошақ (таған) немесе темір пеш 

орнатып қояды. Ал шай қайнату үшін айыр темір мосыға (үш аяқты темір 

мосы) шәйнекті асып, от жағады. Үйдің оң жағына ағаш төсек қойып, 

үстіне көрпе-жастық жинайды. Оның тұсына тұскиіз ұстап, шымылдық 

құрады. Төрге жүкаяқ қойып, оның үстіне әбдіре, көрпе-жастық, т.б. 

жүктер жинайды. Үйдің сол жағына тамақ салатын кебеже, қазан-аяқ 

салатын аяққап, ыдыс-аяқтар қойылады да, бетін шым шимен қоршап 

жабады. 

Келінге арнап көтерген үйді «Отау» деп атайды. Отау үйдің ішін 

жасау-жиһаздармен толтырып, іші-сыртын әшекелейді. Жиһазбен 

жайнатқан «жұмыртқадай ақ отау» жас жұбайлардың отбасы өміріне 

үлкендердің жасаған сый-құрметі, ата-ананың қамқорлығы болып 

саналады. Үйленетін жастарға әке-шешесі алдымен отау даярлайтын 

болған. Қазақта кейбіреулерді «Отауын сайламай, орнын сайлапты» деп 

сынайтын мәтелі содан қалған. Жас жұбайлардың ұлттық киімдерімен, 

үй-ішінің сәнді жиһаздарымен толған ақ отаумен көрікті болып көрінген. 

1-тапсырма. Мәтін бойынша ой алмасу. 

 

Мәтінге сұрақтар қойыңыз. 

Мәтіндегі негізгі ойды анықтаңыз. 

Мәтінді 10 сөзбен сипаттап беріңіз. 

 

Жазылым 

 

2-тапсырма. Берілген термин сөздерге анықтама беріңіз. 

Талқылаңыз.  

Киіз үй – 

Кереге -  
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Уық –  

Шаңырақ -  

Күлдіреуіш –  

Босаға-  

Отау –  

 

3-тапсырма. Төменде берілген сөз тіркестерін пайдаланып, сұхбат 

құрастырыңыз. 

Керекті сөз тіркестері: киіз үйдің шеңбер қабырғасы, шаңырақ пен 

керегені байланыстыратын бөлшек, киіз үйдің күмбезді төбесін құрайтын 

еңжоғарғы бөлшегі, шаңырақтан кейінгі киіз үйдің қасиетті бөлшегі, киіз 

үй тігу, уық бекіту. 

 

4-тапсырма. Төменде берілген мақал-мәтелді аяқтаңыз. 

Туған үйдің ....................., 

Туған ананың .................... 

 

..............  шыққан үй жылы, 

 ............... шыққан күн жылы. 

 

Үй баласымен ............., 

қонағымен .................... 

 

Үй болған соң ............... сылдырламай тұрмайды. 

 

Үйге кірген ................. да басына ақ құйып шығарады. 

 

......... ұт кірді —..................... көкейіне құт кірді.  

 

Үйде ............ ,дауға жоқ,  

Үйде ..........., жауға жоқ. 

 

Үйді қырық ........... толтыра алмайды, бір ........... толтырады.  

 

Үйдің басын ............ қосар,  

Елдің басын ............. қосар.  

 

Үйдің .................. қыс түскенде білерсің,  

Ағайынның ................... іс түскенде білерсің.  

 

Үйдің көркі — ..................  

 

Үй .......... мейірлі отырса, ........... көңілді отырады.  
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"Үйлері қоңыр екен" деп 

көп ................ кетпеңіз.  

 

"Үй менікі" демеңіз үй артында ......... бар.  

 

Үй ортасына .......... тастама,  

Сөз ортасына ........ тастама. 

 

Үй үйге .................., ел елге ..............  

 

Үйі ................... көңілінде алтын сарай жүреді.  

 

Үйі жыртық ............ жейді, 

Жалқау тантық ............ жейді.  

 

Үйіңде асы жоқтың көңілінің ......... жоқ. 

Үйіңде асы жоқтың түзде ........... жок,  

 

Үйінде .............. бардың көгінде сөнбес жұлдызы бар.                                                                       

 

Үйінен .......................... шыққан адам — мүсәпір.  

 

Үйінде екі сиырың болса — .........., 

екі қатының болса — ..............                                           

 

Үйінде ............болса — асыл қазынаң.  

 

Үйіңе ............. келсін, 

алыстан ............. келсін.                                                                       

 

Үйің ............. болса, ........... жаман. 

 

Үйің үй-ақ екен,  

ішінде ............    .............. болса.  

 

Үй ішінен ....... шықса, 

тұра ............ құтыла алмассың. 

 

5-тапсырма.  Антонимдерді бір-бірімен сызықтар арқылы 

байланыстырыңыз. 

 

Байланыстыру  алдыңғы 
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Төбесі    сырты 

Кейінгі   ажырату 

Тігу   сөгу 

Іші   асты 

 

6-тапсырма. Сөйлемдерді мәтін бойынша толықтырыңыз. 

1. Жаңа қосылған жас жұбайларға «Қос босағаң берік болсын», «Ақ 

босағадан аттаған келін оң аяғымен енсін» деуі, немесе 

балаларға.............................................................. 

2. Уықтың керегеге жақын бүгілісін «иіні», ал шаңыраққа байланысар 

жерін................. 

3. Қазақ үлгісінде жасалған киіз үйдің уығы иініш, жалпақ болып 

келсе, ал қалмақ үлгісіндегі киіз үйдің 

уығы........................................................ 

4. Есік табалдырықпен маңдайшадан, 

..............................................................тұрады. 

5. Киіз үйдің ерекшелігі біріншіден көшіп-қонуға қолайлы болса, 

екіншіден......................................................................болады. 

6. Үйдің оң жағына ......................................... жинайды. Оның тұсына 

тұскиіз ұстап, .................... құрады.  

7. Үйдің сол жағына тамақ салатын кебеже, қазан-аяқ салатын аяққап, 

ыдыс-аяқтар қойылады да, ........................................ жабады. 

 

7-тапсырма.  Тұрақты сөз тіркестерінің мағынасын ашыңыз. 

- Шаңырағың шайқалу 

- Шаңырағың ортасына түсу 

- Жұмыртқадай ақ отау 

- Шаңырағына ат ойнатты 

- Алақанның аясындай 

- Айдың күні аманда 

- Бас кеспек болса да, тіл кеспек жоқ 

 

8-тапсырма.  Киіз үйдің өткен және біздің ғасырда қандай 

мақсатта қолтанылатындығы жайлы шағын әңгіме жазыңыз. 

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

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

 

9-тапсырма.  

Тест  

1. Қазақ халқының ежелгі баспанасы 

a) киіз үй  
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b) күйме 

c) сарай 

d) жерасы үй 

2. Киіз үйдің сүйегі қандай екі түрде жасалады? 

a) «қазақ» және «қалмақ» үлгісінде 

b) «қазақ» және «қырғыз» үлгісінде 

c) «қазақ» және «түрік» үлгісінде 

d) «қазақ» және «қарақалпақ» үлгісінде 

3. Киіз үйдің сүйегі (құрылысы) дегеніміз......... 

a) кереге, шаңырақ, босаға 

b) уық, кереге, жертөле 

c) кереге, сықырлауық (ағаш есік), уық, шаңырақ 

d) кереге, сықырлауық (ағаш есік), уық, босаға 

4. Кереге жасау үшін нені қолданды? 

a) Темірді 

b) Шыбық талды 

c) Бөренені 

d) Тастарды 

5. Үйдің күмбезді төбесін құрайтын ең  

6. жоғарғы бөлшегі 

a) Кереге 

b) Уық 

c) Шаңырақ  

d) Сықырлауық 

7. Шаңырақтан кейінгі киіз үйдің қасиетті бөлшегі  

a) Уық  

b) Кереге 

c) Ағаш есік 

d) Босаға 

8. Келінге арнап көтерген үйді............деп атайды 

a) Отау 

b) Босаға 

c) Оң жақ босаға 

d) Сол жақ босаға 

9. 1905 жылы қай қалада өткен дүниежүзі халықтарының 

этнографиялық көрмесінде қазақтың киіз үйі аса жоғары 

бағаланып, бірінші бәйгеге ие болды? 

a) Лондонда 

b) Парижде 

c) Москва 
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d) Астана 

10. Арқада Сандыбай, ағайынды Мылтықтай, Абылаев Асқар, 

Үйсінбай, Шән, т.б. киіз үйге қандай қатысы бар? 

a) Кереге орнатушылар 

b) Шаңырақ тұрғызушылар 

c) Уықты орнатушылар 

d) Сәнді үй жасаушылар 

11. Шаңырақ пен керегені байланыстыратын бөлшек 

a) Уық 

b) Шаңырақ 

c) Кереге 

d) Босаға  

11)Киіз үйлер неге байланысты кең немесе тар жасалуына қарай 

ерекшеленеді? 

a) Кереге көздеріне 

b) Кереге бөлшектеріне 

c) Кереге сағанағына 

d) Кереге аяғына 

       12)Керегенің сағанағы деген қай жері? 

a) екі көздің жалғасатын бүйірі 

b) екі қанаттың жалғасатын бүйірі 

c) екі аяғының жалғасатын бүйірі 

d) екі төбесінің жалғасатын бүйірі 

13)Қазақ кімге бата бергенде «Шаңырағың биік болсын» деуі осыдан 

шыққан? 

a) Ата-енесіне 

b) Бала-шағасына  

c) Ұл-қызына 

d) Досына  

14)Уықтың керегеге жақын бүгілісін және шаңыраққа байланысар жерін 

қалай атайды? 

a)  «иіні», «қары» 

b) «бүйірі», «қары» 

c) «иіні», «бүйірі» 

d) «көзі», «қары» 

15)Үйдің қай жағына ағаш төсек қойып, үстіне көрпе-жастық жинайды? 

a) Сол 

b) Алдына 

c) Артына 

d) Оң  
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Мақал – мәтел жалғасы: 

Туған үйдің түтіні жылы, 

Туған ананың күтімі жылы. 

 

Түтін шыққан үй жылы, 

 Төскейлей шыққан күн жылы. 

 

Үй баласымен базарлы, 

қонағымен ажарлы 

 

Үй болған соң шыны-аяқ сылдырламай тұрмайды. 

 

Үйге кірген жыланды да басына ақ құйып шығарады. 

Үйге ұт кірді —егіншінің көкейіне құт кірді. 

 

Үйге ұт кірді —егіншінің көкейіне құт кірді 

 

Үйде шешен ,дауға жоқ,  

Үйде батыр, жауға жоқ. 

 

Үйді қырық еркек толтыра алмайды, бір әйел толтырады.  

 

Үйдің басын қатын қосар,  

Елдің басын батыр қосар.  

 

Үйдің жылы-суығын қыс түскенде білерсің,  

Ағайынның алыс-жақынын іс түскенде білерсің.  

 

Үйдің көркі — сандық.  

 

Үй иесі мейірлі отырса, қонақ көңілді отырады.  

 

"Үйлері қоңыр екен" деп 

көп ауылдан кетпеңіз.  

 

"Үй менікі" демеңіз үй артында кісі бар.  

 

Үй ортасына шала тастама,  

Сөз ортасына жала тастама. 

 

Үй үйге сыймағанмен, ел елге сияды.  
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Үйі жоқтың көңілінде алтын сарай жүреді.  

 

Үйі жыртық тамшы жейді, 

Жалқау тантық қамшы жейді.  

 

Үйіңде асы жоқтың көңілінің хошы жоқ. 

Үйіңде асы жоқтың түзде досы жок,  

 

Үйінде ұл-қызы бардың көгінде сөнбес жұлдызы бар.                                                                       

 

Үйінен қырық қадам шыққан адам — мүсәпір.  

 

Үйінде екі сиырың болса — айран, 

екі қатының болса — ойран.                                           

 

Үйінде қартың болса — асыл қазынаң.  

 

Үйіңе қонақ келсін, 

алыстан сұрап келсін.                                                                       

 

Үйің жаман болса, күйің жаман. 

 

Үйің үй-ақ екен,  

ішінде ойнайтын баласы болса.  

 

Үй ішінен жау шықса, 

тұра қашып құтыла алмассың. 

 

 

12-тақырып.  Тұрғын үй – 2050. 
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Тыңдаймыз оқимыз 

Тірек сөздермен жұмыс.  

Тұрғын үй, тұрғын үй құрылыс секторы, даму стратегиясы, тұрғын үй 

нарығы, жеке меншік, жылжымайтын мүлік, сұраныс пен ұсыныс, сату-

сатып алу, жалға беру, капитал салу әдісі, объекті мен субъекті, нарық 

конъюнктурасы. 
 

Ойтүрткі 

1.Тұрғын үй құрылысы дегеніміз не? 

2.Даму стратегиясы дегенді қалай түсінесіз? 

3.«Дағдарыстан жаңару мен дамуға» атты Жолдауында не туралы 

айтылған? 

4.Тұрғын үй нарығының қарқыны дегеніміз не? 

5.Тұрғын үй қоры қалай құрылады? 
 

Сөйлесеміз 

Мәтінді оқыңыздар 

 

Оқылым 

 

Тұрғын үй құрылысы Қазақстанның 2050 жылға дейiнгi даму 

стратегиясының басым бағыттарының бiрi болып танылды және ол 

жалпы ұлттық сипаттағы неғұрлым маңызды мiндеттердiң бiрi болып 

табылады. 

Қазақстанның қазіргі әлеуметтік-экономикалық дамуы кезеңінде 

ұлттық экономиканың барлық салаларын модернизациялау маңызды 

стратегиялық бағыт болып табылады. Ел экономикасын көтеру, сондай-

ақ халықтың басым бөлiгiнiң өз тұрғын үй жағдайларын жақсартуға 

ұмтылысы республикада тұрғын үй құрылысының өзектiлігіне себепшi 

болды. Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаев Қазақстан 

халқына «Дағдарыстан жаңару мен дамуға» атты 2009 жылғы 
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Жолдауында тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласы, тұрғын үй 

құрылысы сияқты өзекті мәселелерге назар аударған. Қазақстандық 

заңгерлердің пікірінше, «тұрғын үй» және «тұрғын үй (тұрғын жай)» 

терминдерін бұлай талқылау олардың маңыздылықтарын теңестіреді. ҚР 

территориясындағы барлық тұрғын үй мемлекеттік тұрғын-үй қорын 

құрайды. Тұрғын үй заңында пайдаланылатын «тұрғын үй» термині 

тұрғын үйдің заңды тәртіп ерекшелігін жылжымайтын мүлік ретінде 

анықтайды. Тұрғын үй нарығының мәселелеріне арналған ресейлік 

әдебиеттерде «тұрғын үйдің» ерекшеліктерін және өзгешеліктерін 

көрсететін анықтамалар келесідей. «Тұрғын үй — бұл пайдалану 

құқығындағы немесе меншік құқығындағы адамдардың ұзақ және 

уақытша тұруына арналған ғимарат, үй».  «Тұрғын үй — бұл адамның 

өмір сүруімен жә    не оның жанұясымен байланысты, жеке дербес және 

топтық қажеттіліктерді қамтамасыз етуші объект». «Тұрғын үй — бұл 

сәйкес заңдармен тұрғын үй қорына кіретін, жылжымайтын мүлік 

объектісі. Субъектіге иемденген мүлікті иемдену, пайдалану және билеу 

құқығы беріледі. Яғни, иемденген мүлік субъектінің меншігі екенін 

растайтын, құқықпен қамтылады».  

Тұрғын үй нарығы адамдардың қызметіне, экономикаға үлкен ықпал 

тигізеді, жалпы және арнайы функцияларды орындайды. Тұрғын үй 

нарығының қалыптасуына бірнеше шарттар болу қажет. Біріншіден, бұл 

жеке меншіктің көп түрлі формасы. Екіншіден, нарыққа тауардың 

сатушыдан сатып алушыға жылжуын қамтамасыз ететін нақты 

құқықтық-ұйымдастырушылық формалар қажет. Үшіншіден, 

өндірісшіден сатып алушыға ақша-қаражатының айналымын 

ұйымдастыратын банкілік және несиелік жүйе болу керек. Төртіншіден, 

тұрғын үй нарығының конъюнктурасы жайында толық, түсінікті және 

қолжетерлік ақпаратпен қамтып тұратын ақпарат жүйесі болу қажет. 

Бесіншіден, сатушы мен сатып алушының құқығына кепіл беретін 

сақтандыру мекемелері. Алтыншыдан, тұрғын үй нарығы арнайы 

дайындалған мамандарды қажет етеді: риэлторлар, маркетологтар, 

делдалдар және т.б. 

Тұрғын үй нарығында операцияларды жүзеге асыру барысында 

бірнеше ерекшеліктерді есепке алу қажет: 

 нарық жайылтпаушылығы (локализация), себебі бұл 

нарықтың тауары бірегей және жылжымайды, ал олардың 

құндылығы сыртқы ортаға тәуелді; 

 нарық жағдайы туралы ашық ақпарат толық емес және 

сенімсіз болу мүмкін, себебі жылжымайтын мүлік бойынша 

келісім-шарттар жиі құпиялы және сирек сипатта болады; 

 жылжымайтын мүлікті иелену және онымен келісім-шарттар 

іске асыру кезінде шығындардың төрт түрі болады: а) бір жолғы 

салыстырмалы ірі инвестициялар; ә) объектіні функционалды 
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қалпында ұстауға жұмсалатын (эксплуатациялық) шығыстар; б) 

жылжымайтын мүлікке салынатын салық; в) мемлекеттік баж 

салығы және басқа да жинаулар мен келісімдер; 

 сұраныс тек объектінің тұтынушылық сапасымен ғана емес, 

сонымен қоса орналасу жері бойынша анықталады; 

 ұсыныстың төмен икемділігі, өйткені әр түрлі себептер 

бойынша көп жаңа пәтерлер салу мүмкін емес, ғимараттар — берік, 

ал жер — мәңгі; 

 нарықты заң нормаларымен мемлекеттік реттеудің 

салыстырмалы жоғары деңгейі; 

 жылжымайтын мүлік нарығының тауарлары тек сатып 

алушының қажетін қанағаттандыратын құрал болып қана қоймай, 

инвестициялық қызметтің объектілері де болып табылады; 

 нарық қатысушылардың салыстырмалы аз саны және онда 

жүзеге асатын келісімдер саны; 

 сұраныстың аймақ, аудан және микроаудандар бойынша 

үлкен өзгерісі. 

Сұраныс тұрғын үй құрылысының дамуының негізі бағыттарын 

анықтайды, яғни тұрғын үй ұсынысын да. Тұрғын үйге сұраныс басқа 

тұтыну тауарларынан айрықша қалыптасады. Ол көптеген факторлардың 

әсерінен пайда болады: экономикалық, әлеуметтік, саяси, 

демографиялық, табиғи- климаттық және т.б. Осы сыртқы факторлардың 

сұраныспен байланыстыратын тәуелділікті тұрғын үйдің сұраныс 

функциясы деп атайды. Жеке тұтынушының тұрғын үй сұраныс 

функциясы келесі негізгі факторларға байланысты: тұтынушының қаржы 

мүмкіндіктері, халық саны, үйдің бағасы және оның қамтамасыз етуіне 

жұмсалатын шығыстар, басқа тауарлар мен қызметтердің бағасы, үйдің 

орналасу орны және ауданның инфрақұрылымы.  

Тұрғын үй нарығындағы қысқа мерзімдегі ұсыныстың икемсіздігі 

және оның сұраныстың өзгеруіне тез жауап бере алмауы, сұраныс пен 

ұсыныс арасында тепе-тең бағаны орнатуға кедергі келтіреді. Бұл 

қосымша тәуекелділіктерді тудырады және операциялар бойынша 

банктік несиелерді жоғарлатады. Ұсыныс жалпы экономиканың 

шаруашылық конъюнктурасымен және саланың жағдайымен 

байланысты. Тұрғын үй ұсынысы көбінесе ел экономикасының қай цикл 

фазасында тұрғанына және осы циклдің әрбір фазасының ұзақтығына 

тәуелді. Тұрғын үй құрылысына инвестиция өндірістің өрлеуіне және 

төмендеуіне байланысты. Сонымен қатар демографиялық тербелу — 

тұрғын үй сұранысының тербелуінің басты себебі.  

Ұсыныс пен сұраныс арасындағы тепе-теңдікке баға реттеушілігі 

арқылы жету мүмкіндігі шектеулі, себебі сатушылар мен сатып 

алушылар саны ғана емес, сонымен қатар тауар саны да шектеулі. Басқа 

нарықтарға қарағанда сұраныс пен ұсыныс икемсіз. Тұрғын үй мүлігі 
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өтімділігі төмен тауар ретінде сипатталады. Жүзеге асатын келісім-

шарттардың шығындары жоғары, олар келесілерден тұрады: 

 бір жолғы төлеулер, салыстырмалы ірі инвестициялар; 

 объектіні функционалды түрде қамтамасыз етуге жұмсалатын 

шығындар; 

 жылжымайтын мүлікке салық; 

 мемлекеттік баж салығы және келісімдердің басқа да 

жинаулары. 

Тұрғын үй нарығының жағдайы ел экономикасының жағдайымен 

тығыз байланыста, сонымен қоса ол осы жағдайдың индикаторы болып 

табылады: егер жылжымайтын мүлік нарығында жағдай нашарласа, онда 

жалпы экономика жағдайының нашарлануын күту қажет; егер 

жылжымайтын мүлік нарығында жағдай жақсарса, онда нақты 

экономикада да жоғарлауды болжауға болады. Басқа жағынан, тұрғын үй 

нарығы ұлттық экономиканың дамуына, ең біріншіден, экономиканың 

нақты секторына ықпал етеді. Тұрғын үй нарығының дамуы аралас 

(шектестік) экономика саласының өнімдеріне сұраныстың жоғарлауының 

факторы болып табылады.  

 

1-тапсырма. Мәтін бойынша ой алмасу. 

 

Мәтінге сұрақтар қойыңыз. 

Мәтіндегі негізгі ойды анықтаңыз. 

Мәтінді 10 сөзбен сипаттап беріңіз. 

 

Жазылым 

 

2-тапсырма. Берілген сөздер мен тіркестердің мағыналарын 

сәйкестендіріңіз. Талқылаңыз. 
 

Тұрғын үй                   нарықтық экономиканың аса маңызды санаттарының  бірі,   

                                     нарықта ұсынылған игіліктерге төлем қабілеті бар  

                                     қажеттілікті көрсетеді 

Қолжетімді             сатушылардың нарықта белгілі бір тауар көлемін немесе 

қызмет  

баспана                     түрін берілген уақыт мезетінде белгілі бір бағамен сатуға 

деген 

                                   даярлығы 

Сұраныс                    пайдалану құқығындағы немесе меншік құқығындағы 

адамның  

                                   ұзақ және уақытша тұруына арналған ғимарат, үй 

Ұсыныс                     айырбас құралы реті ретінде қолданылады 

 

Нарық                      белгілі бір халықтың, ұлттың аумаққа бөлінуін, өсу не кему  

                                динамикасын зерттейді 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8B%D2%9B%D1%82%D1%8B%D2%9B_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Ақша                      жалға берілетін баспана құрылысы Тұрғын құрылыс жинақ 

банкі  

                                арқылы қаржыландырылады 

Демография           нақты тауар сатушылар мен оны сатып алушылар 

 

3-тапсырма. Төменде берілген сөз тіркестерін пайдаланып, сұхбат 

құрастырыңыз. 

 

Керекті сөз тіркестері: тұрғын үй жинақ банкі, қысқа мерзімді 

ұсыныс, жылжымайтын мүлік объектісі, сатып алынатын пәтер, үйдің 

бағасы, үйдің орналасқан жері мен ауданы. 

Пәтер алушы:- 

Банк қызметкері:- 
 

4-тапсырма. Төменде берілген мақал-мәтелді аяқтаңыз. 

 

Үйі жоқтың – ........................ 

Әдепсіз үйге кірме, 

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

Балалы үй – базар,  

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

Жалғыз ағаш үй болмас,  

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

Қайран менің өз үйім,  

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

Үйіңе қонақ келсін,  

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

 

5-тапсырма.  Антонимдерді бір-бірімен сызықтар арқылы 

байланыстырыңыз. 

 

Ұзынырақ                             қымбаттау 

Артықтау                              кемдеу  

Ағырақ                                 жамандау  

Жақсылау                             қысқарақ 

Арзандау                              қаралау 
 

6-тапсырма. Сөйлемдерді мәтін бойынша толықтырыңыз. 

 

1. Жеке тұтынушының тұрғын үй сұраныс функциясы келесі негізгі 

факторларға байланысты: тұтынушының қаржы мүмкіндіктері, 

халық саны, үйдің бағасы және .............. 

2. Субъектіге иемденген мүлікті иемдену, пайдалану ..................... 
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3. Ұсыныстың төмен икемділігі, өйткені әр түрлі себептер бойынша 

көп жаңа пәтерлер .................... 

4. Тұрғын үй мүлігі ..........................   сипатталады.  

5. Тұрғын үй нарығы адамдардың қызметіне, экономикаға 

........................... функцияларды орындайды. 

6. Ұсыныс жалпы экономиканың .................................. жағдайымен 

байланысты. 

7. Басқа нарықтарға қарағанда сұраныс ............................. 

 

7-тапсырма.  Тұрақты сөз тіркестерінің мағынасын ашыңыз. 

 

Алақанның аясындай   

Арқаны кеңге салу 

Еңбегін сауды 

Жеме-жемге келгенде 

Бет моншағы үзілу 

Аузына құм құйылды 

 

8-тапсырма. Жақшаны ашып, сөйлемдерді мәтіннің көмегімен 

толықтырыңыз. 

 

Тұрғын үй құрылысы Қазақстанның 2050 жылға (до) (стратегия 

развития) ең (основное направления) және маңызды міндеттерінің бірі 

(является). Қазіргі пәтерлердің бөлмелері (изолированные, просторные) 

жарық өте (удобные). (Некоторые семьи) Үкіметтен жер алып, (сами 

строит дома), ал, енді біреулері (много этажных домах) несиеге  пәтер 

(покупает). 

 

9-тапсырма.  Төменде берілген сөздерді орыс тіліне аударыңыз. 

 

Тұрғын үй, «Қазақстан-2050» Стратегиясы, Қазақстан Республикасы 

президентінің Жолдауы, сұраныс пен ұсыныс, тауар нарығы, 

жылжымайтын мүлік, қолжетімді баспана, сақтандыру мекемесі, тұрғын 

үй нарығы, қолжетімді ақпарат, банктік жүйе, несиелік жүйе, арнайы 

функция, ақпарат жүйесі, сатушы мен сатып алушы, заң үстемдігі. 

 

10-тапсырма.  Өзіңіздің қалаңызда салынып жатқан тұрғын 

үйлер туралы шағын әңгіме жазыңыз. 

 

Тест 

1. Қолжетімді баспана бағдарламасы неше бағыттан тұрады? 

 А) 5 
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 В) 3 

 С) 6 

 Д) 4 

2. Тұрғын үй сұранысының тербелуінің басты себебі не? 

А) Демографиялық тербелу 

В) Инвестиция 

С) Цикл фазасы 

Д) Индикатор 

3. Тұрғын үй мүлігі өтімділігі не ретінде сипатталады? 

А) Жоғарғы тауар 

В) Жоғарғы нарық 

С)Төменгі тауар 

Д) Төменгі нарық 

4.Локализация дегеніміз не? 

А) Нарық жайылтпаушылығы 

В) Нарық тауары 

С) Нарық салығы 

Д) Нарық жағдайы 

5.Тұрғын үй нарығы ең алдымен неге  ықпал етеді? 

А) экономиканың нақты секторына 

В) ұлттық экономика дамуына 

С) халықтың дамуына 

Д) инвестицияның дамуына 

6.Тұрғын үй дегеніміз не? 

А) сәйкес заңдармен тұрғын үй қорына кіретін, жылжымайтын мүлік 

объектісі 

В) ғимарат, үй 

С) иемденген субъект менгіші 

Д) айырбас құралы 

7.Ұсыныс жалпы экономиканың конъюнктурасымен және немен 

байланысты? 

А) сала жағдайымен 

В) экономикамен 

С) тұрғын үймен 

Д) цикл фазасымен 

8. Ғимараттар-берік, ал жер-? 

А) мәңгі 

В) тұрақты 

С) тұрақсыз 

Д) уақытша 

9.Нарықтың тауары бірегей және ... 

А) жылжымайды 

В) тұрақсыз 
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С) тұрақты 

Д) жылжымалы 

10. Тұрғын үйге сұраныс басқа қандай тауарларынан айрықша 

қалыптасады? 

А) тұтыну 

В) ұсыныс 

С) инвестиция 

Д) нарық 

11. Қандай бағдарлама 3 бағыттан тұрады? 

А) Қолжетімді баспана бағдарламасы 

В) Тұрғын үй-2050 бағдарламасы 

С) Серпін 2050 бағдарламасы 

Д) Болашақ бағдарламасы 

12. Инвестиция дегеніміз не? 

А) Табыс алу, меншікті капиталын молайту 

В) Айналыс өрісі 

С) Тұтынатын тауар 

Д) Қаржыландыру 

13. Демография дегеніміз не? 

А) Белгілі бір халықтың, ұлттың, ұлыстың құрамы мен құрылымын 

зерттейтін ғылым. 

В) Табысты арттыруды көздейді. 

С) Халықтың жалпы жағдайын зерттейді. 

Д) Табиғат құбылыстарын зерттейді. 

14. Нарық жағдайы туралы ашық ақпарат толық емес және қандай 

болу мүмкін? 

А) сенімсіз 

В) сенімді 

С) толық 

Д) заңды 

15. Тұрғын жеке меншіктің.... 

А) көп түрлі формасы 

В) банк және несие жүйесі 

С) конъюнктурасы 

Д) кепіл беретін сақтандыру мекемесі 
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Тест  тапсырмаларының жауаптары  

8– тақырып. Халақаралық мемлекеттік атаулы күн, мерекелер. 

 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 А        А       

   ә   ә ә ә        

  Б  Б       Б Б  Б  

     В     В   В  Б 
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9-тақырып. Мемлекеттік және халықаралық сыйлықтар мен 

стипендиялар 

 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                

                

                

 В В В В В В В В В В В В В В В 
 

 

Адамның жан дүниесі және сыртқы келбеті 

 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   А  А      

  В         

 С     С   С С 

    Д       

       Е Е   
 

Сәулет және құрылыс өнері 

 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

      а  а   а   а  

 в     в  в  в в  в   в 

  с с с         с   

                
 
 

 

 

 

Көне түрік ескерткіштері 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

         А  а а    

  В  В  В  В  в      

    С  С        с   

 Д      Д       д  
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               Е 

 
 

12-тақырып. Баспана 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 а А     a   a а   a  

    b    b    b    

    С  С        с   

      d   d      d 

 
 

13-тақырып. Тұрғын үй 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

  А  а А а a а а a а а а a а 

 В               

    С             
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Сөздік қор 

Сәулет және құрылыс өнері 

Қоғамдық ғимараттар- общественные здания 

Тұрғын үйлер- жилища 

Эстетикалық талғам-эстетический вкус 

Сәулет туындылары- архитектурные произведения, искусства 

Бекініс-укрепление 

Су қоймалары-водохранилища 

Тіршілік ортасы-среда обитания 

Өнеркәсіптік кешендер- промышленные комплексы 

Үңгірлер-пещеры 

Күмбез-купол  

Тоғысу- сходиться, сливаться 

Көне заман-древннее время, эпоха 

Айналысу- заниматься 

Салу- строить 

Қамыс-камыш 

Балшық-глина 

Тал-ива, лоза 

Мыңжылдық- тысячелетие 

Тізбек- ряд, цепь 

Іспеттес- похожий, аналогичный 

Зор үлес қосу- внести большой вклад 

Жартас- скала, утес 

Бағана- столб 

Қаптау- обшивать, сковывать, обивать 

Мәрмәр- мрамор 

Созылған- тянется 

Әлемге әйгілі- известный во всем мире 

Жетістіктер- достижения 

Композициялық құрылымы- композиционное строение 

Өндіріс- производство 

Аңғар- ангар 

Бой көтеру- строить 

Кеңінен пайдаланылды- широко использовалась 

Зәулім үйлер- высокие дома 

Әйнек- стекло 

Тәсіл- способ 

Құрастырмалы- блочный 

Биіктік- высота 

Бағыт- направление 

Эйфель мұнарасы- Эйфелевая башня 
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Жоба- проект 

Халықаралық стиль- международный стиль 

Даму –развитие  

қаңқа-скелет 

өнеркәсіп- промышленность 

стандарттау- стандартизация 

ойлап табу- придумать 

тапқырлық- находчивость 

тиімді- выгодный 

негізін қалаушы- основоположник 

спортк ешені- спортивный комплекс 

мүсіндік сұлулығы- скульптурная красота 

көзге түсу- отличаться 

жоғары деңгей- высокий уровень 

мәлім- известный 

бекініс- укрепление 

су құбыры- водопровод 

құбылыс- явление 

оба- курган, могильник 

шоғырлану- скапливаться 

мазар- могила 

күрт даму- быстро развиваться 
Көне түрік ескерткіштері 

Жазу-надпись 

Таңбалау-ставить клеймо 

Күмбез-купол 

Кесене-мавзолей 

Заманауи ескерткіш- современный памятник 

Қолжазба-рукопись 

Рухани мәдениет- духовная культура 

Сәулетөнері- скульптура 

Мұнара-башня 

Ескерткіш-    памятник 

Көне қала-древний город 

Сақталған-сохранившийся 

Жазылған-написанный 

Дәлел-доказательство 

Жазбаша дерек-письменные данные, факты 

Әдет-ғұрып- традиции, обычай 

Сәулетші- скульптор 

Архитектуралық ғимарат-архитектурное здание 

Мәдениет экспедициясы- культурная экспедиция 

орнына қойды- поставили, установили 

сүйір -острый 

орны ерекше- особое место 

аударып жариялаған- был переведен и издан 

жаңа кесене салынған- поставлен новый мавзолей 
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жазба дәстүрі- традиция письменности 

қолжазба-рукопись 

көне түркі әліпбиі-древнетюркский алфавит 

көне тіл-древний язык 

дүниетаным-познание мира 

сақ дәуірі- эпоха саков 

ескерткіш құндылығы-ценность памятника 

жауынгер мәйіті- останки солдата 

күміс тостағанша- серебряная маленькая чаша 

мекендеу-поселять 

тайпа- племя 

тау беткейінен қорым ғана көрінеді → со склона горы видны только груды мелких 

камней 

Баспана 

Киіз үй- юрта 

Кереге- деревянная решетка (составная часть юрты) 
Уық- унины (вогнутые жерди, на которых держится верхний купол юрты) 

Шаңырақ-  шанырак (деревянный круг на верхушке юрты, дымоход юрты) 

Күлдіреуіш- перекрестные реечки шанырака 

Босаға- косяк(дверной) 

әбзел-утварь 

туырлық- туырлык (кошмы, которыми покрывают юрту) 
үзік- узук (два куска войлока, покрывающие унины юрты, расположенные между 

туырлыком и тунликом) 

түндік- войлочное покрывало юрты (квадратная кошма, покрывающая верхний круг 

дымохода юрты, который открывают для выхода дыма или для проникновения 

света) 

қасиетті санау- считали святым 

байланыстыратын бөлшек- свызывающая часть 

ежелгі баспана- древнее жилище 

бата беру- дать благословение 

көшіп-қонуға ыңғайлы- удобно для переселения 

бекіту-укреплять 

байлау- завязывать 

ошақ- казан 

темір пеш-железная печь 

орнату-устанавливать 

ағаш төсек- деревянная кровать 

шымылдық құру- устанавливают занавески 

жүкаяқ- подставка на ножках для постельных принадлежностей в юрте 

үзік-  узук (два куска войлока, покрывающие унины юрты, расположенные между 

туырлыком и тунликом) 

аяққап- сумка для посуды 

кебеже- кебеже (деревянный сундук для хранения продуктов посуды или короб для 

перевозки вьюков на верблюде) 

әбдіре- большой сундук 

әшекейлеу- украшать, оформлять 

таған-стойка 

Тұрғын үй 
Тұрғын үй-жилище 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%BA/
https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D0%BA%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B5/
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Тұрғын үй құрылыс секторы- сектор строительства жилья 

Даму стратегиясы-стратегия развития 

Тұрғын үй нарығы- жилищный рынок 

Жекеменшік-частный 

Жылжымайтын мүлік- недвижимое имущество 

Сұраныс-спрос 

Ұсыныс-предложение 

Жалға беру-давать в аренду 

Нарық конъюнктурасы- рыночная конъюнктура 

Тұтынатын тауар- потребительский товар 

Қаржыландыру-финансирование 

Нарық жағдайы-рыночное положение 

Кепіл беретін-гарантируемый 

Сақтандыру мекемесі- страховое учреждение 

Меншікті капиталын молайту-увеличить частный капитал 

Тұтынушының қаржы мүмкіндігі- финансовая возможность потребителя 

Табысты арттыру- увеличить доход 

Ақпарат жүйесі- информационная система 

Банктік жүйе- банковская система 

Қолжетімді баспана- доступное жилье 

Айырбас құралы-средство обмена 

Нарық салығы- рыночный налог 

Тұрақты- стабильный 

Иемдену-пользоваться 

Тепе-теңдік- равенство 

Ықпал ету- влиять 

Медициналық қызмет 

У врача 

Дәрігерде 

аллергия- аллергия                                анализ,талдау-анализ 

баспа-ангина                                          соқыр ішек-аппендицит 

дәке-бинт                                                ұйқысыздық-бессонница 

ауру-болезнь                                          тайдыру,шығару-вывих 

көз-глаза                                                 бас-голова 

тамақ-горло                                            кеуде-грудь        

қысым-давление                                    іш-живот 

асқазан-желудок                                    шаншып ауырады-колющая 

боль 

жөтел-кашель 

қақсап ауырады-ноющая боль 

 

В аптеке 

Дәріханада 

вата-мақта 

грелка-жылытқы 

капли-тамшы 

лекарства-дәрі-дәрмек 
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мазь-жақпамай 

марля-дәке 

пипетка-дәрі тамызғыш 

порошки-ұнтақ 

отдел готовых лекарств-дайын дәрілер бөлімі 

 

                                              В поликлинике 

                                                 Емханада 

кезекші дәрігер-дежурный врач 

главный врач-бас дәрігер 

заведующий отделением-бөлім меңгерушісі 

здравпунк-сауықтыру пункті 

регистратура-тіркеу 

медицинская карта-медициналық карта 

история болезни-сырқатнама 

больничный лист-саухат қағаз 

выдать (выдавать), продлить (продлевать), закрыть (закрывать), 

бюллетень-саухат қағаз беру,ұзарту,жабу 

выписать рецепт-рецепт жазып беру 

ставить пеяать-мөр басу 

приемные часы-қабылдау сағаты 

процедурный кабинет-ем-дом кабинеті 

тяжелая (опасная,не излечимая, инфекционная) болезнь- қатты 

(қауіпті, ем қонбайтын, жұқпалы) ауру 

хроническое заболевание-созылмалы дерт 

простуда-суық тию 

насморк/грипп-тұмау 

воспаление легких-өкпенің қабынуы 

порок сердца-жүрек ақауы 

ревматизм-сал 

гастрит-асқазан ауруы 

язва желудка-асқазан жарасы 

пищевое отравление-тамақтан улану 

солнечный приступ-күн өту 

травма-зақым,жарақат 

растяжение-созылу 

перелом-сыну 

ожог-күйік 

рана-жара,жарақат 

промыть рану-жараны жуу 

нарыв-іріңдеу 

фурункул-шиқан 

обморок-талу(есінен танып қалу) 
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сознание-ес 

терять сознание-естен тану 

прийти в сознание-есін жинау 

осложнение-асқыну 

пульс-тамырдың соғуы 

температура нормальная (повышенная, высокая, пониженная)-қызуы 

қалыпты (көтеріңкі,жоғары,төмен) 

проверить кислотность-қышқылды өлшеу 

укол, прививка-укол,егу 

делать операцию-ота жасау 

Мемлекеттік және халықаралық сыйлықтар мен стипендиялар 
Мемлекеттік стипендиялар-государственные стипендии 

қызметкер-сотрудник 

баяндама-доклад 

төраға-председатель 

құжат-документ 

мәдениет-культура 

Халық қаһарманы-народный герой 

Қазақстан Республикасының Үкіметі- Правительство Республики Казахстан 

өкілетті орган- уполномоченный орган 

шешім-решение 

мінездеме- характеристика 

мемлекеттік марапаттар- государственные награды 

мәдениет қызметкері- работник культуры 

қоғам қайраткері- общественный деятель 

қаулы- постановление 

Халық жазушысы- народный писатель 

Халық суретшісі- народный художник 

үміткер- кандидат 

орынбасар-заместитель 

Алтын қыран- Золотой орел 

Адам сәні 
Сән- мода 

Өлшем- размер 

Тәсіл- способ 

Талғам- вкус 

Әлеуметтік- социальный 

Құбылыс- явление 

Тарихи қоғамдастық- историческое сообщество 

Таңдау идеясы- идея выбора 

Өзгеріп отыру- меняться 

Пішін- форма 

Өткенге бағытталған- направлен на прошлое 

Сән әлемі- мир моды 

Маңызды ұғым- важное понятие 

Түсінік- понятие 

Дәуір тілі- язык эпохи 

Тұрақты- стабильный 
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Іскер- деловой 

Мінсіздік- безупречность 

Белдемше- юбка 

Ұстамды-сдержанный 

Қолайлы- удобный, комфортный 

Мәнер- манера 

Ену- входить 

Міндеттемейді- не обязывает 

Сапалы мата- качественная ткань 

Өкшесіз- без каблука 

Саяхат- путешествие 

Әшекей- украшение 

Еркін- свободно 

Сезіну- чувствовать 

Жейде- рубашка 

Нәзік- нежный 

Ұсақ- мелкий 

Қимыл- движение 

Реңк- оттенок  

Шілтер- кружева 

Қатпар- складка 

Жиынтық- совокупность 

Ұлттық сипаттағы- национального характера 

Кесте- вышивка 

Осы заманғы- современный 

Сырт киім- верхняя одежда 

Бас киім- головной убор 

Белдік – ремень 

Етек-жеңі- подол 

Күнделікті- повседневный 

Білезік- браслет 

Шашбар- заколка 

Заманауи- современный 

Ұлттық салт-дәстүрлер 

Құда-сват 

Үйлену- жениться 

Ұрпақ- поколение 

Қалыңдық- невеста 

Жасау беру- давать приданое 

Ырым- примета 

Адамгершілік- гуманность, человечность 

Өнегелі отбасы- образцовая семья 

Күйеу жігіт- жених 

Болашақ- будущий 

Жалғастырушы- продолжатель 

Құда түсу- сватовство 

Үлкен мән береді- придают особое значение 

Ұрын бару- первое посещение женихом дома невесты 
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Жаушы жіберу- послать гонцов, послать сватов 

Жол- жоралғы- ритуал, обычай(напр. подношение подарков) 

Ұйытқы болу- давать толчок мысли; воспитывать зачатки характера 

Құда тарту- обычай, по которому тянут, тащат, волокут свата во время свадьбы 

Ат байлар- коновязка 

Құйрық- бауыр- печень и курдючный бараний жир 

Бауыздау құда- самый близкий по родственным отношениям сват 

Бесік құдалар- родители, сосватавшие своих детей с колыбели 

Сөзге шешен- оратор 

Калыңмал- калым 

Шешіледі- решается 

Сері жігіт- настоящий парень 

Әл-ауқат- благосостояние, материальное положение 

Жасау- приданое 

Сыбаға-доля, определенная часть 

Бастаңғы- бастангы (угощение, устраиваемое девушками и молодыми женщинами 

для своих сверстников при отъезде старших в семье) 

 Ерулік- ерулик (угощение, устраиваемое в честь прикочевавших позже соседей) 

Қалау- брать друг у друга по своему выбору (напр., хорошую лошадь, 

драгоценную вещь, в честь радостного события, часто при рождении 

ребенка, обряде обрезания и т.п.) 

 Тәрбие басы- әдептілік 

  әдептіліктің маңызды шарты- важное условие вежливости, воспитанности 

 өмірлік ұстаным- жизненная позиция 

тәрбиелік нышандарының бірі- один из признаков воспитанности 

 міндеттер- обязанности 

талаптар- требования 

дөрекелік- грубость 

 жасампаздық- созидательность 

тұлға- личность 

 тілін таба білу- найти общий язык 

жеке пікірін сыйлау- уважать личное мнение 

 басқа адамдардың пікірін сыйлау- уважать мнние других людей 

жақсы қарым- қатынас орнату- строить хорошие отношения 

іскер адам- деловой человек 

жағымпаздық-подхалимство, угодничество 

сұхбаттасушы- собеседник 

өтініш- просьба 

сыйластық- уважение 

асығу- торопиться 

науқас- больной 

мұқтаж- нуждающийся 

бар ықыласпен- от всей души, сердца 

сараңдық- скупость, жадность 

жалқаулық- лень 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA/
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екіжүзділік-лицемерие 

даңғазылық- помепзность 

мақтаншақтық- хвастовство 

 Адамның жан дүниесі және сыртқы келбеті 
Тіршілік- жизнь, существование 

Әлеуметтану- социология 

Жақсылық- благо, добро, благодеяние 

Жамандық- зло 

Бетбұрыс- перелом, поворот 

Қалыптастыру- формировать 

Өктемдік- властность 

Қиындық- трудность 

Басым болу- превосходить 

Басқару- управлять 

Келбет- внешность 

Ой- мысль 

Тап- тұйнақтай- безупречный 

Орта- среда 

Өну- прибавляться, продвигаться, процветать 

тындыру-завершать, доводить до конца 

біліктілік-квалификация 

сенім- доверие 

көңіл-күй- настроение 

жүріс-тұрысы- поступки и поведение 

мінез-құлық- характер 

ұтымды – выгодный, полезный 

бедел- авторитет 

ілрері- вперед 

іскерлік- деловитость 

таңдай қағу- восхищаться, изумляться, удивляться 

Халақаралық мемлекеттік атаулы күн, мерекелер. 
Оқиға- дата, событие 

Жұртшылық-общественность 

Жұмылдыру- привлекать многих к делу 

Кәсіби- профессиональный 

Атап өту- отмечать 

Қызмет көрсету- оказать услугу 

Жергілікті- местный 

Тарихи маңызы бар оқиғалар- исторически важные события 

Іс- шара- мероприятие 

Ресми- официальный 

Мәртебе-статус 

Маңызды- важный 

Өзгертулер- изменения 

Толықтырулар- дополнения 

Жалғастырушы буын- продолжающее поколение 

Ұсыныс- предложение 

Нышан- символ 

Жарлық- указ 

Тұсаукесер- презентация 
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Бастама- инициатива 

Қорғаушы- защитник 

Мәлімдеді- заявил 

Сыртқы саясат- внешняя политика 

Аумақ- территория 

Жаңғырту- обновлять, менять 

Мүмкіндік беру- дать возможность 

Құзыреттілік- компетентность 

Қорғаныс- оборона 

Қарулы Күштер- Вооруженные Силы 
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