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Оқу құралына филология мамандығына қатысты жиі кездесетін жҽне 

қызмет бабына сай тақырыптар іріктелініп алынған. Салалық терминдер 

сҿздігі тіл үйренушілердің жаңа сҿздерді тез тауып, оның жазылуын есте 

сақтауларына қолайлы жағдай туғызады. Барлық тапсырмалар қатысымдық 

ұстанымға сҽйкес құрастырылып, тілдік дағдыларды қалыптастыруға 

бағытталған. Сонымен қатар тапсырма түрлері тіл үйренушілердің ҿзбетімен 

жұмыс істеуіне икемделіп құрастырылған. 

  Оқу қҧралы жоғары оқу орындарының филология факультет 

филология факультетінің орыс тілінде білім алатын студенттеріне және 

ӛздігінен тіл ҥйренемін деушілерге арналған, сондай-ақ осы салада білім 

беретін оқытушыларға да пайдасы зор құрал. 

 



5 

 

АЛҒЫСӚЗ 

 

«Жоғары мектепте мамандарды кҽсіби негізде даярлаудың мазмұнын 

қайта құрумен байланысты қоғамның қазіргі дамуының ҿзекті қажеттіліктері 

Қазақстанда кҽсіптік білім беру саласының алдына күрделі міндеттер қойып 

отыр. Жоғары кҽсіптік білім беруді жаңартудың басты құжаттарында ең 

негізгі мақсат білікті маман даярлау деп кҿрсетілген. Ол жауапкершілігі мол, 

ҿз мамандығы бойынша халықаралық стандарт деңгейінде тиімді іс-ҽрекетке 

қабілетті болуы, кҽсіби деңгейінің ҿсуіне ынталы болуы, ҽлеуметтік жҽне 

кҽсіби бейімділігі жоғары, үш тілді: мемлекеттік тілді – қазақ тілін, 

ұлтаралық қатынас құралы ретінде орыс тілін, дүниежүзілік экономикалық 

кеңестікке кірігу тілі ретінде ағылшын тілін еркін меңгерген тұлға болуы 

тиіс. 

Қазақстан Республикасының ҽлеуметтік-экономикалық дамуы, 

дүниежүзілік деңгейде ықпал-беделінің артуы, заманауи инновациялық 

техника мен технологияларды күнделікті ҿмір мен ҿндірісте қолдану, 

жаһандану үдерісінен сырт қалмау қажеттілігі қазіргі заманғы білімді де 

білікті, рухани ой-ҿрісі кең де жан-жақты, ұлттық жҽне жалпыадамзаттық 

құндылықтарды ұштастырған азаматтың қалыптасуын талап етеді. Мұндай 

азаматтардың қалыптасуына еліміздегі кҿптілді білім беру жүйесінде 

мемлекеттік тілді оқыту да ҿз ҽсерін тигізеді» (ҚР Білім жҽне ғылым 

министрінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 129 бұйрығына 1-қосымша). 

Оқу үдерісінде пайдаланылатын мҽтіндер білім алушының болашақ 

мамандығымен тығыз байланыста іріктелген. Тілдік материалдар 

тақырыптық топтарға біріктірілген. Оқу құралындағы тілдік материалдар 

жаттанды түрде меңгеруді емес, студенттің игерген білімін сҿйлеу 

жағдаятына сҽйкес шығармашылықпен қолдана алуын қамтамасыз етеді. 

Оқу құралы 45 сабақтан (оның он бесі практикалық сабақ, он бесі тіл 

үйренушілердің оқытушы жетекшілігімен орындауына арналған ҿздік 

жұмыстары, қалған он бесі тіл үйренушілердің ҿз бетінше орындауына 

арналған жұмыстар үшін) тұрады. Құралдың соңында пайдаланылған 

ҽдебиеттер тізімі мен студенттерге ұсынылатын ҽдебиеттер тізімі, филология 

саласының қысқаша түсіндірмелі сҿздігі берілген. 
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1-САБАҚ 

ТІЛ ЖӘНЕ ҚОҒАМ 

 

1-тапсырма. Мәтінді тҥсініп оқыңыз. 

Қоғам дегеніміз не? 

Қоғам дегеніміз не? Бұл сұраққа жай ғана жауап беру қиын. Қоғам – 

ҿте нҽзік ҽрі күрделі материя. Оны қолмен ұстауға немесе микроскоппен 

қарап кҿруге болмайды. Олай болса, қоғамды анықтайтын ҿлшемді табу 

қажет. 

«Қоғам» деген сҿздің мағынасы кең: алғашқы қауымдық қоғам, 

феодалдық қоғам, капиталистік қоғам, француз қоғамы, демократиялық 

қоғам т.б. Бұл арада алдымен белгілі бір қауымның немесе жеке бір елдің 

тарихи даму кезеңдері еске түседі. Ал осы сҿзді жалпы мағынада алсақ, онда 

бүкіл адамзат тарихы жҽне оның болашағы туралы ойлаймыз. Бұл – ҽлемнің 

барлық халықтарының жиынтығы жҿніндегі ұғым. Басқа сҿзбен айтсақ, 

адамдардың ҿзара қатынас тҽсілі жҽне бірігу формаларынан түратын, 

табиғаттан ерекшеленген дүниенің бір бҿлігі. 

Қоғам туралы түсінікті нақтылай түссек, қоғам деп – бірігіп еңбек 

ететін жеке адамдардың жиынтығын жҽне олардың арасындағы екі жақты 

қатынасты айтамыз. Біріншісі, қоғам – адамның ҿмір сүру тҽсілі. Қоғамсыз 

адам жоқ, адамсыз қоғам жоқ. Екіншіден, қоғам жеке адамдардан ғана 

тұрмайды, ол сол жеке адамдардың ҿзара қатынасын кҿрсетеді. Жеке адам 

қоғамға ұжым арқылы енеді. Ол сонымен қатар бірнеше ұжымдардың мүшесі 

болады (еңбек, партия, кҽсіподак, т.б.). Демек, қоғам – ұжымдардың ұжымы, 

бірлігі болып кҿрінеді. 

Адамдар қоғамда белгілі бір ҽлеуметтік топқа, тапқа, ұлтқа жатады. 

Ҽлеуметтік топтардың, таптардың, ұлттардың экономикалық, ҽлеуметтік, 

саяси, мҽдени ҿмірдегі кҿп салалы байланыстары мен іс-ҽрекеті қоғамдық 

қатынас деп аталады. 

Сонымен, қоғамды адамдардың ҿмір сүру тҽсілі деп түсіну үшін, 

олардың ҿмір сүруін қамтамасыз ететін қоғамдық қатынастарды білу қажет. 

Қоғамдық қатынас мынадай ерекшеліктерімен сипатталады: 

1) қоғамға қажетті қатынас түрлері болады; 

2) субьект (жеке адам, адамдар) топтық сипатта болады; 

3) қоғамның обьективтік сипаты болады, яғни қоғам адамдар сол 

қатынасқа енгісі келе ме жоқ па, оған қарамастан ҿмір сүреді. 

Қоғамның материалдық ҿндіріс саласындағы қатынасы мен рухани 

саласындағы қатынасын ажырата білу керек. Біріншісі қоғамның ҿмір сүруі 

мен дамуына материалдық жағдай жасайды, ал екіншісі (идеологиялық, 

саяси, құқықтық, имандылық т.б.) – адамдардың рухани-мҽдени құндылықты 

жасаудағы ҿзара байланыста-рының нҽтижесі. Сонымен қатар материалдық 

жҽне рухани қатынастар ... 
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2-тапсырма. Мына ҧғымдарға анықтама беріңіз «Тіл», «қоғам» «кәсіби 

сӛз», «термин», «жаргон», «сленг», социолект», «диалект», «говор», 

«монолог», «диалог», «полилог». 

3-тапсырма. Мәтінге мағыналық аударма жасаңыз. 

ТІЛ ЖӘНЕ ҚОҒАМ 

Тіл – қоғамдық құбылыс. Ол қоғамның қажеттіліктерінен пайда болған 

жҽне қоғамда пайдаланылатын құрал. Бұдан тілдің келесі басты қызметі 

шығады. Яғни тіл – адамдар арасындағы қарым-қатынас құралы. Бұл кең 

түсінік: тіл арқылы хабарды жеткізуге (информативтік жҽне констациялаушы 

функциясы), немесе хабарды алуға (сұрау функциясы) болады. Сонымен 

бірге қозғау салуға, бұйыруға, ҿтінуге (аппелятивтік функциялары) т.б. 

болады. Бұлардың хабарлы, сұраулы, бұйрықты жҽне лепті сҿйлемдерге 

сҽйкес келетінін байқауға болады. Келесі мҽселе тілдің қоғамдағы 

жіктелістері. Ол тілдің қоғамдық дифференциялары деп аталады. Оның 

негізгілері: 

1. Ҽлеуметтік дифференция ҽдеттегі кәсіби сӛздерді, терминдерді, 

жаргондарды береді. Яғни тілде адамдардың ҽлеуметтік топтарына, 

мамандығына, шаруашылық кҽсібіне байланысты жіктелулер бар. 

Терминдер, арнайы сҿздер белгілі бір сала бойынша қолданылады. Оларды 

ҽдетте ғылыми терминдер, ҿнер терминдері жҽне спорттық терминдер деп 

бҿледі. Кҽсіби сҿздер, профессионализмдер ҽлеуметтік диалект деген 

атаумен де белгілі. Олар адамдардың, ҿлкенің шаруашылық кҽсібіне 

байланысты, соған тҽн сҿздер. Мысалы балық, егін, бақша ҿнімдері, мал 

шаруашылығы, құсбегілік, аңшылық немесе ҿндірістік аймақтардың сол 

шаруашылыққа байланысты ғана қолданылатын сҿздері жатады. Ал 

жаргондар адамдардың ҽлеуметтік топтарына байланысты қолданылатын 

сҿздер, бұл мағынасында ҽскерилердің жаргоны, студенттік жаргон, 

қылмыскерлердің жаргоны, компьютерлік жаргон деген ыңғаймен қолданыла 

береді, бұл ауызекі тілде молынан ұшырасады, ҽдеби тілге енбейді. 

Жасҿспірімдердің тіліндегі сҿйлеу ерекшеліктері сленг деп аталады. Бұлар 

тілдік «модаға, сҽнге» байланысты ҿзгеріп отырады. Лингвистикада 

бұлардың бҽрін жинақтап, ҽлеуметтік дифференция бойынша сҿздердің 

түрлерін социолект деп атайды. 

Бұл атаулар ҽдеби тілге енбейтіні болмаса, жағымсыз мағынада 

қолданылмайды. Шындығында, қазіргі ҽдеби тілде бір кездегі жаргондар 

сҿздің ауыспалы мағынасы немесе лексико-семантикалық варианты, тұрақты 

сҿз тіркесі түрінде молынан ұшырасады. 

2. Территориялық дифференция тілдегі диалектілерді, говорларды 

тілдің варианттарын береді. Мысалы ағылшын тілінің диалектілерімен қатар, 

америкалық, австралиялық, британиялық, жаңа зеландиялық, оңтүстік 

африкалық, канадалық деп аталатын нұсқалары бар. Ал диалектілер – 

жергілікті аймақтардың тілдік ерекшеліктері. Ол фонетикалық (сҿздің 

айтылуындағы дыбыстық айырмалар), лексикалық (сол аймақта ғана 

қолданылатын сҿздер) жҽне грамматикалық (аймақтар бойынша сҿз 
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тұлғаларының айырмасы) диалектілер болып бҿлінеді. Говорлар, сҿйленістер 

– деген аймақтың ішіндегі сҿйлеу ерешелігі бар шағын аудандар. Картаға 

түсіргенде диалект аймақтарының шекарасын изогластар бҿліп тұрады. Бұл 

диалектология ғылымының зерттеу объектісі. Кейде диалект мен тілдердің 

айырмасын белгілеу қиын болады: бір тілдің екі диалектісі бір-бірін түсінбеуі 

де мүмкін, керісінше екі басқа тілде сҿйлеушілер толық түсініседі. Бұл 

жағдайларда халықтың тілі деген түсінікке ғана қарайды.  

Тіл ҿзінің бағытталуы бойынша монологті, диалогті, полилогті 

түрлерде жарық кҿреді. Монологті тіл кейінгі деп есептеледі. Себебі тіл, 

қарым-қатынас қажеттілігінен пайда болған. 

Тіл жҽне қоғам мҽселелеріне тілдің мҽртебелері, қолданылу аясы, 

мемлекеттік жҽне ресми тіл, халықаралық қатынас тілі статустары, тілді 

дамыту мҽселелері де жатады. Қазір ҽлемде шамамен 6000-ға жуық тірі тіл 

бар деп есептеледі. Олардың 70 пайызының жазба тілі жоқ жҽне жойылып 

кетудің алдында тұр. «Ҽлемдік тілдер» деген атауды негізінен БҰҰ-ның 

ресми жұмыс тілдеріне қолданылады. Олар қытай, ағылшын, испан, француз 

жҽне орыс тілдері. Тілдің таралуын, кҿлемділігін сол тілде сҿйлейтін 

адамдардың санымен есептейді: 10 млннан аса адам сҿйлейтін тіл 

лингвистикалық ҿлшеммен ірі тіл болып саналады. Жер бетінде ондай 

тілдердің саны 100-ге жуық. Қазіргі ана тілі, қос тілділік (билингвизм), кҿп 

тілділік (полиглотизм) мҽселелері де осыған енеді. Тіл халықтың жҽне 

ұлттың, ұлттық мемлекеттіліктің басты белгілерінің бірі болып табылады. 

Сондықтан, мемлекеттер ҽрқашан тіл саясатын басты назарда ұстайды. 

Тілдің пайда болуы, дамуы, ҽдеби тілдің қалыптасуы, стильдік 

тармақталуы туралы мҽселелер де тіл жҽне қоғам түсінігіне орайласады. Бұл 

бағыттағы барлық мҽселелермен тіл білімінің қомақты саласы болып 

табылатын социолингвистика ғылымы айналысады. 

4-тапсырма. Мәтінді ӛз ақпараттарыңызбен толықтырыңыз. 

5-тапсырма. Біздің еліміздегі тіл саясаты туралы әңгімелеңіз. 

6-тапсырма. «Иә» немесе «жоқ» деп жауап беріңіз. 

1. Қоғам – саналы адамдардың бір мүддені, бір мақсатты орындау үшін 

санасыз түрде ҿзара бірігуі. 

2. Тіл мен қоғамның ҿз ара тығыз байланысы – екі жақты байланыс. 

Біріншіден, тілсіз ешбір қоғам ҿмір сүруі мүмкін емес.  

3. Тіл жоқ жерде адамдардың қоғамда бірлесіп еңбек етуі, қоғамдық 

ҿндірісті ұйымдастыруы, оны дамытуы ҽбден мүмкін.  

4. Қоғамның ҿмір сүруі, адамдардың бірлесіп еңбек етуі үшін қатынас 

құралы, пікір алысудың құралы – тіл қажет. 

5. Тіл – адам баласы қоғамының ҿмір сүруінің жҽне дамуының қажетті 

шарты.  

6. Екіншіден, тіл қоғамға тҽуелсіз. 

7. Қоғам уақытымен ҿзгере береді. Бірақ жастар ҿз мақсаттары, ҿз 

болашақтары үшін ҽрдайым алға ұмтылуы керек. 
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8. Күнделікті сҿйлеп жүрген ана тілімізге ҿзге тілдерден енген сҿздер 

араласып, тіліміз шұбарланып кетті. Жастар теледидар, тағы басқалардан 

кҿргендеріне еліктеуді шығарды.  

9. Барлығы бірдей сондай, ҿз ана тілі үшін, елі үшін, халқы үшін жаны 

ашитын, оған араша түсетін, ойланатын да жастар жоқ.  

10. Жастардан үлкен үміт күтуге болады. Мемлекетіміздің болашағы – 

жастар. Болашақ – жастар қолында. 

 

ТІЛ ҤЙРЕНУШІЛЕРДІҢ ОҚЫТУШЫ ЖЕТЕКШІЛІГІМЕН 

ОРЫНДАУЫНА АРНАЛҒАН  ӚЗДІК  ЖҦМЫСТАРЫ 

 

1-тапсырма. Сӛздермен жҧмыс жасаңыз. 

Ҽлемдік бейне, болмыс, ұғым, құбылыс, таным, білім-білігі, парасат-

пайымы, кҿзқарас, діл, дүниетаным, дҽстүр, ҽдет, салт, сана, болмысты тану, 

игеру, мирас, киелі, қатынас құралы. 

2-тапсырма. Мәтінге мән бере оқыңыз. 

ТІЛ ТАЗАЛЫҒЫ 

Сҿздің тазалығы дегеніміз – сҿйлеушінің немесе жазушының ҽдеби тіл 

нормасын сақтауымен бірге, ана тілінің мүмкіндігін пайдалана білу. 

Тіл тазалығының да тілдің дұрыстығына ұқсас жерлері кездеседі. Тіл 

мҽдениетінің ең басты коммуникативтік сапаларының бірі болғандықтан, 

сҿздің тазалыығына ерекше мҽн беріледі. Дҽлірек айтқанда, сҿзді 

қолданғанда, баламасы бар сҿздердің ҽдеби тілге қатысты бірден-бір 

ұғынықты ана тілінің тазалығын танытатын сҿзді таңдай білу керек. Былайша 

айтқанда, тілді шұбарлауға бармаған жҿн. Ал тілдің тазалығын бұзатын, оған 

нұқсан келтіретін факторлар аз емес. Оларға, мҽселен, ана тіліндегі баламасы 

бола тұра, басқа тілдерден енген сҿздерді қалай болса солай жұмсау 

(варваризмдер), жергілікті мҽні бар сҿздерді (диалектизмдер) талғамсыз 

қолдану, мамандыққа байланысты шағын ортада кездесетін сҿздер 

(профессионализмдер), сондай-ақ құрбы-құрдастардың, ҽзіл-қалжыңы аралас 

адамдардың арасында сҿзге кірістірілетін тілдік құралдар (жаргонизмдер) 

сияқты жайлар жатады. 

3-тапсырма. Диалектизмдерге, варваризмдерге, профессионализмдерге, 

жаргонизмдерге мысалдар келтіріңіз. 

4-тапсырма. Мәтінді оқыңыз. 

ТІЛ ТУРАЛЫ 

Тіл адам қоғамында ҿмір сүріп, оның ―қажетін‖жүзеге асыратын құрал 

болғандықтан, тіл білімінің ҽлеуметтік лингвистика деп аталатын  саласының 

атқарар қызметі де, ғылыми маңызы да ерекше. XІX-XX ғғ. бастап, 

лингвистикалық бағыттар мен мектептердің бірі ретінде  негізі қаланған бұл 

саланың бүгінде ҿз нысаны, мақсат-міндеті, заңдылықтары қалыптасып 

орныққан. Ҽлеуметтік лингвистика тілдің қоғамдық сипатын, стильдік 

саралануын, ҽлеуметтік ерекшелігін, қоғамдағы қостілділік, кҿптілділік 

мҽселелерін, тілдік жағдай, тілдік саясат ұғымдарын жҽне т.б. айқындауға 
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мүмкіндік береді, анығырақ айтқанда, тілші Э.Д.Сүлейменова  ―Ҽлеуметтік 

лингвистика - тілдің қоғамдық қызметтерін, ҽлеуметтік шартталған белгілері 

мен заңдылықтарын кешенді түрде зерттейтін қазіргі тіл ғылымының 

маңызды бағыттарының бірі. Ол тіларалық байланыс жағдайындағы кез 

келген тілдің ҿмір сүру формасына, қоғамдық қызметінің ауқымы мен 

сипатына қатысты айқындалатын тілдердің қызмет ету ерекшеліктерін 

қарастырады‖,- деп анықтама береді. Тілдің қоғамдағы орны оның 

қатысымдық деңгейімен, нормалану дҽрежесімен, құқықтық мҽртебесімен, 

конфессиялық ерекшелігімен, оқытылу, меңгерілу сипаттарымен ҿлшенеді. 

Ғалым С.Аманжолов зерттеулерінің желісі тілдің қоғамдық 

ерекшелігіне шоғырланған. Автор тілдің барлық белгілерін оның қоғамдағы 

орнымен, ҽлеуметтік ҿзгешелігімен байланыстырды. Автор 

тұжырымдарының басым кҿпшілігі лингвистиканы қоғамдық ғылым ретінде 

қарастыруға саяды. «Адам қоғамына» мҽн бере келе, оның мүмкіндігін 

жоғары бағалай отырып, ғалым  тек қоғам бар жерде ғана тіл ҿмір сүреді, 

оны зерттеп, ҿркендетер тіл ғылымы  дами алады деп түйіндейді. Осыған 

сҽйкес,  кез келген тіл білімінің саласын С.Аманжолов ―адам қоғамының зор 

табысы, ғылыми жетістігі‖ деп дҽйектеді: ‖Мыңдаған жыл ҿмір сүрген адам 

баласының дүние тануына үнемі қызмет еткен тіл, тек  қарым-қатынастың 

құралы ғана емес, ол  дамудың да  жҽне күрестің де құралы болуымен қатар, 

грамматика сияқты адам баласына зор қызмет істейтін ҿте маңызды 

ғылымды тудырды. Бұл ғылым адам баласының ұзақ ҿміріндегі тұрмыс үшін 

күрес жолында жасаған тҽжірибелерін, ойлауының ұзақ уақыт 

абстракциялануы арқасында топшыланған жетістіктерін қорытқан да білім 

болып отыр‖. Ғалымның жоғарыда келтірілген үзіндісінде ―адам баласы‖ 

деген тіркес қатарынан үш рет кездеседі. Тілші кҿпшілік назарын тілдің 

қоғамдық маңыздылығын, оның табиғи ҽрі танымдық ерекшелігін, 

функционалды сипатын тіл арқылы айқындауға бағыттаған. Осы орайда, 

қоғамдық факторлармен бірге зерттеуші  тілтанымдық құралдарға зер салды, 

ол тілдік амалдарды тек қарым-қатынас функциясында ғана емес, дүниені 

тану, тҽжірибе жинау, ойлау, білім алу негізі  деп сұрыптау қажеттігін 

ескертті.  Құрылымдық типология тұрғысынан барлық тілдер тең дҽрежелі 

болып есептелсе де,  ҽлеуметтік типологияда тілдердің сараланатын ҿз 

ҿлшемдері, ҿз ―құндылықтары‖ барын назарға алсақ, С.Аманжоловтың 

―...тілдердің біріне-бірі ұқсап та, ұқсамауы да ҽлеуметтік [социалды] 

жағдайға байланысты‖ деген тұжырымының маңыздылығына, сҿзсіз,  кҿз 

жеткіземіз. Бұл жағдайда сол тілде сҿйлеуші адамдардың, халықтардың саны, 

қолданушы мемлекеттердің есептік кҿрсеткіші ескеріледі ҽрі тілдің қоғамдық 

функциялары мен ҽлеуметтік салаларды қамту ҿзгешелігі нысанағы алынады. 

Мұндай ерекшеліктерді С.Аманжолов ―қоғамдық қарым-қатынас күштілігі‖,- 

деп сипаттай отырып,  тілдің ―қоғамдық құбылыс, қоғамдық  коллективтіктің 

тапқан, жасаған нҽрсесі, қоғаммен бірге ҿсіп-ҿнетін нҽрсе‖ екенін дҽйектейді. 

Демек,  тілдің ҽлеуметтік деңгейін анықтау, оның қоғамдық танымын саралау 

жҽне қоғамдық сананы қалыптастырудағы атқарар қызметін талдап кҿрсету, 
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бір жағынан, қарым-қатынас күштілігі деп түсіндірілсе, екіншіден, қоғамдық 

коллективтің тапқан, жасаған нҽрсесі деп ұғынылады, яғни ҽлеуметтік таным 

тілдік құралдардың жасалу, қалыптасу, даму заңдылықтарымен тығыз 

байланысты болады.  

5-тапсырма. Мәтінді тҥсініп оқыңыз. 

ӘДЕБИ ТІЛ – ҚОҒАМДЫҚ ТІЛ 

Тіл – адам қатынасының аса маңызды құралы. Тілді сол тілде сҿйлеуші 

халық жасайды. Халық тілінің ең жоғарғы формасы – ҽдеби тіл. Ҽдеби тіл 

кҿбінесе халық тілі негізінде жасалады. 

Ҽдеби тіл – қоғамдық қызметі мол тіл. Сҿйлеу тілі қарым-қатынас 

жасаудың құралы болса, ҽдеби тіл, сонымен қатар, ҿнердің, мҽдениеттің, 

ғылымның, оқу-ағарту, тҽрбие жұмыстарының, саясаттың, кеңсенің, 

баспасҿздің тілі. Ҽдеби тілдің біркелкі, ҽрі жаппай, қоғамның барлық ҿміріне 

қатысты бола жұмсалуы – оның ҽрі ұлт тілі болуының белгісі. 

Ҽдеби тіл дегеніміз – жазба ҽдебиет арқылы жүйелі қалыпқа түскен, 

стильдік тармақтары бар, қоғамдық қызметі ҽр алуан тіл... 

7-тапсырма. Мәтінді ӛз біліміңізбен толықтырыңыз. 

8-тапсырма. Мәтінді тҥсініп оқыңыз. 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі, яғни қазақ тілі ҽлемдегі 

6 мыңға жуық тілдердің ішіндегі қолданылу ҿрісі жағынан 70-ші, ал тіл 

байлығы мен оралымдылығы жағынан алғашқы ондықтар қатарындағы тіл. 

Сондай-ақ, ол дүние жүзіндегі ауызша жҽне жазбаша тіл мҽдениеті 

қалыптасқан 600 тілдің жҽне мемлекеттік мҽртебеге ие 200 тілдің қатарында 

тұр. Қазақстан Республикасының Конституциясы Тіл саясаты туралы 

тұжырымдамасы жҽне осыларға негізделген Тіл туралы заң республикадағы 

тілдердің ұлтаралық жарастық пен рухани ынтымақтастықтың құралы 

ретінде  қызмет етуін жҽне тіл алуандығын кҿздейді. Республикада 

мемлекеттік тіл ретінде бір ғана тіл – қазақ тіліне конституциялық мҽртебе 

беріліп отыр. 

Сҽрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 

университеті мемлекеттік тілді аймақтағы ҿзге ұлт ҿкілдеріне меңгертуге 

үлес қосып келеді.  

Бүгінгі таңда мемлекеттік тілді білу – мемлекеттік қызметкерлердің ең 

басты біліктілік талабына айнала бастады. Қазір мұндай талап қойылатын 

лауазымдар саны күн ҿткен сайын артып келеді.  

«Тіл туралы» Заңның 4-бабында: «Қазақстан халқын топтастырудың аса 

маңызды факторы болып табылатын мемлекеттік тілді меңгеру – Қазақстан 

Республикасының ҽрбір азаматының парызы. Үкімет, ҿзге де мемлекеттік, 

жергілікті, ҿкілді жҽне атқарушы органдар Қазақстан Республикасының 

барша азаматтарының мемлекеттік тілді еркін жҽне тегін меңгеруіне қажетті 

барлық ұйымдастырушылық, материалдық-техникалық жағдайларды жасауға 

міндетті» - делінген. 

9-тапсырма. Топпен талқылаңыз. 
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- «тілдің мемлекеттік мҽртебесі», «қолданылу ҿрісі», «тіл байлығы» деген 

ұғымдарға түсінік беріңіз. 

- «халықаралық тіл», «мемлекеттік тіл», «ресми тіл» ұғымдарына түсінік 

беріңіз. 

- «ҿлі» тіл жҽне «тірі» тілдер туралы не білесіз? 

10-тапсырма. Елбасымыздың тӛмендегі мемлекеттік тіл туралы сӛзін 

оқыңыз. Ӛз пікіріңізді ортаға салыңыз. 

―Мен қазақ тілінің мемлекеттік мҽртебе алу үшін қолымнан келгенінің 

бҽрін істедім. Бұдан да қиын кезеңде ... ана тіліміз республикамыздағы жеке 

дара мемлекеттік тіл мҽртебесін алды. Тіл туралы арнайы заң қабылдадық. 

Еліміз кҿп ұлтты мемлекет болған соң тіл мҽселесін тізеге салып 

шешуге болмайтынын ұмытпаған абзал...‖ 

Н.Ә.Назарбаев. 

11-тапсырма. Сіз тілді ҥйрену ҥшін ең алдымен қайсысын таңдар едіңіз? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-тапсырма. Қазақ тілін қай санатқа жатқызар едіңіз? Неліктен? 

  ―Тіл ажалы”       

Дэвид Кристал 

Жойылу қауіпі бар тілдерді Линвист Майкл Краус 4 санатқа бҿледі. 

1. Қауіп тӛне бастаған тілдер. Олар ҽлеуметтік жҽне экономикалық 

тұрғыдан қажетсіз деп табылған, үлкен тілдердің қыспағына түскен тілдер. 

Басты белгісі – алдымен бұл тілдерде сҿйлейтін жастар азая бастайды.  

2. Қауіп – қатер тӛнген тілдер. Бұл тілде жақсы сҿйлейтіндер – жасы елуден 

асқандар. 

3. Ӛле бастаған тілдер. Бұл тілде тек қартайған адамдар сҿйлейді.  

4. Жойылған тілдер. Бұл – сол тілде сҿйлейтін бірде – бір адам қалмаған тіл.   

 

ТІЛ ҤЙРЕНУШІЛЕРДІҢ ӚЗ БЕТІНШЕ ОРЫНДАУЫНА АРНАЛҒАН  

ЖҦМЫСТАР 

 

Талап, ынта Күш - қайрат 

қажеттілік 
Тілдік орта 

Тілге құрмет 

Тілді меңгеру үшін 

қажетті  нәрселер 



13 

 

1-тапсырма. Сӛздікпен жҧмыс жасаңыз. Тіл білімі саласына қатысты 

тӛрт термин-сӛзді тауып, анықтамасымен жазыңыз. 

2-тапсырма. «Тілдің шығуы туралы» тақырыбына реферат дайындаңыз. 

3-тапсырма. Сӛздікпен жҧмыс жасаңыз. Әдебиеттану саласына қатысты 

тӛрт термин-сӛзді тауып, анықтамасымен жазыңыз. 

 

2 – САБАҚ 

ТІЛ МӘДЕНИЕТІ 

 

1-тапсырма. Мәтінді оқып, аударыңыз. 

ТІЛ МӘДЕНИЕТІ 

Дүние жүзі тарихына үңілсек, ғылым атаулы тілді зерттеуден бастаған. 

Ал, «Мҽдениет» деген түсінікке тоқталатын болсақ, мҽдениет деген 

ұғымға беті-қолын жуғаннан бастап, адамзат ақыл-ойының қазіргі жеткен ең 

соңғы биігіне дейінгі барлық ұғым енеді, - деп М.И.Калинин атап кҿрсетеді. 

Мҽдениет, оқу-ағарту, ғылым, ҿнер т.б. рухани ҿмір табыстарының 

жиынтығы, - дейді тілші-ғалым М.Балақаев ҿзінің «Қазақ тілінің мҽдениеті» 

атты еңбегінде. 

Мҽдениет туралы түсінікке ҽр ғалым ҽр түрлі анықтама береді. Қарап 

отырсақ, мҽдениеттің ҿзі екіге бҿлінеді екен. Материалдық жҽне рухани 

мҽдениет. Соның ішінде тіл мҽдениеті рухани мҽдениетке жатады.  

«Тіл мҽдениеті» негізінен «Сҿз мҽдениеті», «Сҿзді орынды қолдану» 

деген ұғымды білдіреді. Ҿйткені, тіл мҽдениетінің негізгі зерттейтін объектісі 

– сҿз,  сҿздің дұрыс айтылуы, дұрыс жазылуы, дұрыс қолданылуы, сол 

арқылы ойдың айқын, ҽсерлі жетуі, екі ұштылықтың, күңгірттіктің болмауы. 

Соған орай тіл мҽдениеті ғылымын үлкен екі салаға: ауызша сҿйлеу 

мҽдениеті, сҿз қолдану мҽдениеті деп бҿлуге болады. Сондықтан сҿйлеу 

мҽдениетіне байланысты ҿтілетін практикалық сабақтарда ауызша сҿйлеу 

тілінің ерекшеліктеріне кҿп кҿңіл бҿлініп, қателерді тіл фактілері негізінде 

талдап, сырын ашып кҿрсетудің пайдасы зор.  

Тіл байлығы – сҿз байлығы. Ал сҿз байлығы ҽр адамның 

лексикасындағы қолданылатын сҿздердің санымен байланысты болғанымен, 

негізгі байлық – ой байлығы, сол сҿздерді қиюластырып, ҽсем де ҽсерлі ой 

мұнарасын қалай білуде. Себебі сҿзді кҿп біліп, бірақ оны орынды, ойлы, 

образды жұмсай алмасаң, одан не пайда? Ал сҿзге кҿп мағына сыйғызып, ҽр 

сҿздің парын, мҽн-мазмұнын, стильдік бояуын дҿп басып беру ойлау 

қабілетімен, оның шығармашылық сипатымен ұштасып жатады. Ал ой 

байлығына жету үшін тіл дамуының кешегісі мен бүгінгісін, лексикалық 

қабаттын баю, толығу жолдарын, тілде пайда болған жаңа құбылыстардың 

ҿміршеңдігін, бір сҿзбен айтқанда, тілдің ішкі, сыртқы мүмкіншілігін жақсы 

меңгеріп, оған қамқорлықпен, жанашыр кҿзбен қадағалап отыру керек. 

Сҿз қолдану мҽдениетін арттыратын негізгі шаралардың бірі – тіл 

тазалығы. Тіл тазалығы дегенде, ойымыздың, сҿзіміздің бҿтен, бҿгде 

элементтермен шұбарланбауын талап етеміз. Ҽрине, бҿтен тілден сҿз алмай, 
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таза ана тілі материалының негізінде ғана ҿмір сүретін ҽдеби тіл деген 

болмайды. Кҿркем шығарманы, сондай-ақ, ҽдеби нормадан ешбір 

ауытқымай, бҿтен тілдік элементтерді қоспай, сірестіріп, «таза ҽдеби» тілде 

де жаза беруге болмайды. Ҿйткені, кҿркемсҿз шеберлері оқырмаңдарына 

ҿмірдің ҿзі кҿтерген саласын жан-жақты кҿрсету, олардың дүниетанымын, 

эстетикалық талғамын арттыру мақсатын кҿздейді. 

Қандай адам болмасын, ой-ҿрісінің, білімінің, мҽдениеті мен рухани 

дүниесінің қаншалықты екені оның жазған жазуынан, сҿйлеген сҿзінен де 

байқалды. «Кісіге қарап сҿз алма, сҿзіне қарап кісіні ал», - деп ұлы Абай 

тегін айтпаған. Ана тілінің мол байлығын игерген, құдіретіне түсінген, 

күшіне тағзым етіп, бас иген адам ҿзіне де, ҿзгеге де талап қоя алады, сҿзді 

қалай болса солай қолдануға жол бермейді. Сҿз мҽдениеті мен ҿз мҽдениетін 

қатар ұстап, екеуін бірге ҽлпештеп, қамқор болса, ана тіліне деген 

сүйіспеншілігі арта түсері даусыз. 

Сонымен, тіл мҽдениетінің басты мҽселесі – тілдік құралдардың 

кҿмегімен қарым-қатынас жасау барысында адамға ықпал ету. Ҽрине, 

мұндайда тілдің эстетикалық, ҽдемілік жағынан ҽсер етуі басты назарға 

алынады. Демек, ҽркімнің жүріс-тұрысында, жалпы болмысында мҽдениетті 

болуының қажеттігі сияқты, сҿйлеу, жазу үстінде де адамның ҽр сҿзді, сҿз 

тіркесі мен сҿйлемді тиісті мағынасында ғана емес, соған қоса тартымды, 

ҽсерлі қолдана білуі кең мағынадағы рухани мҽдениеттіліктің бір саласы 

ретінде қаралуға тиіс. 

Тіл мҽдениетінің ерекшелігін айқындайтын негізгі белгілер мен 

сапалар болады. Олардың бастылары мыналар: дұрыстық, дҽлдік, логикалық, 

тазалық, мҽнерлілік, сҿздің байлығы жҽне қисындылық. 

2-тапсырма. Мәтінді оқып, аударыңыз.  

Тілдің қоғамдағы қызметтері ҽр алуан. Тіл – қарым-қатынас құралы, 

кҿнеден келе жатқан тарихи танымды жеткізуші ақпарат кҿзі ғана емес, 

сонымен бірге адамның ой-ҿрісінің, мҽдениеттілік дҽрежесінің, ақыл-

парасатының, рухани байлығының ҿлшеуіші десе де болады. Демек, 

жастардың тіл мҽдениетінің деңгейін кҿтеру – тілдің болашағына жол ашу.  

Тіл, лингвист Оливер Вэндел Холмс айтқандай, мҽдениеттің бҿлшегі 

емес, ол – мҽдениеттің ірге тасы. Ал «мҽдениет» терминіне ҽр түрлі ғалымдар 

түрліше түсінік береді. Қазіргі заманғы сҿздіктерде мҽдениетке тҿмендегідей 

анықтамалар беріледі: 

1) мҽдениет – белгілі бір халықтың қол жеткен табыстары мен 

шығармашылығының жиынтығы; 

2) мҽдениет – адамзат қауымының белгілі бір тарихи кеңістіктегі 

қызметі мен ҿзіндік ерекшеліктері (палеонит мҽдениеті, крит-мекеныс 

мҽдениеті, қазақ мҽдениеті т.б.); 

3) мҽдениет – адамдық ҽрекеттің белгілі бір саласының жетілу деңгейі 

(сҿйлеу мҽдениеті, еңбек мҽдениеті, құқық мҽдениеті т.б.); 

4) агромҽдениет (дҽнді ҿсімдіктер мҽдениеті, цитрустық мҽдениет т.б.). 
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Қазақ мҽдениеттанушыларының ойынша, осы анықтамалардың 

алғашқы екеуі мҽдениеттанудың мақсатын белгілейді. Олай болса, мҽдениет 

арқылы ҿрнектелген ұлт болмысы тек бір тіл арқылы танылады. 

Мҽдениет – адамзаттың ҿндірістік, қоғамдық, жҽне ақыл-ой 

жетістігінің жиынтығы. Сонымен қатар, мҽдениет – ҽлемдегі ұлттар мен 

ұлыстардың ерекшелігін кҿрсететін күрделі де біртұтас құбылыс. Ол ҽрі 

түрлі бағыттағы, бірақ ҿзара байланыстағы екі  қабаттан тұрады. Бірінші 

қабат – дҽстүр, басқаша айтар болсақ, ұрпақтан-ұрпаққа жетіп отырған салт-

сана. Екінші қабат – ҿркениет, яғни қоғамның жалпы ҽдептерге сай жоғары 

даму жолы. Дҽстүр – мҽдениеттің бастауы, ҿркениеттің қалыптасу тетігі 

болмақ. Халықтың тілі, ҽдебиеті, ҿнері, тарихы оның ежелден қалыптасқан 

салт-санасымен астасып жатады. Ҿркениет – белгілі бір қоғамдық 

кезеңдерден басталып, қазіргі заманға дейінгі адамзаттың даму жолы 

(Қазақстан. Ұлттық энциклопедия 6т. ) 

«Мҽдениеттанушылардың пікірінше, қазақ тіліне бұл термин арабтың 

маданият – «қала», «қалалық» деген сҿзінен енген. Ал культура терминінің 

алғашқы мағынасы жер-анамен, оны ҿңдеп баптаумен тығыз байланысты 

болған. Бара-бара осымен сабақтас (жерді күту, ҿңдеу, баптау) адам тҽрбиесі 

мен біліммен байланысты ұғымға айналған. Оның ішінде сонау кҿне 

заманның ҿзінде ҿмірге икемді, қабілетті, жан-жақты қалыптасқан 

азаматтарды тҽрбиелеуге бағытталған ерекше білім беру жүйесін жасаған 

грек мҽдениетінің орны ҽлемдік ҿркениетте белгілі. Демек, мҽдениет ұғымын 

адам бойындағы «табиғи» рухани байлық пен шындықтағы, күнделікті 

тұрмыстық қолданыстағы материалдық байлықты «жетілдіру» деп түсінуге 

болады. Кҿрнекті мҽдениеттанушы-этнограф Э.Б.Тэйлор мҽдениетті адамның 

ақыл-ойы мен еңбегі жемістерінің тізбектері, яғни материалдық жҽне рухани 

құндылықтар ретінде анықтады» (Манкеева Ж.). 

3-тапсырма. Мәтінге ат ойлап табыңыз. 

 

ТІЛ ҤЙРЕНУШІЛЕРДІҢ ОҚЫТУШЫ ЖЕТЕКШІЛІГІМЕН 

ОРЫНДАУЫНА АРНАЛҒАН  ӚЗДІК  ЖҦМЫСТАРЫ 

 

1-тапсырма. Ғалымдардың пікірлерімен танысыңыз. 

М.Балақаев: «Тіл мҽдениеті дегеніміз - тілдік тҽсілдердің ширау, жетілу 

дҽрежесі. Сонымен қатар, ол тіл жұмсаудағы ізеттілік, сауаттылық қана емес, 

тілдік тҽсілдерді, фонетикалық, орфографиялық, орфоэпиялық, 

морфологиялық, синтаксистік, стильдік құбылыстарды ұқыпты, дұрыс 

қолдану дағдысы», - дейді. 

«Тіл мҽдениеті дегеніміз – сҿйлеудегі, жазудағы сыпайылық, ізеттілік 

қана емес, сонымен қатар айқын ойлылық, сҿзді дҽл айыру шеберлігі, сҿйлеу 

ҿнеріне шыныққандық» (Н.Уҽлиев, «Сҿз мҽдениеті»). 

Р. Сыздықова: «Тіл мҽдениеті дегеніміз – сҿздерді дұрыс орнымен 

қолдану (лексикалық), дұрыс құрастыру (синтаксистік), дұрыс қиюластыру 

(морфологиялық), дұрыс дыбыстау (орфоэпиялық), сауатты жазу 
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(орфографиялық), тілді ҽсерлі етіп жұмсау (лингвостилистикалық) 

нормаларын ұстану, орнықтыру, жетілдіру», - дейді. 

2-тапсырма. Пікірлерді аударып, ӛз пікірлеріңізбен толықтырыңыз. 

3-тапсырма. Мәтінді оқып, мәтінге жуық мазмҧндаңыз. 

Сӛз мәдениеті, тіл мәдениеті 

Адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас құралдарының ішіндегі ҿмірде 

кең қолданылатыны жҽне аса маңыздысы – тіл. Сондықтан адамдар 

арасындағы қатынас мҽдениеті туралы айта отырып, сҿз мҽдениетіне соқпай 

кету мүмкін емес. 

Сҿз мҽдениеті, біріншіден, ауызекі тіл мҽдениеті жҽне жазба тіл 

мҽдениеті болып екіге бҿлінеді. 

Ауызекі сҿйлеу тілінің де жазба тілінің де бастау негізі – белгілі бір 

ұлттың дҽстүрімен сабақтасқан жалпы халықтың тілі. Ауызекі сҿйлесу 

кезінде жеке адамдар ҿзінің мінез – құлқын кҿрсетеді. Сондықтан да сҿйлеу, 

сҿйлесе білу ҿнер, мҽдениеттіліктің белгісі. Тілдік норманың жүйесін толық 

сақтайтын жазба тіл. Соның ішінде жазба ҽдеби тіл. Жазба ҽдеби тіл – жазу 

арқылы бнлгілі жүйеге түскен жазу дҽстүрі мен ҽр түрлі жазба ҽдебиетінің 

негізінде қалыптасқан, тұрақты нормалары, стильдік – жанрлық тармақтары 

бар тілдің түрі.  

Екіншіден, сҿз мҽдениеті сҿзді дұрыс қолдану (сҿз дұрыстығы) жҽне 

сҿзді бедерлі жұмсау (сҿз шеберлігі) деген екі сатыдан тұрады.  

Сҿз дұрыстығы қҽзіргі ҽдеби тілдің жұртшылық таныған, үлгі түтқан 

нормасын ұстану дегенді білдірсе, сҿз шеберлігі тек нормаға тҽн дұрыстықты 

ғана білдірмейді, сонымен қатар алуан түрлі тілдік амал-тҽсілдерінің ішінен 

мағына, стильдік жағынан аса дҽл, ұтымды түрін талғау дегенге негізделеді. 

Бұл жерде сҿзге дұрыс не бұрыс деген баға берілмейді. Сҿз ―дҽлірек‖, 

―айқынырақ‖ деп бағаланады. 

Тіл анық болмаса, ой анық емес деген сҿз. Тіл – ойдың айнасы. Тілдегі 

сауатсыздық – адамның жалпы сауатсыздығының, мҽдениеті тҿмендігінің 

кҿрінісі, рухани байлығының ҽлсіздігі.   

4-тапсырма. Мәтінді оқып, мазмҧнын ашатындай сҧрақтар 

қҧрастырыңыз. 

СӚЗ БАЙЛЫҒЫ – ТІЛ БАЙЛЫҒЫ 

Сҿздің байлығы дегеніміз – ҽркімнің ҿз ана тілінің бар мүмкіндіктерін 

еркін пайдалана білуі. 

Тілдің байлығын жақсы игермей тұрып, оның даму барысына назар 

аудармай, тіл мҽдениеті үшін күресу немесе тіл мҽдениетін сақтау ҿте қиын. 

Адамның тіл арқылы қарым-қатынас жасау барысында сҿз байлығы 

неғұрлым мол болса, ол соғұрлым ойын еркін, қиналмай жҽне ҽсерлі жеткізе 

алады, тыңдарманын да, оқырманын да тарта біледі. 

Тілдің байлығы бҽрінен бұрын лексикадан, семантикадан кҿрінетіні 

белгілі, яғни сҿздік қоры бай адамның сҿйлеуі мен жазуынан да тіл 

байлығының байқалып отыратындығы белгілі. 
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Тілдің байлығы ойды сҿзбен жеткізу ыңғайына тілдің кедейлігі деген 

ұғыммен байланысты айтылады. Ҽлбетте, екеуі бір-біріне қарама-қарсы 

ұғым. Сҿздің байлығы мен кедейлігіне баға беру үшін арнаулы 

лингвистикалық немесе жалпы филологиялық білімнің болуы қажет те емес, 

яғни сҿйлеушінің немесе жазушының тілінің байлығы немесе кедейлігі 

туралы кез келген адам айта алады. 

Жазушы немесе сҿйлеуші адамның мақсаты – оқырмандары мен 

тыңдармандарына ойын жеткілікті жеткізу. Сҿздің байлығы деген ұғымды 

осы ыңғайда да түсінуге болады. 

 

ТІЛ ҤЙРЕНУШІЛЕРДІҢ ӚЗ БЕТІНШЕ ОРЫНДАУЫНА АРНАЛҒАН  

ЖҦМЫСТАР 

 

1-тапсырма. Сӛздікпен жҧмыс жасаңыз. Тіл білімі саласына қатысты 

тӛрт термин-сӛзді тауып, анықтамасымен жазыңыз. 

2-тапсырма. «Жастардың сӛйлеу мәдениеті қандай болу керек?» Эссе 

жазыңыз. 

3-тапсырма. Сӛздікпен жҧмыс жасаңыз. Әдебиеттану саласына қатысты 

тӛрт термин-сӛзді тауып, анықтамасымен жазыңыз. 

 

3 – САБАҚ 

ӘЛЕМ ТІЛДЕРІНІҢ ТОПТАСТЫРЫЛУЫ 

 

1-тапсырма. Мәтінді оқып, ӛз мәліметтеріңізбен толықтырыңыз. 

Тілдер туралы мағлҧмат 

 Дүние жүзінде бес жарым мыңдай тіл бар деседі. Тіл саны бұдан кҿп 

болуы да, сҽл аз болуы да мүмкін. Сондықтан дүниеде қанша тіл бар дегенді 

ҽзірше дҽл айту қиын. Ҿйткені Африканы, Азияны, Американы, Австралия 

мен Океанияны мекендеуші толып жатқан жергілікті халық тілі ҽлі де жете 

зерттелген жоқ. 

 Жер шарында кҿптеген мемлекет бар. Ҽрбір мемлекет ішінде неше 

түрлі халық болуы мүмкін. Ҽр халықтың ҿз тілі болады. Олар ҿз ана тілінде 

де, ана тілімен қатар сол мемлекет ішінде кҿп тараған бірді-екілі басқа 

тілдерде де сҿйлеуі мүмкін. 

 Тіл саны мемлекет халқының аз-кҿптігіне де байланысты емес. 

Мҽселен, Жаңа Гвинеяның екі миллиондай ғана адамы бар. Ал солар тҿрт 

жүзге тарта тілде сҿйлейді. Бұл елде бір деревня тұрғындары екінші деревня 

тұрғындарының тілін шала-шарпы ғана түсінеді де, деревня аралары 

қашықтаған сайын, бір бірінің тілін мүлдем түсінбейтін кҿрінеді. 

 Ҽр мемлекетте неғұрлым кҿбірек тараған тілдер болады; кейбірінің ҿз 

ішінде мемлекеттік ресми бір тілі болады; бір тіл бірнеше мемлекетке ортақ 

болуы да мүмкін; сонымен қатар дүние жүзіне кҿбірек тараған халықаралық 

тілдер болады. Жер шарындағы адамзат осындай тілдер арқылы сҿйлесіп, 

түсініседі, қарым-қатынас жасайды. 
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 Дүние жүзінде кҿбірек тараған тілдер – орыс, қытай, ағылшын, испан, 

француз, неміс, араб, португал, жапон, итальян тілдері. Жер шары халқының 

алпыс пайыздан астамы осы тілдерде сҿйлейді. Орыс, ағылшын, испан, 

француз, қытай тілдері халықаралық тілдер ретінде қолданылады. 

2-тапсырма. Мәтінді тҥсініп оқыңыз. 

Тілдердің генеологиялық классификациясы 

Тілдердің генеологиялық (туыстық) классификациясы деген дүние жүзі 

тілдерін ҿзара бір-бірімен туыстығына қарай салыстырмалы-тарихи тұрғыдан 

топтастыру. Соған байланысты алынған тілдердің топтары тілтану 

ғылымында тіл жанұялары деп аталады, олар ҿзінің ішінен жақын 

туыстығына қарай бірнеше топтарға бҿлінеді. Тіл жанұялары алыстан 

бірігетін макрожанұяларға топтастырылады. 

Қазіргі кезде ҽлем тілдері тҿмендегідей тіл жанұяларына бҿлінеді: 

1. Үндіевропа тілдеріне қазіргі үнді (хинди, урду, бенгаль, маратхи), 

иран (иран, тҽжік), роман (француз, испан, португал, итальян, румын), славян 

(орсы, поляк, чех, словак, украин, белорус, серб, хорват), герман (неміс, 

ағылшын, дат, швед, норвег, галл), балтық (латыш, литван), грек, албан, 

келть, армян, нуристан тіл жанұялары жатады. Сонымен бірге ҿлі тіл 

жанұялары анатлия, тохар, иллирия, скиф, кушан т.б. енгізіледі. 

2. Афразиат тілдері: семит (араб, иврит), египет, омот, кушит, чад  жҽне 

бербер тілдері. 

3) Дравид тілдері Үндістан түбегіне таралған (телугу, тамиль, каннада, 

малаялам). 

4) Орал тілдеріне фин-пермь (фин, эстон, мордва), угор (венгр, ханты, 

мансы), самодий (ненец, эвен) тіл жанұялары жатады. 

5) Алтай тілдеріне түркі (түрік, татар, азербайжан, қазақ, ҿзбек, ұйғыр, 

саха, қырғыз, тува, башқұрт), монғол (халха, қалмақ), тунгус-манчур 

(манчжур, эвен, нанай) жҽне жапон, корей тілдері жатқызылады. 

6) Чукот-камчатск тілдеріне чукот жҽне камчат тіл жанұялары жатады. 

Осы аталған ірі алты тіл жанұясын нострат тілдері деп атайды. Яғни 

бұлардың барлығы да бұдан 10-15 мың жыл бұрын ҿмір сүрген нострат 

тілдерінен таралған деген болжам бар. 

Олар Африканың солтүстігінен бастап, Еуразия құрлығына ҿздерінен 

бұрын таралған палеоазиат тілдерін біртіндеп ығыстырып, осы аймаққа 

қоныстанады. 

Келесі үлкен тіл жанұясы осы палеоазиат тілдері. Оған: 

Солтүстік кавказ тілдері (абхаз, шешен, авар, ингуш) 

Син-тибет (қытай, тибет) 

Енисей (кет, юг) 

На, дене (аляска мен америкада таралған) тілдері жатады. 

Одан кейінгі ірі тіл жанұясы тропикалық Африкаға тұтастай таралған. 

Бұларды нигеро-конголез тілдері деп атайды. Оның ішінде ірі тіл жанұялары 

бар: Банту (бенуэ-конго), ква, адамуа, индиго тіл жанұялары бар. Осы тіл 

макро жанұясына ніл-сахара тіл макро жанұясының жақындығы бар. Бұған 
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шари-ниль, сахар, судан тіл жанұялары кіреді. Бұл тілдердің екі жанұясы енді 

нострат тілдеріне жақындасады.  

Сондықтан аталған жанұялардың таралуын тҿмендегідей сипаттауға 

болады. Нострат тілдері басқа тіл макрожанұяларының ішінде нигеро-

конголез жҽне ніл-сахара тілдеріне ең жақын келеді. Яғни бұл халықтардың 

айырмасы соңғы екеуі негртұрпатты нҽсіліне жатады, яғни бұл халықтардың 

арғы тегі негртұрпатты нҽсілінен болған, нострат тілі жанұясы кезінде 

европойд нҽсіл қалыптасады, бұл кейін олар Еуразия құрлығына ҿткесін 

болған ҿзгерістер. Ҽдетте бұл екі нҽсіл жақын деп есептеледі. Ал монғол 

нҽсілділердің тілдері алғашқыда палеоазиат тілдерінен кҿрінеді. Олар 

Еуразия құрылығына ертерек барған одан бұрынғы миграцияның ұрпақтары. 

Алтай тілдерінің (бастапқыда европалық) кейбір ҿкілдері (монғолдар, 

жапондықтар, корейлер) олармен монғолтұрпатты тектермен кҿп араласқаны 

байқалады. Түркі халықтары бұлардың арасындағы тым аралас нҽсілге 

жатады. Палеоазиат тілдері негізінен қазір Кавказда сақталған жҽне 

Оңтүстік-шығыс Азияда шоғырланған. Енді бұларға жақын келетіні 

Автралиялық тілдер. Бұл тіл жанұясы аустронезия, тасмания тіл 

жанұяларынан құралады да аустралиялық нҽсілге жатады. Бұлар Оңтүстік-

шығыс шығыс Азиядан Индонезияға одан Автралияға жҽне мұхиттық 

аралдарға қарай тарала кҿшкен алғашқы миграцияның ұрпақтары. 

Енді басқа тіл макрожанұяларының ішінен Америкалық үндістердің 

тілдерін бір макрожанұяға топтастырады. Оған на-дене тілдері енбейді, олар 

соңынан барған. Яғни бұдан 10 мың жыл бұрын негізінен Беринг бұғазы 

арқылы Америкаға алғаш аяқ басқан тайпалардың ұрпақтары болып 

саналады. Негізгі нҽсілі амер-индиялық болып табылады. Бұл америкалық 

үндістердің тілдері де ҿз кезегінде кҿптеген тіл жанұяларына бҿлінеді.  

Енді қалған үш тіл макрожанұясы туралы пікірлдер кҿп. Бірі 

Африкадағы койсан тілдері. Оларда алғашқы тілдің белгілері кҿп сақталған 

жҽне ешбір тілге ұқсамайды. Сондықтан оларды ешқайда кҿшпей ҿз шыққан 

жерлерінде қалған тайпалардың ұрпақтары деп түсінуге болады. Келесісі - 

пауас тілдері (үнді-тынық мұхит жанұясы), жҽне австротай (вьетнам, лаос, 

индонезия, май, яван т.б.) тілдері. Бұлар ҿз атамекенін (Африканы) ең алғаш 

тастап шыққан тайпалардың ұрпақтары болса керек деп есептеледі. 

2-тапсырма.  Мәтінді тҥсініп оқыңыз. Аударыңыз. 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТІЛДЕР 

Халықаралық тiлдер – халықаралық қарым-қатынас үшін арнайы 

жасалған жоспарлы тілдер. Мұндай бейтарап тіл ұлттық тілдерге қарағанда 

қарым-қатынасқа жеңіл болады жҽне этникалық белгілеріне қарамай 

ұлтаралық күмҽнды сейілтеді деп сенеді. Халықаралық ұйымдарда, 

конференцияларда қолданғанда ол аудармаға жұмсалатын қыруар қаржыны 

үнемдейді. Барлығы 1000 аса халықаралық тілдер жобалары ұсынылды. 

Жоспарлы тілдер теориясын XVII ғасырдың ҿзінде Р. Декарт, Я. А. 

Коменский, Г. В. Лейбниц жҽне ҿзгелері жасады. Бастапқыда мұндай 

тілдерді жасау мақсаты тіл егер қатаң логикалық принциптерге сүйенетін 
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болса ("философиялық тілдер"), адам ойлау жүйесін жетілдіруге бағытталады 

деген пікір қалыптасты, алайда, XIX ғ. қарай мұндай талпыныстардан түк 

шықпады. Халықаралық тілдер не a priori (лексикасы мен грамматикасы 

толықтай жоба авторымен жасалды) принципіне, не a posteriori (лексикасы 

мен грамматикалық принциптері осы күнгі ұлттық тілдерден алынды). 

Апостериорлық тілдер, ҿз кезегінде, натуралистік болып келеді (түпнұсқа-

тілдердің ережелерін бұлжытпай орындайды, мысалы, Окцидентал мен 

Интерлингуадағыдай) немесе автономды (ҿзіндік ішкі ережелеріне ғана 

бағынады, мысалы, Эсперанто немесе Идо). Алайда бұл халықаралық тілдер 

жобасының ешқайсысы да XIX ғ. соңына дейін байланыс құралына айнала 

алған жоқ. 1880 ж. неміс католик діндары И.М. Шлейер волапюк тілінің 

жобасын жариялады (volapuk - ағылш. world speak - ҽлемдік тіл), ол аса 

танымал болып, ҽлемнің бірнеше елдерінен қолдау тапты. Бірақ тіл аралас 

априорлық-апостериорлық негізде құрылғандықтан, үйренуге ҿте қиын түсті, 

сондықтан 20 жылдан кейін волапюктік қозғалыстар толығымен құрыды. 

Бұдан кейін халықаралық тілдердің апостериорлық тұрдегі жобалары 

ұсынылды, олардың ішінен бірнешеуі жүзеге асырылып, байқалды: 

Эсперанто (esperanto, 1887, Л. М. Заменгоф), Идиомнеутраль (Ideomneutural, 

1893, В. Розенбергер), Латиносинефлексионе (Latino-sine-flexione, 

реформаланған латын, 1903, С. Реапо), Идо (Ido, реформаланған эсперанто, 

1907-1908, L. de Beaufront жҽне т.б.), Окциденталь (Occidental, 1922, Е. von 

vahl), Интерлингуа (Interlingua, 1951, A. Gode). Бұл тілдерден тек Эсперанто, 

Идо жҽне Интерлингуа бірнеше ұрпақ бойына жалғасып келеді, соңғы екеуі – 

ҿте шектеулі қауымдастықтарда (шамамен 1000 адам), ал Интерлингуа кҿбіне 

ауызекі сҿйлесу тілі емес, жазба тілі ретінде басым түсуде. Тҽжірибе 

кҿрсеткеніндей, байланыс құралы ретінде тек апостериорлық автономды 

жоспарлы халықаралық тіл ғана ҿмір сүре алады. Эсперанто құрылымының 

лингвистикалық ерекшеліктерінің, мақсатты мҽдени дамуының жҽне ол тілде 

сҿйлейтін қауымдастықтың идеялық ұйымшылығының арқасында (бірнеше 

миллион тіл үйренгендер мен ҽлемнің ҽр елінде миллионға жуық белсенді 

қолданатындар) дамыған тіл деңгейіне кҿтеріліп, ғаламдық ауқымда 

қолданылуға ҽзір. 

Қазіргі халықаралық тілдер 

Ранг Тіл Жақын Екінші 
Тасығыштың ортақ 

саны 

1 Ағылшын тілі 410 миллион дейін 1 миллиард дейін 1,4 миллиард 

2 Испан тілі 420 миллион дейін 80 миллион дейін 500 миллион 

3 Орыс тілі 170 миллион дейін 125 миллион дейін 295 миллион 

4 Араб тілі 240 миллион дейін 40 миллион дейін 280 миллион 

5 Португал тілі 178 миллион дейін 10 миллион дейін 206 миллион 

6 Француз тілі 80 миллион дейін 120 миллион дейін 200 миллион 

7 Неміс тілі 90 миллион дейін 20 миллион дейін 110 миллион 

 
Небҽрі: 1 588 000 000 1 395 000 000 2 991 000 000 

http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98.%D0%9C._%D0%A8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE
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3-тапсырма. Тӛменде халықаралық тілдің таралуының картасы 

берілген. Карталарда әрбір халықаралық тілдің таратуы кӛрсетілген. 

Бҧл нені байқатады? Ӛз ой-пікіріңізді ортаға салыңыз. 
 

 
Ағылшын тілі 

  

 
Француз тілі 

  

 
Испан тілі 

  

 
Орыс тілі 

 

 
Араб тілі 

  

 
Неміс тілі 

 

ТІЛ ҤЙРЕНУШІЛЕРДІҢ ОҚЫТУШЫ ЖЕТЕКШІЛІГІМЕН 

ОРЫНДАУЫНА АРНАЛҒАН  ӚЗДІК  ЖҦМЫСТАРЫ 

 

1-тапсырма. Мәтінді оқыңыз. Қысқаша мазмҧнын баяндаңыз. 

Тілдердің типологиялық классификациясы 

Тілдерді фонетикалық грамматикалық құрылысына қарай бірнеше 

типке бҿлуге болады. Сондықтан тілтану типологиясы, немесе 

салғастырмалы лингвистика ғылымы тілдерге ҽртүрлі тұрғыдан келеді:  

1. Фонетикалық типология,  

2. Синтаксистік типология.  

3. Морфологиялық типология  

Бұлайша топтастырудың тілдер арасындағы туыстыққа тікелей қатысы 

жоқ. Алдымен фонетикалық типология жҿнінде. 

1. Тілдер дыбыс құрылысты жҽне буын құрылысты болып бҿлінеді. 

Дыбыс құрылысты тілдерді сҿздер дыбыстардан құралса, буын құрылысты 

тілдерде буындардан құралады. Буындар одан ҽрі бҿлшектенбейді, ол тек 

инициаль (буынның басы) жҽне финальға (буынның соңы) бҿлшектенеді. 

Мысалы, еуропалық тілдер дыбыс құрылысты, Қытай тілі буын құрылысты. 
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Дыбыс құрылысты тілдерде дыбыстар болады да, ҽріптермен жазады, буын 

құрылысты тілдерде дыбыстар болмайды, олар иероглифтермен жазады.  

2. Монотониялық жҽне политониялық тілдер. Монотониялы тауыс 

тоны сҿз мағынасын ажыратпайды. Политониялы тілдерде сҿздің мағынасын 

ажырататын дауыс тоны. Яғни сҿздің айтылу ҽуені оның мағынасын 

кҿрсетеді. Политониялы тілдерге мысалы, Қытай, Вьетнам тілдері жатады. 

Онда сҿздің мағынасын айтылу ҽуені анықтайды. Монотониялы тілдерде 

сҿздің мағынасын оның құрамындағы дыбыстар анықтайды. Мысалы 

ағылшынғ орыс, қазақ, араб тілдері.  

Синтаксистік типология бойынша дүние жүзі тілдері үш топқа 

бҿлінеді. 

1. Номинативті тілдер – бұндай тілдерде бастауыш негізгі (атау, 

исходный) септігінде тұрады да баяндауышпен жақ бойынша қиысады, 

баяндауыш немесе кҿмекші етістік соған сҽйкес жіктеледі.  

2. Эргативті тілдерде етістіктің салт немесе сабақты болуына қарай, 

белгілі бір септіктерді керек етуіне қарай бастауыштың (субъектінің) тұлғасы 

ҿзгеріп отырады, ал толықтауыш осы ҿзгерістерге керісінше басқа тұлғаларға 

орайласады. Яғни олардың тұрақты тұлғасы болмайды, бұл тұлға етістіктің 

қажетсінуіне байланысты.  

3. Посессив (пассив) тілдерде етістіктер актив жҽне пассив болып күрт 

қарсы қойылады да. Бастауыштың тұлғасы осыған байланысты болып келеді. 

Қазіргі номинативті тілдердегі етіс каегориясы осы ҿзгерістердің 

модификацияға ұшыраған бір тармағы болуы керек: етістер ҿзгергенде 

бастауыштар мен толықтауыштар (объектілер мен субъект) да ҿзгеріп кетеді. 

Типологиялық классификациялардың ішінде ең жете зерттелгені 

морфологиялық типология. Онда ҽлемдегі тілдерді тұлғалық түрлену жүйесі 

бойынша топтастырады. 

1. Түбір тілдерде сҿз түрлендіруші аффикстер болмайды, сҿздер орын 

тҽртібі арқылы байланыса береді (қытай тілі).  

2. Агглютинативті тілдерде жұрнақтар мен жалғаулар кең таралған 

жҽне олар түбірдің үстіне бірінен соң бірі үстемеленіп жалғана береді де сҿз 

ұзара түседі. Ҽлгі қосымшалар бір мағыналы болады, ал түбір ҿз 

тҽуелсіздігін сақтайды, ҿзгермейді (қазақ тілі). (кҿше-кҿшелер-кҿшелерге-

кҿшелерімізге).  

3. Флективті тілдерде қосымшалар түбірдің кҿрінісіне ҿзгерістер 

енгізеді жҽне ол қосымшаларда кҿп мағына болады, сондықтан сҿздің кҿлемі 

ұзармайды, түбір ҿз ішінен ҿзгереді (орыс тілі).  (улица-улицы-улицам-улиц) 

Синтетикалылық индескін (Дж. Гинберг бойынша) алу үшін тілдегі тексті 

алып, ондағы морфтардың санына сҿздердің санын бҿледі. Алынған 

кҿрсеткіш 2-ден тҿмен болса, аналитикалық, 2-ден 3-ке дейін болса, тіл 

синтетикалық, 3-тен жоғары болса, полисинтетикалық болады. Мысалы: tu be 

or not tu be, быть или не быть, болу немесе болмау. Аналитикалық тілде 

неғұрлым кҿп сҿз қажет болады, синтетикалық тілде ол аз сҿздің санымен 

беріледі, яғни аналитикалық тіл негізінен кҿмекші сҿздерге сүйенеді, немесе 
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сҿз түрлендірушілерді қабылдауға бейім болмайды (ағылшын тілінде 

кҿмекші сҿздер ҿте кҿп жҽне екі септік бар), синтетикалық тілде негізінен 

қосымшаларға сүйенеді, түбірдің түрлену жүйесі бай болады (қазақ тілінде 

жұрнақ-жалғаулар кҿп жҽне жеті септік бар). 

 

ТІЛ ҤЙРЕНУШІЛЕРДІҢ ӚЗ БЕТІНШЕ ОРЫНДАУЫНА АРНАЛҒАН  

ЖҦМЫСТАР 

 

1-тапсырма. Сӛздікпен жҧмыс жасаңыз. Тіл білімі саласына қатысты 

тӛрт термин-сӛзді анықтамасымен жазып келіңіз. 

2-тапсырма. «Әлем тілдері» тақырыбына кроссворд қҧрастырыңыз. 

3-тапсырма. Сӛздікпен жҧмыс жасаңыз. Әдебиеттану саласына қатысты 

тӛрт термин-сӛзді анықтамасымен жазып келіңіз. 

 

4 – САБАҚ 

МЕН ТАҢДАҒАН МАМАНДЫҚ 

 

1-тапсырма. Мәтінмен танысыңыз. 

МАМАНДЫҚ ТАҢДАУ 

Мамандық таңдау – ҽрбір мектеп бітіруші түлектің мақсаты. Армансыз 

адам қанатсыз құспен тең дейді халық. Барлық адам баласының арманы 

болады. Арманшыл адам болашақта табысқа жете алады. Мамандық пен 

ҿнерді адам ҿз жүрегінің қалауымен таңдап алады. Мамандық пен ҿнерді ҿз 

қабілетіне қарай таңдап алады. Мамандықтың түрі кҿп. Халық алдына 

шығып ҽн салатын ҽнші болу. Адам ҿмірінің арашасы болатын ақ халатты 

дҽрігер болу. Шҽкірттерді білімге жетелейтін ұстаз болу. Сҿзбен ҿрнек 

салатын жазушы болу. 

Адам жас кезінен бастап ҿзінің жүрегі қалаған мамандығына қарай 

бйімделе бастайды. Терең білім алуға талпынады. Ҿз бетінше ізденеді. Кҿп 

оқиды. Түрлі мамандықта еңбек етіп жүрген адамдардың ҿмірімен танысады. 

Сондықтан да балалық шақ пен болашақ ҽрқашан үндесіп жатады. Болашаққа 

апаратын тура жол балалық шақтан басталады. 

Мамандық мемлекеттің ҿз дҽрежесінде дамып, ҽлемдік деңгейде тік 

тұрып, нық басуы үшін ҿте маңызды қажеттілік. Мамандықтың түрі кҿп, 

бірақ қандай мамандық болса да, сҿз бен тілдің қатысуымен атқарылады. Ал 

осы тілді зерттеу филологияның үлесінде. Филология – гректің lingua – тіл, 

logos – ілім деген сҿзінен шыққан. Тіл туралы ғылым. Тіл – жанды құбылыс. 

Ол пайда болғаннан бері даму үстінде келеді. Яғни, қазақ тілінің ҽр сҿзін, 

тіпті ҽр ҽрпі мен дыбысын зерттеп, оның тарихи ҿзгеріске түсуін, сҿздік 

құрамның жаңа сҿздермен толығуына дейін қарастырылады. Ал ҽдебиет 

болса, қашанда адамның эстетикалық танымын арттырады. Ҿнер 

туындысындағы, табиғаттағы, адамдар арасындағы жарасымдылық пен 

ҽсемдікті түйсіне білуге жетелейді, адам жан дүниесіне ізгілік шуағын 

тҿгетін кҿркемдік пен сұлулықтың күре тамыры терең талғампаздыққа 
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тҽрбиелейді. Бұл ретте Ахмет Байтұрсынов сияқты қазақ кҿгіне нұр болып 

тҿгілген алыпты үлгі етеміз. Оның ҽр еңбегін ҿзімізше саралап, зердемізге 

тоқимыз. 

Филология саласында айтарлықтай еңбек сіңірген ҽдебиетші 

академиктер З.Қабдолов, С.Қирабаев, профессорлар М.Базарбаев, Т.Кҽкішев, 

Х.Сүйінішҽлиев, тілші академиктер Қ.Жұбанов, Н.Сауранбаев, І.Кеңесбаев, 

М.Балақаев, Ҽ.Қайдаров, Р.Сыздықова, профессорлар Ҽ.Болғанбаев, 

Е.Жанпейісов, Б.Ҽбілқасымов, М.Томанов, С.Исаев сияқты ғалым-

ұстаздарды мақтанышпен айта аламыз. 

Филолог мамандығы ҿз тарихында халыққа үлкен еңбегін сіңіріп, 

қажеттілігіне жарауда. Ҽрбір маман иесі болашақта ҿз мамандығын 

абыроймен атқаруға тиіс. 

2-тапсырма. Топпен ой бӛлісіңіз: 

- Сіздің мамандығыңыз кім? Оны неге таңдадыңыз? 

- Бұл ҿз шешіміңіз бе? 

- Сізге мамандық таңдауға кім кҿмектесті? Қалай кҿмектесті? 

- Ҿзіңіздің мамандығыңыз туралы айта аласыз ба? 

- Мамандығыңызды игеру үшін не істеп жүрсіз, не істейсіз? 

3-тапсырма. Сӛйлеу ҥлгілерін пайдаланып, тӛмендегі ой-пікірлерді 

талқылаңыздар. 

1. Диплом маған жұмыс істеу құқығын береді. 

2. Диплом қоғамда ҿзімді кҿрсетуге кҿмектеседі. 

3. Мен үшін диплом деген – жай қағаз. 

4. Диплом алу кҿбірек табыс табуға мүмкіндік береді. 

5. Қалтаңда диплом болу – қатардан қалмағандықтың белгісі. 

 

- Мен былай ойлаймын ... . 

- Менің ойымша ... . 

- Меніңше, ол ... керек. 

- Шамасы, былай болуға тиіс секілді, себебі ... . 

- Сіз қалай ... ?  

- Сіздің ойыңызды ... . 

- – ... керек деп ойлаймын. 

- Себебі ... кҿмектеседі. 

- ... міндетті емес.       Сӛйлеу 

- ... адамның ҿзіне байланысты.    ҥлгілері 

- Жақсы маман ... шешеді. 

- Меніңше, ... . 

- Олай дейтін себебім ... . 

- ... басты нҽрсе емес. 

- ... қосыламын/қосылмаймын. 

- ... дұрыс секілді, себебі ... . 
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- – Сіз қалай ойлайсыз? 

- ... есептейсіз?       Сӛйлеу 

- Ҿзіңізге ... .        ҥлгілері 

- Сіздіңше қалай ... . 

- ... қалай қарайсыз? 

- ... сіздің пікіріңізді қолдаймын ... . 

- Сіздікі қате, меніңше, ... . 

4-тапсырма. Суретте берілген мамандық иелеріне сипаттама беріңіз. 

Әріптестеріңіз оның кім екенін тапсын. 

 

 
5-тапсырма. Ӛз атыңыздан «Менің ӛмірлік мамандығым» атты монолог 

дайындаңыз: 

 Жас маман ретінде; 

 Жұмыссыз ретінде; 

 Үй шаруасындағы адам ретінде; 

 Табысты бизнесмен ретінде; 

 Отбасы басшысы ретінде; 

 Фанат-еңбекқор ретінде; 

 Ҿз мамандығын шексіз сүйетін адам ретінде. 

6-тапсырма. Монологтарыңызды (5-тапсырмадағы) диалогқа 

айналдырыңыздар 

 Жасы шамалас адамдар арасындағы; 

 Ҽр түрлі жастағы адамдар арасындағы; 

 Бір мамандық иелерінің арасындағы; 

 Материалдық жағдайы ҽр түрлі адамдар арасындағы; 

 Кҿзқарастары ҽр түрлі адамдар арасындағы. 
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7-тапсырма. Берілген пікірлермен келіссеңіз, ойыңызды нақты 

мысалдармен дәлелдеңіз. 

 Жұмыс кҿбірек ақша табу үшін керек. 

 Тҽжірибе жинау үшін жұмыс істеу керек. 

 Рақат, лҽззат алу үшін ҿзің сүйген жұмысты істеу керек. 

 Адамдармен араласу үшін жұмыс істеу керек. 

 Жұмыс адамдармен араласу үшін керек. 

 Қоғамда ҿз орныңды табу үшін жұмыс істеп, басқалардың кҿзіне түсу 

керек. 

8-тапсырма. 7-тапсырмадағы пікірлерді топпен талқылап, сӛйлеу 

ҥлгілерін пайдаланып, қорытынды жасаңыздар. 

9-тапсырма. Суреттегі маманның атынан жҧмысыңыз туралы монолог 

қҧрастырыңыз. 

 
 

 

ТІЛ ҤЙРЕНУШІЛЕРДІҢ ОҚЫТУШЫ ЖЕТЕКШІЛІГІМЕН 

ОРЫНДАУЫНА АРНАЛҒАН  ӚЗДІК  ЖҦМЫСТАРЫ 

 

1-тапсырма. Сӛз тіркестерінің мағыналарына кӛңіл аударыңыз. 

Ғылыми ізденіс, ақпарат алмасу, ортаға бейімділік, қозғаушы күш, 

мамандыққа сұраныс, сауалдарға сараптама, насихаттық жұмыс, ғылыми 

бағыттылық, сабақтастық, мүдделілік, басым бағыт, кҿкейкесті мҽселер, 

қолданысқа енгізу. 

2-тапсырма. Жоғарыдағы сӛз тіркестерімен жай сӛйлем қҧрастырыңыз. 

3-тапсырма. Мәтінді тҥсініп оқыңыз. 

Жастар жоғары білікті маман болсақ жҽне еліміздегі ақпараттық 

технологиялар саласының дамуына үлесімізді қоссақ дейді. Ал білімін ҽрі 

қарай ұштап, оны ғылыммен байланыстырамын дейтін түлектерге 

магистратура мен аспирантура толық мүмкіндік береді. Кейбір студенттер 

ізденістерге қадам жасайды. Олар ақпарат алмасу ұстанымдарын қорғау үшін 

ҿздері жасап жатқан жобалар мен нұсқауларды ғылымға енгізуге талпынады. 

Қазіргі заман талайына сай, бүгінде ақпараттық технологиялар даму 

үстінде. Бҽсекеге қабілетті болу үшін елімізде техникалық мамандарды 

кҿбейту қажет. Сол себепті мемлекет тарапынан жоғары оқу орындарына 

қолдау жылдан жылға кҿбейтіп, шҽкіртақы да ҿсіп отыр. Жақсы оқимын, 

білікті маман боламын деген талапкерге жоғары оқу орындарында 

материалдық база мол мүмкіндік береді. 

Ал оқу – студенттің ҿз қолында, талап-тілегіне, ізденісіне байланысты. 

Егер студент қауымының белсенділігін, ізденімпаздығын, кез келген ортаға 
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бейімділігін аскерсек, қай заманда болмасын  олар қоғамның үлкен қорғаушы 

күші. 

Оқу орнын бітіргеннен кейін қызметке орналасу мҽселесі қашанда 

алдыңғы кезекте тұратыны белгілі. Кейде оқу орнын бітірген жас маман 

жұмыс таппай сенделіп жүріп қалады. Мұндай келеңсіздіктерді болдырмас 

үшін тиісті мекеме қандай мамандықтарға сұраныс бар, қандай оқу орнын 

бітірген тиімді деген сауалдар тҿңірегінде сараптама, зерттеулер жүргізуі 

тиіс. Соған орай ең керекті деген мамандықтардың тізімі жариялануы жҽне 

жұмыс беруші мен жоғары оқу орны арасында осы мҽселе тҿңірегінде 

насихаттық жұмыс қолға алынуы керек. 

Ертеңгі маман – бүгінгі студент ҿздерінің оқитын пҽндерінің ғылыми 

бағыттылығына үлкен мҽн беріп отырады. Ғылыми зерттеулер жүргізу 

барысында сабақтастық, мүдделілік, басым бағыттар мен кҿкейкесті 

мҽселелерді айыра білуге ұстаздар кҿмектеседі. Ҽр пҽн бойынша ғылыми 

жаңалықтарға уақтылы кҿңіл бҿлініп, қажетінше қолданысқа енгізу жолдары 

мен мүмкіндіктері қарастырылады. 

Иҽ, еркін елдің ертеңі – білікті де білімді маман қолында. Оған Сіздің 

қосар үлесіңіз қандай? Ҽңгіме ҿзіңізде! 

4-тапсырма. Сҧрақтарға жауап беріңіз.  

- Еліміздің болашағына Сіздің қосар үлесіңіз қандай болмақ?  

- Сіз болашақ мамандығыңызды ғылыммен байланыстырасыз ба? 

5-тапсырма. Бір тҥбірден таралған сӛздердің мағыналық 

айырмашылығын тҥсіндіріңіз. 

а) Іздену, ізденіс, ізденімпаз, ізденімпаздылық. 

ҽ) қол, қолдау, қолдану, қолданыс 

6-тапсырма. Мәтінді мәнерлеп оқып, мазмҧндаңыз. 

«Филология» негізінен гректің «білімге, сҿзге құштарлық деген сҿзінен 

шыққан. 

Ғылым ретінде ҿте ерте заманда кҿне Үнді мен Грекияда пайда болған. 

Соңғы кезде мұның ежелгі Шығыспен де терең тамырластығы туралы айтыла 

бастады. 2001 жылы Монғолиядан Қазақстанға – Астанаға ҽкелінген 

Күлтегін жазба ескерткішінің кҿшірмесі осының бір айғағы. 

Он жеті – он сегізінші ғасырда филология антик ҽдебиетке 

құштарлықтың артуына байланысты дербес ілім жүйесі, зерттеу ҽдісі ретінде 

қалыптасты. Бұл кезде филологияның ауқымы кеңейіп, тіл мен ҽдебиет жҽне 

тарих, философия, ҿнер саласын қамтыды. Он тоғызыншы ғасырдың 

ортасынан бастап, филологияның жеке халықтардың тілі мен ҽдебиетін 

зерттейтін дербес салалары пайда болды. Кҿне қолжазбаларды, мҽтіндерді, 

шежірелерді, кҿрнекті қоғам қайраткерлері мен жазушылардың 

шығармаларын бастырып шығару ісі кеңінен қолға алынды. Филологияға 

кҿмекші текстология ілімін ҿмірге ҽкелді. Ауыз ҽдебиетін зерттейтін ғылым 

болғандықтан, фольклористика да филологияға жатады. 

Қазіргі филология тіл мен ҽдебиетті зерттеудің жаңа мҽселелерін алға 

қояды, жаңа ҽдістерін жетілдіреді. 
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«Тіл – адамдар арасындағы қатынас құралы», - дегендей, тіл зерттеу 

мамандығы ҿмірлік маңызды іс. Ҿйткені, қай саланы алсақ та, радио, 

теледидар, газет-журнал, білім, денсаулық, ҽр түрлі бағыттарда қашанда тіл 

тереңдігі, сұлулығы, кҿркемдігі талап етіледі. Сондықтан, филолог 

мамандарды қай жерде болсын, үлкен қажеттілікпен қарсы алады. 

Қазіргі техника тілінде, барлық құжаттар мен іс қағаздарының тек 

мемлекеттік тілде жүргізілуі тиіс заманда филологтар барлық ұйымдарда 

сұранысқа ие. 

Қазақ филологиясының мҽселелерімен арнайы ғылыми зерттеу 

мекемелері (мысалы, М.Ҽуезов атындағы Ҽдебиет жҽне ҿнер институты, 

А.Байтұрсынов атындағы Тіл білімі институты), университеттер мен 

педагогикалық институттардың тіл жҽне ҽдебиет кафедралары айналысады. 

Тіл білімі мен ҽдебиеттану ғылымы филология ғылымдарының 

құрамына енеді. Білімнің бұл екі саласы бір-бірімен ертеден бері 

байланысты. Тіл – ҽдебиеттің бірінші элементі. Лингвистер тілді зерттеуде 

ҽдеби шығарманың тіліне назар аудармай тұра алмайды, ҿйткені ҽдеби 

шығарма тіл білімі мамандары үшін құнды материал болып саналады. Тіл 

білімінің стилистика деп аталатын саласы ҽдебиеттану ғылымымен ҿте-мҿте 

тығыз байланысты. 

Сҿйтіп, филология осы үлкен екі саладан тұрады. Ҽдебиеттану жҽне тіл 

білімі бойынша қызмет етеді. 

 

ТІЛ ҤЙРЕНУШІЛЕРДІҢ ӚЗ БЕТІНШЕ ОРЫНДАУЫНА АРНАЛҒАН  

ЖҦМЫСТАР 

 

1-тапсырма. Сӛздікпен жҧмыс жасаңыз. Тіл білімі саласына қатысты 

тӛрт термин-сӛзді тауып, анықтамасымен жазыңыз. 

2-тапсырма. «Мамандықтың бәрі жақсы, тек таңдай біл» (слайд жасап, 

қорғаңыз). 

3-тапсырма. Сӛздікпен жҧмыс жасаңыз. Әдебиеттану саласына қатысты 

тӛрт термин-сӛзді тауып,  анықтамасымен жазыңыз. 

4-тапсырма. «Тамаша адамдар ӛмірінен» тақырыбына реферат 

дайындаңыз. 

 

5 – САБАҚ 

ҚАЗАҚ ТІЛІ – КӚНЕ ТІЛ 

 

1-тапсырма. Мәтінді оқып, аударыңыз. 

 ҚАЗАҚ ТІЛІ – КӚНЕ ТІЛ 

 Қазақ тілі – қыпшақ тілдер тобындағы ең бай жҽне кӛркем тіл. Қазақ 

тілі – түркі тілдері тобына жататын кӛне тілдердің бірі. Қазақ тілі түркі 

тілінің «Қыпшақ-ноғайлы тілдері» деп аталатын тобына жатады. 

 Қазақ халқы ҿзінің сан ғасырлық тарихы бойында басқа түркі 

халықтарымен қонысы, саяси-шаруашылық жағдайы жағынан да тығыз 
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байланыста болып келгені сияқты, оның тілі де сол халықтар тілімен ҿте 

жақын қарым-қатынаста болды. 

 Бұл жағдайлар кҿне замандардан басталатын жазу түрлерінің, жазба 

нұсқалардың түркі халықтарының барлығына да ортақтығын, оларды 

қалыптастыруға, дамытуға олардың барлығының да, солардың ішінде біздің 

бабаларымыздың да, шама-шарықтарынша ҿз үлестерін қосқандығын 

байқатады. Сондықтан да олар қазіргі түркі халықтарының, солардың ішінде 

қазақ халқының да жазу тарихының, жазба нұсқалары тарихының бір кезеңі, 

кҿне замандық белгісі ретінде танылады. Осыған орай қазақ тілі де «түркі 

тілдері» деп аталатын топқа қосылады. Типологиялық белгілері жағынан да 

басқа түркі тілдері сияқты қазақ тілі де жалғамалы (агглютинативті) тіл деп 

есептеледі. 

 Түркі тілдерінің туыстастығы олардың лексикалық мағынасынан, 

дыбыстық жҥйесінен, грамматикалық құрылысынан нақты байқалады. 

Сонымен қатар түркі тілдерінің ҽрқайсысына тҽн фонетикалық, лексикалық, 

грамматикалық ҿзгешеліктер де болады. Ондай ҿзгешеліктерді қазақ тілін 

басқа туыстас тілдермен салыстыра отырып та байқауға болады. 

(А.Салқынбай, Е.Абақан. «Лингвистикалық түсіндірме сҿздік». Алматы, 

«Сҿздік-Словарь», 1998 ж.). 

2-тапсырма. Сӛздікпен жҧмыс жасаңыз: ҽлемдік бейне, болмыс, ұғым, 

құбылыстар, таным, білім-білігі, парасат-пайымы, кҿзқарасы, дүниетанымы, 

дҽстүрі, ҽдеті, салты, санасы, болмысты тануы, игеруі, мирас, киелі, қатынас 

құралы. 

3-тапсырма. Мәтінді аударып, тҥсінгеніңізді мазмҧндаңыз. 

ҚАЗАҚ ТІЛІ 

Қазақ тілі – қазақ халқының ана тілі, Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік тілі.  Қазақстан тілі XV ғасырдағы қазақ хандығы тұсында ҽбден 

қалыптасып болған еді. Ол 1989 жылдан бастап Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік тілі мҽртебесіне ие болды. Қазақ тілі осы мемлекеттің түпкілікті 

тұрғындары қазақтардан басқа Қытай Халық Республикасы, Монғолия, Иран, 

Ауғанстан, Түркия мемлекеттері мен ТМД-ның Ресей, Ҿзбекстан, 

Қырғызстан, Түркіменстан сияқты республикаларында тұратын қазақтардың 

да ана тілі. Қазақ тілі батыс түркі тілінің қыпшақ тармағына жатады. Бұл 

тармаққа кіретін тілдер – қарақалпақ, ноғай, татар, башқұрт, қырғыз, Қырым 

татары, қарашай, балқар, құмық жҽне т.б. тілдері.  

Тіл байлығы – ҽрбір елдің ұлттық мақтанышы. Қазақ тілінің байлығы, 

кҿркемдігі ауыз ҽдебиетімізден, ХV-ХVІІІ ғсырлардағы жыраулар 

поэзиясынан, би-шешендердің сҿздерінен, Махамбет, Дулат, Мұрат 

толғауларынан бастап байқалды. Тіліміздің жаңа кҿркемдік деңгейге жетуіне 

Абай ұлы үлес қосты. Қазақ тілінің кҿркемдік байлығын арттыруға 

М.Жұмабаев, М.Ҽуезов, Ж.Аймауытов, Б.Майлин, І.Жансүгіровтердің, одан 

беріде М.Мақатаев, Қ.Мырзалиев, С.Мұратбеков, Қ.Жұмаділов, М.Мағауин, 

М.Шаханов, Ұ.Есдҽулет, Е.Раушанов т.б. қаламгерлердің еңбектері ерекше. 

Тіліміздің кҿпқырлылығы мен икемділігі баспасҿз тілінен, ғылыми, іскери 
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стильдерден анық байқалады. Қазіргі кезде қазақ тілінде кҿптеген салалық 

сҿздіктер, синонимдер, фразеологиялық, түсіндірме сҿздіктер кҿптеп жарық 

кҿруде. Осылардың барлығында тіліміздің тереңдігі мен мазмұндылығы, 

жалпы байлығы кҿрініп жатыр. Тіл – ҽрбір ұлттың тарихы, мінезі, болмысы, 

кҽсібі, дүниетанымы, ойлау қабілеті сақталатын асыл қазына. Ол ата-анадан 

балаға мирас болып қалып отыратын баға жетпес мұра. Сондықтан ҽр адам 

ана тілін кҿзінің қарашығындай қорғауы, оның орынсыз шұбалануына қандай 

жағдайда да жол бермеуі керек. Елбасы Н.Ҽ. Назарбаев «Қазақ қазақпен 

қазақша сҿйлессін», «Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде» деген 

тұжырымдаманы үнемі айтып келеді 

 

ТІЛ ҤЙРЕНУШІЛЕРДІҢ ОҚЫТУШЫ ЖЕТЕКШІЛІГІМЕН 

ОРЫНДАУЫНА АРНАЛҒАН  ӚЗДІК  ЖҦМЫСТАРЫ 

 

1-тапсырма. Мәтінді оқып, тҥсінгеніңізді әңгімелеп беріңіз. 

Қазақ тілі – сан ғасырдан бері ата-бабадан мирас болып келе жатқан 

киелі дүние. Ол – халықтың алтыннан қымбат кені. Тіл – адам баласының 

ҽлем бейнесін тану жолындағы түсінігінің, ойының, сезімінің, идеясының, 

дүниетанымының кҿрінісі. Тіл – халық тарихы. Тілде халық жасаған 

мҽдениет пен ҿркениеттің даму жолы жатады. Қазақ халқының барлық 

құнарлы ойы, құнды қиялы кҿркем сҿзбен кестеленген. Тіл бар жерде ұлт 

бар. Ұлттың ҿзгеден ерекшеленетін ең негізгі де тұғырлы белгісі – тілі. Қазақ 

тілі – ең бай ҽрі дамыған тіл. Ҽлемдегі санаулы ҽдеби тілдердің бірі. 

Қазақ тілінің тарихы, қалыптасу кезеңдері жалпы түркі тілінің даму 

жолдарымен тығыз байланысты. Түркологияда қазақ тілі түркі тілдерінің 

ішінде біршама «жаңа» болып есептелінеді. 

Қазақ тілінің тарихи кезеңдері мынадай дҽуірлерге бҿлінеді: 

Түркі бірлестігіне дейінгі дҽуір. Бұл шамамен біздің заманымыздың Ү 

ғасырына дейін созылады, екі түрлі белестен тұрады: Алтай бірлестігі, Ғұн 

бірлестігі. 

1. Түркі бірлестігі дҽуірі екі кезеңге ажырайды: Кҿне түркі қағанаты (Х 

ғасырлар). Орта түркі кезеңі (Х – ХҮ ғасырлар). 

2. Қазақ халық тілінің даму дҽуірі (ХҮІ – ХҮІІІ ғасырлар). 

3. Қазақ ұлттық тілінің қалыптасу дҽуірі (ХІХ ғасыр). 

Бұл тілде Қазақстанда жҽне ҚХР, Иран, Түркия, Ауғанстан, Пҽкістан 

сондай-ақ ТМД елдерінде тұратын 12 миллионнан астам қазақ сҿйлейді. 

Қазақ тілі түркі тілдерінің қыпшақ тобына кіреді (ноғай, қарақалпақ, 

ғырғыз, татар, башқұрт, қарашай т.б.) тілдеріне жақын болып келеді. 

2-тапсырма. Мәтінді ӛз мәліметтеріңізбен толықтырыңыз. 

ТҤРКІ ТІЛДЕРІНІҢ ЖІКТЕЛІМІ 

Түркі тілдері ҿз ішінде бірнеше топқа бҿлінеді. Ол топтардың 

ҽрқайсысына енетін тілдердің ҽр түрлі топтарға қатысты тілдерге қарағанда, 

ҿз ара ортақ белгілері мен ұқсас жақтары кҿбірек болады. Мысалы, қазақ, 

ноғай, қарақалпақ тілдері түркі тілдерінің қыпшақ-ноғай тобы деп аталатын 
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(Н.Баскаковтың топтастыруы бойынша) тобына енеді де, ҽзірбайжан тілі мен 

түрік тілі оғуз-сельджук тобына енеді. Ҽр түрлі топтарға енетін қазақ тілі мен 

ҽзірбайжан тілінің ортақ белгілері мен ұқсас жақтарына қарағанда, бір ғана 

топқа енетін қарақалпақ, қазақ, ноғай тілдерінің ортақ белгілері мол. 

Сонымен, туыстас тілдердің ішінде бір-бірімен арақатысы бірдей 

болмайды. Туыстас тілдердің ішінде грамматикалық құрылысы мен негізгі 

сҿздік қоры жҽне фонетикалық жүйесі жағынан бір-біріне ҿте жақын, ортақ 

белгілері кҿп тілдер де керісінше, айырым жақтары молырақ, демек, ортақ 

белгілері азырақ тілдер де болады. 

Жалпы түркі тілдері батыс ғұн бұтағы жҽне шығыс ғұн бұтағы болып 

екіге бҿлінеді. 

Батыс ғҧн бҧтағына: 1. Булгар тобына: чуваш тілі; 2. Оғуз тобына 

енетін тілдер: түрікмен тілі, гагауз тілі, балқан түркілерінің тілі, ҽзірбайжан 

тілі, түрік тілі; 3. Қыпшақ тобына: қарайым тілі, құмық тілі, қарачай-балқар 

тілі, қырым татарларының тілі, татар тілі, ноғай тілі, қарақалпақ тілі, қазақ 

тілі; 4. Қарлұқ тобына: ҿзбек тілі, ұйғыр тілі. 

Шығыс ғұн бұтағына: 1. Ұйғыр-оғуз тобы: тува тілі, тофа (қарағас) тілі, 

якут тілі, хакас тілі, шор тілі, чулым тілі; 2. Қырғыз-қыпшақ тобына: қырғыз 

тілі, алтай тілі. Түркі тілдерінде жазба ескерткіштерде сақталған мынадай ҿлі 

тілдер енеді: орхон, қыпшақ (половец, құман), кҿне ұйғыр, шағатай жҽне т.б. 

тілдер. 

 

ТІЛ ҤЙРЕНУШІЛЕРДІҢ ӚЗ БЕТІНШЕ ОРЫНДАУЫНА АРНАЛҒАН  

ЖҦМЫСТАР 

 

1-тапсырма. Сӛздікпен жҧмыс жасаңыз. Тіл білімі саласына қатысты 

тӛрт термин-сӛзді тауып, анықтамасымен жазыңыз. 

2-тапсырма. «Қазақ тілі – ғажап тіл». Эссе жазыңыз.  

3-тапсырма. Сӛздікпен жҧмыс жасаңыз. Әдебиеттану саласына қатысты 

тӛрт термин-сӛзді тауып, анықтамасымен жазыңыз. 

4-тапсырма. Ана тілі туралы ӛлең жаттаңыз. 

 

6 – САБАҚ 

ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТТАНУ ҒЫЛЫМЫ 

 

1-тапсырма. Мәтінмен танысыңыз. 

ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТТАНУ ҒЫЛЫМЫ 

Қазақ ҽдебиеттану ғылымы – қазақтың ұлттық кҿркем ҽдебиетін 

зерттейтін ғылым. Қазақ ҽдебиетінің тарихы, теориясы, сыны, сондай-ақ 

мҽтіні мен библиографиясын қарастыратын салалары бар. Қазақ ҽдебиеттану 

ғылымының мақсаты мен міндеті – қазақ ҽдебиетінің туу, қалыптасу жҽне 

даму жолдарын зерттеу, ҽдеби құбылыстар мен сыншылдық-эстетикалық, 

ҽдеби теориялық жҽне ғылыми-зерттеушілік ой-пікірлерді анықтап, ғылыми 

жүйеге түсіру жҽне ҽр түрлі қоғамдық-ҽлеуметтік жағдайлар барысында 
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ұлттық ҽдебиеттің халық руханиятына, қоғамдық сана-сезімі мен ұлттық 

таным білігіне жасайтын ықпалын айқындау. Қазіргі қазақ ҽдебиеттану 

ғылымының ұлттық ғылыми ретінде туу, қалыптасу жҽне даму жолы 

негізінен былайша жүйеленеді: 1) Қазақ ҽдебиеттану ғылымының пайда 

болуындағы тарихи алғышарттар кезеңі. Бұл кезең ежелгі ҽдебиеттен бастап, 

20 ғасырға дейінгі уақыт аралығын қамтиды. Түркі жазба ескерткіштерін 

хатқа түсіруден бастап, 19 ғасырдың соңына дейін созылған ұзақ мерзім 

қазақ ҽдебиеттану ғылымының тууына дейінгі тарих алдындағы дайындық 

кезең болды. Ол 19 ғасырдың шегінде Ресей ориенталист-фольклортанушы 

ғалымдарының еңбектерімен ғана шектелмей, ұлттық зиялы қауым 

ҿкілдерінің фольклортану, ҽдебиет тарихы мен теориясы салаларындағы 

зерттеу еңбектерінде белгілі бір дҽрежеде ҿсіп, ұлттық ғылымның тууына 

негіз болды; 2) Қазақ ҽдебиеттану ғылымының туу кезеңі (1900–40). 20 

ғасырдың басында ғұмырнамалық зерттеулердің кҿбеюі, ұлттық ҽдебиеттің 

тарихы мен теориясы мҽселелерінің нақты сҿз бола бастауы, 

библиографиялық бағытта алғашқы қадамдардың жасалуы қазақ ҽдебиеттану 

ғылымының пайда болғандығын кҿрсетті. 20 ғасырдың 20-жылдары «Ҽдеби 

мұра керек пе, жоқ па?» деген мҽселеде қазақ ҽдебиеттану ғылымы 

пролеткультшылдық нигилизмге қарсы күресе отырып, ҽдеби мұраны жинау, 

жариялау, ғылыми тұрғыда бағалау, заман талабына сай пайдалану секілді 

ҿзекті мҽселелерді шеше алды. Ал 30-жылдары «тұрпайы социологизм» 

теориясының ықпалында бола тұра, фольклор мен қазақ ҽдебиетінің сан 

ғасырлық даму жолын тарихи тұрғыдан тану, зерттеу жҽне кезеңдерге бҿлу 

секілді келелі мҽселелерге батыл бара білді. Сонымен қатар, осы уақыт 

аралығы қазақ ҽдебиеттану ғылымы үшін ғылыми-зерттеушілік ҽдіснамасын 

меңгеру, идеялық, шығармашылық принциптерді игеру кезеңі болды. Алайда 

осы кезеңде болған «Ұлтшыл-алашшылдарға» қарсы күрес пен 37-жыл 

зұлматы қазақ ҽдебиеттану ғылымының ізашарларын, тҽжірибелі ҽдебиетші 

ғалымдарды қуғын-сүргінге ұшыратты. Осындай қиыншылықтарға 

қарамастан, Қазақ ҽдебиеттану ғылымы 1900–40 жылда аралығында ҿзінің 

туу кезеңін аяқтады; 3) Қазақ ҽдебиеттану ғылымының қалыптасу кезеңі 

(1941–70). Қазақ ҽдебиеттану ғылымы бұл тұста қазақ ҽдебиеті тарихын 

кезеңдеуде, жеке ақын-жазушылар шығармаларын монографиялық тұрғыда 

зерттеуде, фольклортану мен ҽдебиет теориясының мҽселелерінде кҿңіл 

аударарлық соны қадамдар жасады. 50-жылдардың орта кезінен басталған 

жаңа бетбұрыс жеке басқа табынушылықтың зардаптары мен 

бұрмалаушылықтарды түзете бастағанымен, қазақ ҽдебиеттану ғылымының 

ұлттық мақсат-мүддеге сай ізденістер жасауына мүмкіндіктер бермеді. 

Маркстік-лениндік ҽдіснаманың ҽдебиеттің таптығы, халықтығы, 

партиялылығы қағидалары, ұлттық нигилизмнің ҿріс алуы ғылыми-

зерттеушілік ой-пікірдің адымын аштырмады; 4) Қазақ ҽдебиеттану 

ғылымының даму кезеңі (1970 жылдан бастап). Қазақ ҽдебиеттану 

ғылымының қалыптасу кезеңінде талқыдан ҿткен, ҽдеби-тарихи, ҽдеби-

теориялық, сыншылдық-эстетикалық ой-пікірді ҿркендетуде білімі мен 
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біліктілігі, ғылыми сауаттылығы мен табандылығы жоғары ҽдебиетші, 

сыншы ғалымдар шоғыры пайда болды. 1970–80 жылдары ғылыми-

зерттеушілік жұмыстары маркстік-лениндік ҽдіснама ықпалында болса да, 

ұлттық ҽдебиетті тарихи, теориялық тұрғыдан тексеру жұмыстарында 

табысты қадамдар жасала бастады. Ҽдебиеттің тарихи бағыттары мен 

жекелеген жанр түрлерінің қазақ ҽдебиетінде ҿсіп-ҿркендеу жолдары 

монографиялық тұрғыда жан-жақты сҿз болып, теориялық мҽнде нақтылы 

ғылыми тұжырымдар жасалынды. Ҽдебиет жанрлары, тегі мен тҥрлері: 

поэзия, проза, драматургия, роман, хикаят (повесть), әңгіме, юмор мен 

сатира арнайы зерттеу нысанына айналды. 1990 жылдан бастап, тҽуелсіздік 

пен еркіндік жағдайында кеңестік кезеңде кеткен қателіктер мен 

«ақтаңдақтар» қайта қарастырылып, жаңаша бажайлау жұмыстары 

жүргізілді. 21 ғасырға қарай қазақ ҽдебиеттану ғылымы қазақ ҽдебиетінің 

ҿткеніне шынайы баға бере алатын, бүгінгісін ҽлемдік ҽдебиеттанумен 

салыстыра отырып, саралай алатын ғылыми саласына айналды. Қысқаша 

айтқанда, қазақ ҽдебиеттану ғылымы ҿзі пайда болғанға дейінгі тарихи 

алғышарттар кезеңінен бастап бүгінгі күнге дейінгі аралықта, негізінен, 

мынадай нҽтижелерге қол жеткізді: бүкіл түркі халықтарына ортақ ежелгі 

дҽуірдегі ҽдеби мұраны игеруден басталған сыншылдық-эстетикалық, ҽдеби-

тарихилық, ҽдеби-теориялық сипаттағы ізденістер ұлттық ғылыми-

зерттеушілік ой-пікір дҽрежесіне дейін кҿтерілді; ҽдеби мұраның ҿте мол 

қоры жинақталды; қазақ фольклортану ғылымы жеке сала болып оңаша отау 

тікті, оның жазба ҽдебиетпен байланысы жан-жақты зерттеліп, түйінді 

тұжырымдар жасалды; Қазан тҿңкерісіне дейінгі жҽне одан кейінгі ҽдебиет 

тарихының кҿрнекті ҿкілдерінің ҿмірі мен шығармашылығы, мұрасы ғылыми 

тұрғыда тексеріліп, монографиялық жағынан тұтас жҽне толық 

қарастырылды. Ҽдебиетті теориялық тұрғыда зерттеу алға басты, 

дүниежүзілік теориялық ұғым-түсініктерді ұлттық сипатта меңгерумен қатар, 

жеке жанр түрлерінің туып-ҿркендеу жолдары жан-жақты сҿз болды; қазақ 

ҽдебиетінің сыны жеке жанр ретінде қалыптасты, кҿркемдік дамудағы 

жетекшілік рҿлі артты, эстетикалық ҿрелі биіктерге кҿтерілді, 

ҽдебиеттанудың жеке пҽні ретінде кескін-келбетін анықтады; ҽдеби мұраны 

игеру мҽселесіне сай ғылыми-зерттеушілік ҽдіснамасы, теориясы, тарихилық 

принципі біршама дұрыс шешілді; қазақ ҽдебиеті мектептер мен жоғары оқу 

орындарында жеке пҽн ретінде оқытылып, тұрақты оқу құралдарымен 

қамтамасыз етілді; ғылыми-зерттеушілік ой-пікір кеңес дҽуіріндегі ҽдебиетті 

теориялық, ҽдіснамалық тұрғыдан тексеруде, сыншылдық пен бағалауда 

дүние жүзіне таныта алатындай дҽрежеге кҿтерілді; кеңестік идеология мен 

маркстік-лениндік ілім ҽсерінен түрлі бұрмалаушылықтарға барған теріс 

тұжырымдарын түзетіп, тарихи тұрғыда ҽділ, ұлттық сипатта дұрыс, ғылыми 

бағытта терең зерттей алуына жол ашты. 

2-тапсырма. Мәтін бойынша сҧрақтар қҧрастырыңыз. 

3-тапсырма. Мәтіннен ҧққаныңызды қысқаша баяндап беріңіз. 
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ТІЛ ҤЙРЕНУШІЛЕРДІҢ ОҚЫТУШЫ ЖЕТЕКШІЛІГІМЕН 

ОРЫНДАУЫНА АРНАЛҒАН  ӚЗДІК  ЖҦМЫСТАРЫ 

 

1-тапсырма. Мәтінді оқыңыз. Аударыңыз.  

Шешендік ӛнер 

Қазақ ауыз ҽдебиетінің бір саласы – шешендік сҿздер. Шешендік 

сҿздер, ақындық аййтыс сияқты, қазақ ауыз ҽдебиетінің ҿзіндік 

ерекшеліктерін кҿрсететін негізгі жанрлардың бірі. 

Қазақ шешендік ҿнерінің ҿзіндік ерекшелігі бар. Қазақ шешендерінің 

сҿздері ауызекі айтылып, қағазда емес, халық жадында сақталған. 

Қазақтың шешендік сҿздерін жинап, халық шешендігін бағалаған 

белгілі ғалым В.В.Радлов болды. Ол кісі: «Қазақтың басқа бауырластарына 

қарағанда сҿзге тапқырлығы мен шешендігі маған ҽсер етті», - дейді. 

Қазақ шешендік-тапқырлық, нақыл сҿздерін алғаш жинап, жариялаушы 

ғалымдардың бірі – Ыбырай Алтынсарин. Ол ҿзінің «Киргиз 

хрестоматиясына», «Ізбасты», «Байұлы», «Жҽнібек батыр», «Жиренше 

шешен» дейтін тапқырлық-шешендік сҿздерді енгізіп, оларды оқуға ұсынды. 

Сонымен, шешендік сҿз дегеніміз – белгілі бір мҽселеге байланысты 

тапқыр ой, кҿркем тілмен айтылған жҽне халық жиі қолданып, сҿйлемдік 

құрамы қалыптасқан жүйелі, үлгілі сҿздер. 

Қай халықтың болса да, ерекше қадірлейтін жеке дара шешендері 

болады. Сол сияқты қазақ шешендері – Жиренше, Қарашаш, Майқы би, Аяз 

би, Асан қайғы, Тҿле би, Айтеке би, Сырым, Досбол, Бала би, Есет, Айтқожа, 

Бҿлтірік, Байдалы т.б. 

Қазақ шешендік ҿнерінің атасы – Жиренше шешен. Ел аузында 

сақталған шешендік сҿздердің кҿнесі де Жиренше мен Қарашаш есімімен 

байланысты. 

Ежелгі дҽуірдегі бұл ҿнердің айтылу дҽстүрі мен тапқырлық, 

ұтымдылық сипаттары қазақтың шешендік ҿнерімен табиғи ұқсастығы бар. 

Кҿне дҽуір шешендері мен қазақ билерінің ҿнер тҽсілдерінде ҿзара 

ұқсастықтар мен айырмашылықтар бар. Мысалы, Цицерон мен Демосфендер 

халық алдында трибунаға шығып, қорғау не айыптау сҿздерін сҿйлеу арқылы 

мақсатына жетсе, біздің шешендік сҿздер шағын топта екі шешеннің жекпе-

жек айтысына құрылған. Қазақ шешендерінде ұтымды ойға, жұмбақтап айту, 

қысқа, астарлы сҿзге мҽн беріледі. 

Шешендік ҿнердің қиындығы да аз емес. Мысалы: 

Кҿш бастау қиын емес,  

Қрнатын жерде су бар. 

Қол бастау қиын емес,  

Шабатын жерде жау бар. 

Шаршы топта сҿз бастау қиын, 

Шешуін таппас дау бар, - дейтін аталар сҿзі соны аңғартады. 

Шешендік сҿздер – ҽдеби тіліміздің сҿздік қоры, сарқылмас кҿзі болып 

есептеледі. 
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2-тапсырма. Мәтінді ӛз біліміңізбен толықтырыңыз. 

Шешендік сҿздерге тҽн ерекшеліктер. Біріншіден, қазақ шешендерінің 

сҿздері жазбаша емес, ауызша айтылып дүниеге келеді де, одан кейін бірден-

бірге жатталып, ұрпақтан-ұрпаққа жетеді. 

Екіншіден, айтыла келе бастапқы нұсқа қалып ҿзгертіліп отыруы 

мүмкін.  

Үшіншіден, шешеңдік сҿздер кейінгі айтушылар тарапынан қажетіне 

қарай ҿзгеріп қолданылып отырған. 

Шешендік сҿз ақындар айтысы сияқты сҿз тартысы дау үстінде, ел 

тағдыры талқыланған ұлы жиын кеңес кезінде, оңаша ой толғау не сұхбат, 

ҽңгіме-дүкен барысында арнау, сҽлем, ҿсиет түрінде де ҿмірге келген. 

Шешендік сҿздер кҿбінесе түсінік сҿзден басталады. Түсінік сҿзде 

айтылмыш шешендік сҿздің немен байланысты, қандай жағдайда туғандығы 

мен кім айтқаңдығы баяндалады. 

Шешендік сҿздің, айтылар ойдың негізі – мазмұн. Сҿз нақтылы, нені 

айтса да сендіретіндей, иландырып қарсыласын мойындататындай дҽлелді 

айтылған.  

Жазба ҽдебиетіміз дамыған кейінгі дҽуірде шешендік сҿздер саптан 

шыққан жоқ. Заманға сай жаңа мазмұн, жарасымды тұр тапқан шешендік сҿз 

нұсқалары кҿбейді.  

Шешендік сҿздің шыны – айтыс. Мұнда ауыз ҽдебиетіне тҽн барша 

қасиеттер тоғысқан.  

Шешендік сҿздер мҽн-мағынасының тереңдігімен ғана емес, сондай-ақ 

тақырыбының кеңдігімен де ерекшеленеді.  

Шешендер сҿзі – халқымыздың тілдік қазынасы. Ол кҿркем 

ҽдебиетіміздің қалыптасып дамуына белгілі дҽрежеде үлес қосқан ақын-

жыраулардың арнау, толғау сҿздеріне ұқсас болып келеді. 

3-тапсырма. Мәтінді оқыңыз. 

ӘЛІБЕКҦЛЫ ТӚЛЕ БИ 

Ҽлібекұлы Тҿле би (1663-1756) - қазақтың Тҽуке, Болат, Ҽбілмҽмбет, 

Жолбарыс, Абылай хандары тұсында мемлекет басқару ісіне араласқан аса 

ірі мемлекет жҽне қоғам қайраткері, ойшыл дана, Ҽз Тҽуке хан құрған 

«БИлер кеңесінің» мүшесі, атақты шешен, Ұлы жүздің тҿбе биі, «Жеті 

жарғы» деп аталатын заңдар кодексін шығарушылардың бірі. Шыққан тегі 

Ұлы жүздің Дулат тайпасының Жаныс руынан. Шежірешілер «тоғыз ұлды 

Құдайберді ҽулетінен Тҿлеге дейін бай да, би де шықпаған. Олар 

«қарашоғыр» атанған қара шаруа болған» деген дерек береді.  

Тҿле би кезінде оқыған, ірі сауатты, халқының ақындық шешендік 

ҿнерінен тҽлім алған адам. Жастайынан ел арасындағы билікке араласып, 

ҽділдішімен, шешендігімен, тапқырлығымен тҿңірегіне кеңінен танылады. 

Тҽуке ханның тұсында Тҿле би «Билер кеңесінің» мүшесі ретінде 

мемлекеттік істердің оң шешілуіне айтарлықтай үлес қосқан, жыл сайын 

ҿтетін бүкіл халықтық жиынды ұйымдастырушылардың бірі болған. Ол Орта 

жүздің тҿбе биі Келдібекұлы Қазыбекпен, Кіші жүздің тҿбе биі Байбекұлы 
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Ҽйтекемен бірге Тҽукенің Түркістан қаласын орталық етіп, үш жүз 

ұлыстарын бір орталыққа бағындыруға, сҿйтіп бірегей Қазақ хандығын 

нығайтуға, жоңғар шапқыншылығына қарсы бауырлас қырғыз, қарақалпақ, 

ҿзбек халықтарының одағын құруға бағытталған шараларды жүзеге асыруға 

белсене қатысады. Бұл Қазақ пен Жоңғар хандықтарының арасы шиеленісіп 

тұрған кез болатын. 

Тҽуке хан ҿлгеннен кейін Қазақ хандығының іштей ҽлсіреуіне 

байланысты Тҿле би Ұлы жүзді билеп, жоңғар басқыншылары Жетісуды 

жаулап алуына байланысты біраз уақыт соларға тҽуелді болады. Бірақ оларға 

алым салық тҿлеп тұрғанымен, саяси билікті ҿзінше атқарып, «ақ табан 

шұбырындыдан» кейінгі қазақ қауымын біріктіріп, оларды жоңғар 

феодалдарының езгісінен зат етуде аса зор ұйымдастыру жұмыстарын 

жүргізеді. Ол жоңғар қонтайшысына алым-салық тҿлей отырып, Абылай 

ханмен, Барақ сұлтанмен, Шақшақ Жҽнібек батырмен, сондай ақ Қоқан 

хандығымен байланысын үзбейді. Бұл ретте жоңғардың Жетісу жерін 

жаулаған қолбасшыларының бірі Сары Манджаның Тҿле бидің үйінде ҿлуі 

де біраз жайды аңғартқандай. 

Тҿле би Россия мен Қазақ хандығы арасындағы қарым қатынасты 

қалыптастыруға күш салды. 1749 жылы Орынбор губернаторы И.И. 

Неплюевке ҿзінің жиені Айтбай бастаған елшілік жіберіп, Россияға қосылу 

ниетін білдіреді.  

Тҿле би жоңғар билеушілерінің арасындағы тақ таласын ҿршіте қолдап, 

ежелгі жаудың іштей ҽлсіреуіне ықпал жасайды. Абылай хан мен Тҿле би 

таққа таласқан жоңғар нояндарын алма-кезек қолдай отырып, ақырында 

Жоңғар хандығының құлауын қамтамасыз етеді. Бұл Тҿле бидің Абылай 

ханмен бірлесе жүргізген сырт саясатының ірі нҽтижесі еді.  

Ел аузында Тҿле би туралы кҿптеген тарихи аңыздар сақталған. Оның 

атымен байланысты айтылатын нақыл сҿздер, мақал мҽтелдер, билік 

кесімдер де ел арасына кеңінен тараған. Тҿле би есімі тек Ұлы жүзде ғана 

емес, Орта жүз бен Кіші жүзде де аса құрметпен аталады. Бұл оның бүкіл 

қазақ халқының тағдырына қатысты ірі оқиғалардың ортасында жүргенінің 

айғағы. Бұған Тҿле бидің замандасы, тағдырласы Қаз дауысты Қазыбек бидің 

«Тҿле би дүниеден ҿтті» деген суық хабарды естігенде: « Тҿле ҿлді дегенше, 

дүниеден ҽділет ҿлді десейші. Бүтін билікке Тҿле жеткен, бүтін хандыққа 

Есім жеткен, бұл екеуіне кім жеткен?» деп, жер таянып, кҿзіне жас алуы да 

куҽлік етеді. Бұл үш арысқа тірек болған үш асылдың бірінің екіншісіне 

берген бағасы. Бұдан асырып, жеріне жеткізіп, айту мүмкін де емес. Ҿйткені 

олар қасында бірге жүріп, бір бірінің қадір қасиетін жете таныған алыптар 

ғой!  

КЕЛДІБЕКҦЛЫ ҚАЗЫБЕК БИ 

Келдібекұлы Қазыбек би (1665-1765) - қазақтың Тҽуке, Болат, Сҽмеке, 

Ҽбілмҽмбет, Абылай хандары тұсында мемлекет басқару ісіне араласқан 

мемлекет жҽне қоғам қайраткері, Ҽз Тҽуке хан құрған «Билер кеңесінің» 

мүшесі, атақты шешен, Орта жүздің тҿбе биі, «Жеті жарғы» аталатын заңдар 
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кодексін шығарушылардың бірі. Шыққан тегі Орта жүздің Арғын 

тайпасының Қаракесек руынан.  

Қазыбектің анасы Тоқмейіл ұтымды да тапқыр сҿздерді кҿп білетін 

зерек кісі болыпты. Анасы айтқан есті сҿздерді кішкентай күнінен жаттап 

ҿскен ол ер жете келе ҿзі де солай сҿйлеуге машықтана бастайды. Осы 

ҿнерінің арқасында бала биден дана биге айналып, «қара қылды қақ жарған 

Қаз дауысты Қазыбек би», «алты алаштың ардағы» деген атаққа ие болады. 

Содан болар Тҽуке хан мемлекет тұтастығына жарықшақ түсірмей, халықты 

бірлікте ұстау үшін үш жүзді ҿзінен шыққан үш биге билету арқылы 

басқарғанда, Орта жүзге осы Қазыбек биді тағайындайды. Ол ел басқару ісіне 

араласып, Қазақ хандығының ішкі сыртқы саясатына елеулі ықпал жасап 

отырады.  

Жоңғар басқыншылығына қарсы халық күресін 

ұйымдастырушылардың бірі болған Қазыбек би елдің азаттық алуы жолында 

аянбай тер тҿгеді. Абылай сұлтан жоңғарлардың қолына тұтқын болып түсіп 

қалғанда, оны босатып алуға белсене араласады. Сондай ақ ол Ресей, Бұхара, 

Хиуа мемлекеттері арасындағы еларалық мҽселелерге де араласып, 

бейбітшілік пен достықты дҽріптеуші мҽмілегер болған, аразды 

татуластырып, алысты жақындастырып отырған. «Елдестірмек елшіден, 

жауластырмақ жаушыдан» деп, ол елшілік қызметті де мінсіз атқарған 

тұңғыш дипломат. Оның тұңғыш рет он сегіз жасында елшілікке атшы болып 

барып, басшы болып қайтқаны ел аузында ҽлі күнге аңыз болып айтылады. 

XVIII ғасырдың алпысыншы жылдарында Чиң империясы Қазыбекті ҿз 

жақтарына тарту мақсатымен оған елші жіберіп, мол сыйлықтар тартады. 

Бірақ ол Қытайдың қол астына қарауға қарсы болады. Сҿйте тұрып, 

Абылайды Чиң империясымен тығыз қарым- қатынас жасауға шақырады.  

Үш жүздің ішіндегі шешуі қиын, ең күрделі мҽселелердің басы қасында 

жүріп, хандардың сенімді ақылшысы, халықтың ханға бергісіз биі болған 

Қазыбек ҽр кез батыр жинап, ел шаппай, қылыш шауып, оқ атпай ақ 

ақылымен жол тауып, ел бірлігінің емшісі бола білген. Ҽбілқайырды ҿлтіріп, 

ел бірлігіне сызат түсуіне себепші болған Бараққа: «Сылтауратып сытыла 

алмайсың, не ҿліп тынасың, не жҿніңмен жеңіп құтыласың, екінің бірі, 

Барақ» деуі, ақыр соңында оны мойындатып: «Уа, би аға! Айттың сен, кҿндім 

кебіңе» деуге мҽжбүр етуі тек Қазыбектей айбыны ай жасырған текті бидің 

қолынан ғана келсе керек.  

Шоқан Уҽлихановтың «XVIII ғасырдың батырлары туралы тарихи 

аңыздар» деген еңбегінде: «Абылай ханнан үш жүздің батырларының ішінен 

кімді ерекше құрметтейсіз деп сұрағанда, ол: «Бізге дейінгі ерлерден екі 

кісіге таңқалуға болады. Оның бірі 90 туысын Қалдан Сереннің тұтқынынан 

құтқарған қаракесек Қазыбек те, екіншісі ҿзінің сондай тұтқындағы туысын 

құтқарған уақ Дербісҽлі. Мұның алғашқысы Қалданға ҿзі барып, сұрап алды. 

Соңғысы ҿзінің аулында отырып, жауын қорқытып алды» деп жазады. Бұл 

заманында ақылымен қатарынан озған дана биіне ел басшысының берген нақ 

та ҽділ бағасы еді. 
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БАЙБЕКҦЛЫ ӘЙТЕКЕ БИ 

Байбекұлы Ҽйтеке би (1644-1700) – қазақтың Тҽуке, Болат, Сҽмеке, 

Ҽбілмҽмбет, Абылай хандары тұсында мемлекет басқару ісіне араласқан 

мемлекет жҽне қоғам қайраткері, Ҽз Тҽуке хан құрған «Билер кеңесінің» 

мүшесі, атақты шешен, Кіші жүздің тҿбе биі, «Жеті жарғы» аталатын заңдар 

кодексін шығарушылардың бірі. Шыққан тегі – Кіші жүздің Алшын 

тайпасының Ҽлім руынан.  

 Ол қазіргі созылып жатқан Қыз-Бибі тауының етегінде ҿмірге келген. 

«Тобықты Ҽнет бидей баталы бол, Кіші жүз Ҽйтекедей аталы бол» деп 

атақты Сегіз серінің батасында айтылғандай, Ҽйтеке би аталы тұқымнан. 

Оның арғы атасы Сейітқұл Жҽдікұлы Шығай ханның серігі болған. Шығай 

хан Бұхардың Абдолла ханымен одақтас болып, Сырдарияның сағасындағы 

қонысын тастап, Самарқанның теріскейіндегі Нұрата тауына кҿшкенде, 

сонымен бірге қарауындағы елін ертіп, қотарыла кҿшіп келеді. Осы 

Сейітқұлдың сегіз баласының бірі - Ҽйтеке бидің ҽкесі Ақша да, бірі - кейін 

Самарқанның билеушісі болған, Қазақ ханы Салқам Жҽңгір 600 

жауынгермен жоңғар қоңтайшысы Батырдың 50 мың ҽскерінің ҿтінде 

қалғанда, дер кезде кҿмекке жетіп, қазақ қолына айтулы жеңісті суырып 

ҽперетін атақты Жалаңтҿс баһадүр. Жалаңтҿс Самарқанға ҽмір болғаннан 

кейін ағасы Ақшаны Қоқанның ханы етіп сайлатады.  

Ұлықбек медресесінде оқып, тҽлім алған Ҽйтеке ҽуелі атасы Ақша 

ханның , атасы ҿлгеннен кейін ағасы Жалаңтҿстің тҽрбиелерінде болып, ел 

басқару істерінің қыр сырымен танысады. Оның осы кезде кҿргені мен 

білгені кейін Тҽуке ханның ата заңы іспетті «Жеті жарғыны» шығаруға 

қатысқанда да Ҽйтекеге осы алған білім мен жиған тҽжірибенің кҿп кҿмегі 

тиген болу керек.  

Бір жағынан Қытай, бір жағынан жоңғар, енді бір жағынан орыс-казак 

жерін торлап, шекараға ҽскерлерін шоғырландырған қиын күндерде Ҽйтеке 

би Тҿле бимен, Қазыбек бимен біріге отырып, елді, жерді қорғауға белсене 

араласады. Мҽртҿбе мен Күлтҿбеде күнде жиын кезінде алты алашты аузына 

қаратқан сол үшеудің біреуі - орақ ауыз, от тілді Ҽйтеке би ел басына терістік 

шығыстан қара бұлт үйіріліп келе жатқан қарсаңда бір мақсатта тізе 

ажыратпай талай жыл бірге күрескен серіктерін тастап, дертті болып, ата 

жұртына - Нұрата тауына оралады. Ол дерт Алланың жіберген ауруы емес, 

«Тура би туғанына жақпайды» деп, ел тағдырына қатысты мҽселеде бет пен 

беделге қарамай турасын тіліп айтқан бидің сҿзін кек тұтқан сұлтандардың 

қастығы еді. Ата жұртқа келер алдында Тҿле би, Қазыбек би секілді үзеңгілес 

серіктеріне сҽлем ретінде жолдаған ұзақ толғанысында Ҽйтеке би: «Елінен 

айырылған ер бақытсыз, жерінен айырылған ел бақытсыз. Құдайым ондай 

күнді маған кҿрсетпегей!» деген екен. Елім деген ердің тілегі ақ қой қашанда. 

Кҿкірегі даңғыл дана би ҿзі тілегеніндей елінің «ақтабан шұбырындыға» 

ұшырағанын кҿрмей, бұ жарық дүниемен хош айтысты. 

4-тапсырма. Ҥш бидің айтқан сӛздерін, тӛреліктерін есіңізге тҥсіріңіз. 
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ТІЛ ҤЙРЕНУШІЛЕРДІҢ ӚЗ БЕТІНШЕ ОРЫНДАУЫНА АРНАЛҒАН  

ЖҦМЫСТАР 

 

1-тапсырма. Сӛздікпен жҧмыс жасаңыз. Тіл білімі саласына қатысты 

тӛрт термин-сӛзді тауып, анықтамасымен жазыңыз. 

2-тапсырма. «Менің сҥйікті кейіпкерім». Шығарма жазыңыз. 

3-тапсырма. Сӛздікпен жҧмыс жасаңыз. Әдебиеттану саласына қатысты 

тӛрт термин-сӛзді тауып, анықтамасымен жазыңыз. 

 

7 – САБАҚ  

ФОЛЬКЛОР ДЕГЕН НЕ? 

 

1-тапсырма. Берілген сӛздер мен сӛз тіркестерін пайдаланып, сӛйлемдер 

қҧрастырыңыз. 

 Аңыз, қисса, ертегі, мақал-мҽтел, жұмбақ, жаңылтпаш. 

2-тапсырма. Мәтінмен оқып танысыңыз. 

Фольклор деген не? 

Фольклор — халық шығармашылығы, яғни аңыздар, қиссалар, 

ертегілер, мақал-мҽтелдер, жұмбақтар, жаңылтпаштар жҽне т.б. Алғашқы 

қауымдық құрылыс кезінде пайда болған фольклор дамыған қоғамның 

этностарында да сақталған. Ол нақты тарихи фактілер мен тұлғаларды 

бейнелеуге ғана арналмай, ҿткен тарихтың басты-басты мҽн-мазмұнын 

кҿркемдік-бейнесі тұрғыдан білдіруге саяды. Фольклор рухани мҽдениеттің 

маңызды құрамдас бҿлігі, халық бұқарасының, этностардың кҿркемдік ой-

толғамының неғұрлым пҽрменді нысаны, олардың эстетикалық дарыны мен 

талғамының, адамгершілік ереже-қағидаларының шоғырлы кҿрінісі мен 

топтамасы болып табылады. Фольклордағы кҿркемдік жинақтама бейнелер 

арқылы халық қоғамдық ҿмірдің ҽр түрлі құбылыстарына кҿзқарас тұрғысын 

білдірген. 

Мақал-мҽтелдер – ҽр халықтың ҿз даму тарихында басынан кешкен 

алуан түрлі оқиғалары, ҿзі аңғарған табиғат құбылыстары, қоғам 

мүшелерінің ҿзара қарым-қатысы, мінез-құлқы, психологиясы жҿніндегі 

жасаған қорытынды, тұжырымдарының түйіні, ҿмір тҽжірибесінен 

жинақталған философиялық ойлардың ұтқыр да ұтымды, жатық та кҿркем 

кҿрінісі, фразеологиялық оралымдардың ҿңделіп, сырланып, ҽбден қалыпқа 

түскен тұрақты түрлері. 

Абай мұрасы мақал, мҽтелге айналған ақыл-нақылды ҿлең жолдарына 

бай. 

«Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей», «Бақпен асқан 

патшадан мимен асқан қара артық», «Сақалын сатқан кҽріден еңбегін сатқан 

бала артық», «Тамағы тоқтық, жүмысы жоқтық - аздырар адам баласын» 

деген жолдар осының дҽлелі. 

Жұмбақ – адамның ой-ҿрісін, алғырлығын, білімін сынау мақсатында 

нақты бір зат немесе құбылыс тұспалдап сипатталатын шағын ҽдеби жанр. 
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Жұмбақ жанры дүние жүзі халықтары ҽдебиетінің кҿпшілігінде бар. 

Бұл жанрға Аристотель ―Жұмбақ – жақсы жымдасқан метафора‖ деп 

анықтама берген. Жұмбақ ҽдебиеттің ежелгі үлгілерінде, ауыз ҽдебиетінде 

жиі кездесетіндіктен оны ғылымда ―фольклорлық жанр‖, ―халықтық 

поэзияның шағын түрі‖ деп санау орын алған. Алайда, қазіргі заман ҽдебиеті 

ҿкілдерінің, ҽсіресе, балалар ҽдебиеті авторларының шығармашылығында 

жұмбақтар топтамасы жиі кездеседі. Сондықтан оны тек фольклорлық жанр 

аясында шектеуге болмайды.  

Ертегі – фольклордың негізгі жанрларының бірі. Ертегі жанры – халық 

прозасының дамыған, кҿркемделген түрі, яғни фольклорлық кҿркем проза. 

Оның мақсаты – тыңдаушыға ғибрат ұсынумен бірге эстетикалық 

лҽззат беру. Ертегінің атқаратын қызметі кең: ол ҽрі тҽрбиелік, ҽрі кҿркем-

эстетик. ҽдеби қазына. ертегінің бүкіл жанрлық ерекшелігі осы екі сипатынан 

кҿрінеді. Сондықтан ертегілік прозаның басты міндеті – сюжетті барынша 

тартымды етіп, кҿркемдеп, ҽрлеп баяндау. Демек ертегі шындыққа 

бағытталмайды, ал ертекші ҽңгімесін ҿмірде болған деп дҽлелдеуге 

тырыспайды. Ертегінің композициясы бас қаhарманды дҽріптеуге 

бағындырылады, сҿйтіп, ол белгілі бір сұлба бойынша құрылады. Мұның 

бҽрі ертегіге идеялық, мазмұндық жҽне кҿркемдік тұтастық береді. Осы 

тұтастық бұл жанрға басқа да қасиеттер дарытады: композиция мен 

эстетикалық мұраттың бірлігі ҽрі тұрақтылығы, кҿркем шарттылықтың 

міндеттілігі, ауызекі сҿйлеу тіліне сҽйкестігі, тұрақты тіркестердің 

қолданылуы, т.т. 

Айтыс — ауыз ҽдебиетінде ежелден қалыптасқан поэзиялық жанр, топ 

алдында қолма-қол суырып салып айтылатын сҿз сайысы, жыр жарысы. 

Айтыс — синкреттік жанр, ол тұрмыс-салт жырларынан бастау алып, 

келе-келе ақындар айтысына ұласқан. Айтыста осыған орай лирикалық, 

эпикалық, драмалық сипаттар мол ұшырасады. Сол арқылы бұл жанр ауыз 

ҽдебиетінің ҿзге түрлерімен қанаттаса дамып, бір-біріне елеулі ҽсер-ықпал 

жасап отырған. Батыр жҽне лиро-эпос жырларына да ҽсерін тигізіп, ҿзі де 

арнасы кең мол салаға айналған. 

2-тапсырма. Мәтін бойынша сҧрақтар қҧрастырыңыз. 

БАТЫРЛАР ЖЫРЫ 

Батырлық жырлар, батырлар жыры — ауыз ҽдебиетіндегі ең бай да 

кҿне жанрлардың бірі. Қаһармандық эпос деп те аталады. Батырлық жырлар 

халық ҿмірінің тұтас бір дҽуірін жан-жақты қамти отырып, сол тарихи 

кезеңдегі батырлардың сыртқы жауларға қарсы ерлік күресін, ел ішіндегі 

ҽлеум. қайшылықтар мен тартыстарды бейнелеп береді. Бірақ онда тарихи 

оқиғалар тізбегі ҿмірде болған қалпында емес, жырдың кҿркемдік шешіміне 

лайықты ҿріледі. Бас кейіпкердің жүріс-тұрысына, ҿзге елге ерлік сапарға 

шығуына жҽне ҿз елін жаудан азат етуіне байланысты оқиғалар бір 

қаһарманның маңына топталып, соның бейнесін ашуға қызмет етеді. Эпос 

желісі белгілі бір тарихи дҽуірге табан тіреп, соны кҿрсетіп отырғанымен, 

оған кҿбіне түрлі заманның оқиғаларын бір қаһарманға теліп жырлап беру 
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тҽн. Батырлық жырлардың осы ҿзгешелігіне байланысты ғылыми ортада 

кҿптен бері түрлі тұжырымдар орын алып келеді. Ресейлік зерттеушілер 

(Б.А. Рыбаков, Р.С. Липец, т.б.) жҽне кейбір қазақ ғалымдары (Ҽлкей 

Марғұлан, Ҽуелбек Қоңыратбаев, т.б.) эпостық жырлардағы тарихи оқиғалар 

мен тарихи тұлғаларға сүйене отырып, жыр мен тарихтың жақындығын тілге 

тиек етсе, енді бір топ ғалымдар (В.Я. Пропп, Б.Н. Путилов, т.б.) эпостың 

нақты тарихи оқиғаларға қатысы жанама түрде ғана кҿрінеді деген пікірді 

алға тартады. 

Соңғы кездері, эпостық жырларда тарихтың да, кҿркемдік 

шарттылықтың да белгілі бір дҽрежеде орын алатынын, бұл екеуінің үнемі 

бірге ҽдіптеліп отыратынын негіздеген зерттеулер жарыққа шықты (В.П. 

Аникин, В.М. Гацак, Р. Бердібаев, Ш. Ыбраев, т.б.). Қалай болғанда да, 

батырлық жырлар — ең алдымен кҿркем шығарма. Ол ҿзінің жанрлық 

нысанасына қарай шындықты ҿзінше қорытып, оны ҿзінің кҿркемдік 

ҿзгешелігіне қарай ҿріп отыратыны даусыз. Эпостық жырлар адамзат 

қоғамының тарихи даму үрдістерімен бірге жасап келеді. Осыдан болса 

керек, эпостық жырларды кейде тарихи кезеңдерге қарай топтастыру орын 

алып келе жатыр. Эпостық жырларды іштей саралап, жанрлық белгісіне, 

шығу дҽуіріне қарай топтастырып отыру ғылымның жеткен деңгейін 

танытады жҽне мұндай жинақтаушылық сипаты бар ой-пікірлер бұрын-

соңды жүргізілген ізденістердің нҽтижесіне сүйенеді. Қазақ эпосын пайда 

болған дҽуіріне қарай топтастыру үлгісін Шоқан Уҽлиханов, Г.Н. Потанин, 

В. Радлов, Ҽ. Диваев, Ахмет Байтұрсынұлы зерттеулерінің тҽжірибесіне 

сүйеніп Марғұлан ұсынған болатын. Ол эпосты бес салаға бҿлсе, кейіннен 

Қоңыратбаев эпосты он салаға бҿледі. Мыңдаған жылдық тарихы бар қазақ 

эпосының шығу дҽуірін, жанрлық түрлерін ішкі кҿптеген ерекшеліктеріне 

қарай топтастыру оңай іс емес. 

Батырлық жырларын пайда болу кезеңдеріне қарай ірі үш топқа 

жинақтауға болады: 

1) ―Ең кҿне заманғы эпос‖, ―ертегілік эпос‖, ―архаикалық эпос‖, ―кҿне 

эпос‖, ―мемлекетке дейінгі эпос‖ дейтін атаулар ғылымда алғашқы кезеңдегі 

эпостық жырларды атау үшін қолданылып жүр. Бұлардың қатарына 

―Ергенеқон‖, Аттилла, Ер Тҿстік, мергендер туралы эпостық жырлар 

жатқызылады. 

2) Тарихи кезеңдердің эпосы: Түрік қағанаты, Оғыз хандығы, ноғайлы 

дҽуірі, Қазақ хандығы кезеңіндегі эпостар (―Қорқыт Ата кітабы‖, ―Алпамыс‖, 

―Қамбар‖, ―Қобыланды‖, ―Ер Тарғын‖, т.б.). 

3) Жаңа дҽуір эпосы (тарихи жырлар, 1916 жылғы ұлт-азаттық 

кҿтеріліске байланысты жырлар, ―Еспенбет‖, ―Ҿтеген‖, ―Нарқыз‖, т.б.). 

Батырлық жырлар байырғы кҿне эпостың жалғасы ретінде дами 

отырып, қоғамдық қарым-қатынастың, саяси-ҽлеум. жағдайлардың ҿзгеруіне, 

бұрынғы жекелеген рулар мен тайпалардың біртіндеп халық болып құрала 

бастауына сҽйкес қалыптасты. Осыған байланысты бұрынғы мифтік 

түсініктердің іргетасы сҿгілді. Қайшылық, күрес идеясының түпқазығы 
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болып бұрынғы кездегідей дию-перілер емес, енді адамдар дүниесіндегі 

(басқа діндегі, тілдегі, мемлекеттегі) қайшылықтар тақырыбы алынды. 

Мифтік дҽуірден бері қалыптасып келе жатқан батырға қаһармандық дҽуірде 

жеке отбасы, үй-іші, қалыңдық үшін күреске шығу секілді ҽрекеттер 

жеткіліксіз еді. Енді оның ерлігі біртіндеп халықтың бостандығы, елдің 

бірлігі, кҿптің тілегі мен мүддесі үшін қызмет етуі керек болды. Мұның бҽрі 

байырғы миф пен кҿне эпостың жанрлық белгілерін ҿзгертіп, мүлдем жаңа 

жанрдың — батырлық жырлардың қалыптасуына жағдай жасады. Дегенмен, 

байырғы кҿне эпостың дҽстүрі негізінде пайда болған батырлық жырлар 

бірқатар архаикалық белгілерін сақтап та қалды. Солардың бірі — батырдың 

болашақ жарын іздеп шығуы жҽне осы сапарда кейбір қиыншылықтарды 

жеңуі. Мҽселен, ―Қобыланды‖, ―Алпамыс‖ жырларындағы батырдың 

алғашқы жорықтары осымен байланысты. Алайда, бұл жорықтың мҽні 

біршама бҽсеңдеп, жырдың түпқазығы батырдың елі-жұртын азат етуге 

аттанған сапарларына ауысқан. Мысалы, ―Қобыланды‖ жырындағы Құртқа 

— батырға ат таңдап, болашақта қандай қиындық боларын алдын ала болжап 

отыратын кҿреген адам. Қарлыға Қобыландымен бірдей дҽрежеде ерлік 

кҿрсетіп, батырлардан асып түспесе, кем түспейді. Ҽйтсе де, ҽйелеркі 

(матриархат) дҽуірімен байланысты орын алған белсенді ҽйел 

қаһармандардың қызметі кейінгі батырлық жырларда біршама шектелген. 

Ҽйелдер отбасы, үй-ішінің ғана кҿркі болып қалған. Қолына қару алып, 

ерлермен бірге жүретін, болмаса аға-інілерін үйлендіріп, олардың орнына ҿзі 

кек алатын ҽйел қаһармандар мұнда жоққа тҽн. Батырлардың іс-ҽрекетін, 

жүріс-тұрысын, тұлғасын ҽсірелеп, ұлғайтып кҿрсету батырлық жырларда 

маңызды орын алады. Аттың сҿйлеуі, биік таулар мен қамал-қорғандардан 

ұшып ҿтуі, қысылғанда батырға ақыл-кеңес беріп, қиындықтан құтқаруы 

сияқты байырғы түсініктерге тҽн белгілер батырлық жырларда үлкен орын 

алады. Алайда бұл да біртіндеп шындыққа, реалды ҿмірге жақындай 

бастаған. 

Батырдың жеңілмейтіндігі жҽне оған зақым келмейтіндігі де — 

эпикалық дҽстүр. Қаһарманның ҿліп-тірілуі, ―атса мылтық ҿтпейді, шапса 

қылыш кеспейді‖ сияқты ажалсыздық, батырға деген шексіз идеалдық 

түсінік, ҽрине, жалпы мифтерден бастау алатын ―мҽдени ілкі қаһарман‖ (Е.М. 

Мелетинский термині) ұғымымен тҿркіндес. Фольклордың ҿзге жанрларына 

қарағанда, батырлық жырлардың кҿтерер жүгі анағұрлым үлкен. Халық 

тарихында орын алған, не орын алуға тиіс оқиғалар мейлінше жинақталып, 

ҽрі іріленіп суреттелумен бірге, олардың ел-жұрт, мемлекет тағдырындағы 

шешуші мҽніне де кҿңіл бҿлінеді. Елді біріктірген, немесе ынтымағын 

ыдыратқан оқиғалар саяси-ҽлеум. түп-тамырымен бірге ашылып кҿрсетіледі. 

Осының бҽрінің бел ортасында халықтың аңсары ауған, ҽсіре мадақталған, 

мұраттас қаһарманы жүреді. Оның іс-ҽрекетінде қара басының қамынан 

мейлінше жоғары елдік, халықтық мүдде қашан да бірінші кезекте тұрады. 

Сондықтан болар, жырлардағы үлкенді-кішілі оқиғалардың бҽрі де сол 

қаһарманның іс-ҽрекеті мен түсінігі арқылы тізбектеліп ҿтіп жатады. Сол 
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арқылы халық іс жүзінде тарихи оқиғалар мен қоғамдық-ҽлеум. жағдайларға 

ҿз кҿзқарасын білдіреді. Сҿйтіп, қаһармандық эпос тарихтағы оқиғалардың 

халықтық тұрғыдан бейнеленген, оның халық санасындағы кҿркем тілмен 

баяндалған шежіресі қызметін атқарады. Батырлық жырлардың ғасырлар 

бойы қалыптасқан кҿркемдік дҽстүрі бар. Оны жыр құрылымынан да, 

оқиғалардың орналасу ретінен де, кейіпкердің бастан-аяқ атқарған ісіндегі 

бірыңғай тектестіктен де кҿреміз. 

Қазақ қаһармандық эпосының ҽрқайсысын жалпылама белгілеріне 

қарай жинақтар болсақ, ең алдымен, олардың сюжеттік құрылымындағы 

ұқсастықтарды инвариант (қайталанатын мотивтің жалпы тобы мен рет 

тҽртібі) түрінде тҿмендегіше жіктеуге болады. 

Батырға тҽн балалық шақ жҽне кейіпкердің үйленуі (батырларға 

лайық құдалық): 

1) суреттеу, орта (тайпа, ата-ана, ел-жұрт) туралы сҿз; 

2) кейіпкердің ғажайып жаратылысы; 

3) батырға тҽн балалық шақ; 

4) алғашқы ерлік; 

5) қалыңдық туралы хабар (қалыңдығын іздеу); 

6) қалыңдықпен сынға түсу, белдесу (немесе күйеу жігіттер 

арасындағы бҽсеке); 

7) жеңіс жҽне кейіпкердің қалыңдығымен оралуы. 

Батырларға тҽн ерліктер: 

1) жаудың шабуылы туралы хабар; 

2) жорыққа аттану; 

3) батырлардың белдесуі (кейде жорық сҽтсіз болып, батыр тұтқынға 

түседі); 

4) жекпе-жек жҽне кейіпкердің жеңісі; 

5) жеңіспен елге оралу. 

Жаудан (құлдан, бақталастан) елін (тайпаны, қалыңдықты, туған-

туысты, елін) азат ету: 

1) қалыңдық туралы немесе туған-туыстың тұтқынға түскені (қорлық 

кҿргені) жҿнінде хабар (түс кҿру, белгі берілуі); 

2) дұшпанның, бҽсекелестің немесе құлдың кейіпкердің қалыңдығына 

үйленуді ниет етуі; 

3) қалыңдықпен жасырын кездесу немесе қалыңдығының тойына бҿтен 

адамның кейпінде келу; 

4) кейіпкердің күрес (жарыс) үстінде танылуы; 

5) туған жерге оралу, бҽсекелестерді, құлдарды жазалау; 

6) той. 

Бұл жіктелуден байқалатын жағдай — бірқатар батырлық жырларда 

осы үш сюжеттің бҽрі де бір-бірімен осы қиюласқан рет тҽртібімен толық 

кҿрінетіндігі. Мҽселен, ―Қобыланды‖, ―Алпамыс‖, ―Қарабек‖ жырларында 

осы үш сюжет тұтас қамтылады. Ал атақты Мұрын жырау жырлаған 

―Қырымның қырық батыры‖ сияқты жыр тізбегі негізінен І жҽне ІІ 
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сюжеттерден тұрады. ―Дотан‖, ―Құбығұл‖, ―Құламерген‖, ―Жоямерген‖, т.б. 

кҿне эпостар, жоғарыда айтқанымыздай, үйлену, үй-ішін қорғау оқиғаларына 

құрылатындықтан, олар бір сюжеттің тҿңірегіне топталады. Екі не одан да 

кҿп сюжеттердің кіруі (контаминация) батырлық жырлардың қалыптасуы 

үшін айрықша қызмет атқарған. Кҿптеген эпостарда ҽрбір жеке сюжет ҿз 

алдына дербес жырланатындығын да, бір жырда бір-бірімен жалғасып, тұтас 

баяндалатынын да байқаймыз. Оның үстіне, жеке сюжеттің кеңістік 

(мекендік) бойынша құрылымы бірдей болып шығады: батырдың мекені — 

жау елі — батырдың мекені. Жау елінде қаза таппаған батыр ҿзге елде 

дүниеге, малға, патшалыққа қызықпай қайтып келеді. Батырлық жырлардың 

оқиғасына жыршы мен жырау да, тыңдаушы кҿпшілік те болған шындық деп 

қарайды. Эпостың оқиғасы ―Баяғы заманда‖, ―Бұрынғы ҿткен заманда‖, 

―Ноғайлы заманында‖ деп кҿрсетіледі. Бұл батырлар ҿмір сүрген айрықша 

бір дҽуір, тыңдаушылар мерзіміне ұқсамайтын, елдің бірлігі мен берекесі мол 

кезең деп түсіндіріледі. Міне, осындай дҽуірде ҿмір сүріп, ―ішкенге мас, 

жегенге тоқ‖ жүріп жатқан елдің тыныштығын бұзатын жаулар қалмақ, 

ындыс немесе қызылбас болады. Жыр оқиғасына қозғау салатын да, 

батырдың үйден шығып, жорыққа аттануына себепші болатын да — осы 

қалыпты ҿмірдің бұзылуы. Батыр — бұзылған жағдайды қалпына келтіруші 

тұлға. Ол жауды жеңіп, ҽділеттілікті асқақтатып, алғашқы мамыражай 

дҽуірді қайта орнатады. Оқиға ҿзінің басталған жерінде аяқталады. Жай ғана 

емес, тоймен аяқталады. Себебі, халық ұғымында жамандықты жақсылық, 

жауыздықты қайырымдылық, зорлықты ҽділдік жеңу—батырдың ерлігімен 

болатын іс. Ол кезең — айрықша қаһармандық дҽуір, батырлар заманы. Той 

— сол жақсылық атаулының жеңіс мейрамы. 

Қазақтың батырлық жырларына негіз болған екі түрлі эпикалық 

(қаһармандық) дҽуір бар: 

1) жеке рулар (тайпалар) дҽуірі. Мҽселен, ―Алпамыс‖ жырында — 

қоңырат, ―Қобыланды‖ эпосында — қыпшақ заманы; 

2) ноғайлы дҽуірі. 

Жеке рулар дҽуірі жыр тізбегіне (циклына) енбейтін дара тұрған 

эпостық жырға тҽн ҽрі ондай жыр кҿбіне жоғарыда кҿрсетілген 

инварианттың үш сюжетін де қамтиды. Батырлардың жорығын бірнеше рет 

қайталау, оқиғасын ҿмірбаяндық жолмен құру арқылы мұндай эпос ҿзі 

суреттеп отырған дҽуірді мейлінше мол бейнелейді. Мҽселен, ―Қобыланды‖, 

―Алпамыс‖ жырларында сюжеттердің толықтығын былай қойғанда ҽлеум. 

орта, жағдай, ел тіршілігі, біршама нақтылы баяндалады. Ал ноғайлы дҽуірі 

қазақ эпосының тізбекті топтама жыр үлгілерінде кҿрініс береді. Бұларға 

қаһарманның дүниеге келуін, балалық шағын, үйлену тарихын толық баяндау 

тҽн емес. Бір жырдан кейін бір жыр тізбектеліп, қайта-қайта бір ізбен, 

бірыңғай ҿмірбаяндық жолмен баяндалып отырса іш пыстыратын 

қайталаушылыққа ҽкеліп соқтырған болар еді. ―Қырымның қырық батыры‖ 

сияқты орасан зор тізбекті жырды жырлаған атақты Мұрын жырау бұл 

ҿзгешелікті ҿте терең түсінген. Сондықтан да, ол ҽр батырға тҽн жеке 
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сюжеттерді (кҿбіне ІІ жҽне ІІІ сюжеттер) іштей барынша ширықтыра 

отырып, бірер оқиға болса да, оларға бірегейлік қасиет дарытып жырлаған. 

Батырлық жырлардың құрылымына қатысты осындай ерекшеліктер олардың 

мезгіл мен мекендік жҽне тізбектік сипатымен тығыз байланысты. Батырлық 

жырлардың ҿлең құрылысы, негізінен, табан астында ҿлең жолдарын суырып 

салып айтуда, ҽсіресе, қимыл-қозғалысты, түрлі динамикалық оқиғаларды 

баяндауда ойнақы, оңтайлы, еркін кҿсілуге мүмкіндік беретін жеті-сегіз 

буынды жыр ҿлшемі. Қазақ халқының батырлық жырлары туралы алғаш 

зерттеулер жазып, жарыққа шығарған ғалымдар Ш. Уҽлиханов, В. Радлов, 

Потанин, И.Н.Березин, Диваев, Т., Беляев, И. Мелиоранский, Г. Саблуков, 

Н.Н. Ильминский, Ж. Шайхисламов, т.б. болды. 

Олар жалпы эпостық жырлардың ерекшеліктері, оның ішінде ―Едіге‖, 

―Тоқтамыс‖, т.б. эпостар туралы алғашқы ғылыми пікірлер айтты. 

―Алпамыс‖, ―Қобыланды‖, ―Ер Тарғын‖, ―Қозы Кҿрпеш—Баян сұлу‖ 

эпостарын Қазан, Уфа қалаларынан жарыққа шығарды. Бұлардың 

ізденістерін Ҽлихан Бҿкейханов, Байтұрсынов, Халил Досмұхамедов 

жалғастырды. ―Ер Тарғын‖, ―Қобыланды‖, ―Едіге‖, ―Батыр Бекет‖, ―Ер 

Сайын‖ жырлары алғаш рет осы ғалымдардың еңбектерінде талданды. XX 

ғасырда Сҽкен Сейфуллин, Мұхтар Ҽуезов, Сҽбит Мұқанов, Ҽлкей 

Марғұлан, Қ.Жұмалиев, Е. Ысмайлов, Б. Кенжебаев, Мҽлік Ғабдуллин, Н.С. 

Смирнова, т.б. ғалымдар қазақ эпосының халықтық сипаты, идеясы, 

кҿркемдігі туралы зерттеулер жазып, қазір кҿпшілікке таралып кеткен 

батырлық жырларды жариялады. 1950—1960 жылдары тұңғыш рет эпостың 

ғылыми мҽтінін жариялау жұмысы жүзеге асты, сҿйтіп ―Қозы Кҿрпеш — 

Баян сұлу‖ (1959), ―Қамбар батыр‖ (1959), ―Алпамыс батыр‖ (1961), ―Қыз 

Жібек‖ (1963) жырларының академиялық басылымдары жарық кҿрді. Осы 

кезеңдерде батырлық жырлардың тҿңірегінде идеологиялық айтыстар да 

ҿрбіді. 

20 ғасырдың 60-жылдарынан бастап қазақ батырлық жырларын жаңа 

қырынан зерттеуге Қоңыратбаев, Бердібаев, Т. Сыдықов, С. Садырбаев, Қ. 

Сыдиықов, С. Қасқабасов, О. Нұрмағамбетов, Ш. Ыбыраев, т.б. ғалымдар 

үлкен үлес қосты. Олардың еңбектерінде батырлық жырлардың жанрлық 

ерекшеліктері, варианттары, құрылымы, поэтикасы, тұтастануы, 

типологиясы, генезисі жан-жақты қарастырылды. Батырлық жырлардың 

ҽдебиетке, ұлттық кҽсіби ҿнер жанрларының қалыптасуына ҽсері ерекше 

болды. Мҽселен, батырлық эпостар сюжетінің негізінде Ж. Жабаев 

―Сұраншы‖, ―Ҿтеген‖ жырларын шығарған. Драматургия саласында 

―Қарақыпшақ Қобыланды‖ (Ҽуезов), ―Арқалық батыр‖ (Ж. Шанин), т.б. 

пьесалар жазылып, ―Ер Тарғын‖ (Е. Брусиловский), ―Алпамыс батыр‖ (Е. 

Рахмадиев) опералары қосылды, ―Батыр Баян‖ кинофильмі түсірілді. 
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ТІЛ ҤЙРЕНУШІЛЕРДІҢ ОҚЫТУШЫ ЖЕТЕКШІЛІГІМЕН 

ОРЫНДАУЫНА АРНАЛҒАН  ӚЗДІК  ЖҦМЫСТАРЫ 

 

1-тапсырма. Ӛз ойыңыздан ертегі қҧрастырып жазыңыз. 

2-тапсырма. Тіл туралы мақал-мәтелдердің мағынасын тҥсіндіріңіз. 

3-тапсырма. «Айтыс, оның тҥрлері мен кӛркемдік ерекшеліктері». 

Қазақтың ауыз ҽдебиетінде ерте заманнан келе жатқан айтыс 

жанрының туу негіздері мен ҿзіне тҽн ерекшеліктері, даму тарихы бар. 

Айтыс – халық ауыз ҽдебиетінің ерекше бір түрі. Айтыс қазақтан басқа 

арабтың бҽдеуилер тайпасында жҽне түрік тілдес елдердің бірқатарында, ірі 

ақындар айтысы Үндістан халықтарында бар. 

Кейбір зерттеушілер айтыстың алғашқы шығу тегі ҿте ерте заманнан 

келе жатқанын айтады. Оның ҽуелгі элементі кҿркемҿнердің түрлері 

сараланып, бір-бірінен ҽлі ажырамай, бҽрі бірігіп бір бүтін ҿнер саналып, ҽні 

де, ҿлеңі де, оны шығару да, орындау да, қимыл, бет құбылысы, тағы 

басқалары да қосыла жүрген дҽуірде туса керек деп топшылайды. Айтыстың 

алғашқы адымы осы кезеңде басталса керек. 

Айтыстың ескі түрі деп есептелетін бҽдік айтысының негізінде адам 

баласының табиғатқа ҽсер ету мақсаты жатса, басқа айтыстардың ішінде 

қайсысы ерте, қайсысы кеш туды, оны айту қиын. 

Дегенмен, кейбір айтыстардың мазмұнына, лексикасына, сҿйлем 

құрылыстарына қарап, қай заманда пайда болғанын топшылауға болады. 

Мысалы, жануарлар айтысына, ҿлі мен тірінің айтысына қарағаңда, жұмбақ 

айтысының анағұрлым кеш туғандығы анық. 

Салт айтысының ескі түрі қыз бен жігіт айтысында негізгі тақырып – 

жастық кҿңіл күйі мен ҿнер сынасу болса, ақындар айтысында ҿнер 

салыстыру, сҿз сынасудың үстіне ҽр ақын ҿз руын дҽріптей жырлаушылық 

келіп қосылғанын кҿреміз. Ҽсіресе бұл XIX ғ. етегін кеңірек жайған. Осы 

дҽуірде ҿмір сүрген атақты ақындар: Шҿже, Балта, Орынбай, Кемпірбай, 

Тезекбай, Сүйінбай, Түбек, Омарқұл, Тҽбия, Мұрат, Сүгір, Жаскілең, Бала 

Омар, Біржан, Сара, т.б. түрлі тақырыпта шығарған қысқа ҿлеңдерімен қатар, 

айтысқа түсіп, сан алуан сҿз тартыстарын бастарынан кешірген жҽне тарихта 

кҿпшілігінің аттары осы айтыс арқылы сақталған.  

Айтыс жанры қазақ ауыз ҽдебиетінде саны жағынан да, сапасы 

жағынан да айрықша орын алады. Тек қазақта ғана емес, бүкіл Шығыс елінде 

бар айтыс қазір ҿзінің жанрлық қасиетін, түрін қазақ ҽдебиетінде ғана сақтап 

қалып отыр.    

Айтыстың ҿзіне тҽн ерекшеліктері бар. Ақындар айтысында "жаттама 

(трафарет) ҿлеңдер аз болады" (С.Мұқанов). Олар ҿлеңді табан астында 

шығарады, тосыннан айтысады. Айтыс үстінде талай күтпеген жайлар 

кездеседі. Айтысар тақырыбы белгісіз, тосын сұрауларға тап болады. Екі 

ақын да бірін-бірі тығырыққа қамау үшін, бірін-бірі сүріндіру үшін, ҿмір 

құбылыстарын жұмбақ етіп те тартады. Соның бҽріне ақындар жҿпелдемеде 

жауап беруге, дҽлел айтуға ҽзір болуы керек. Мұның бҽрі ақындардан сҿзге 
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жүйріктікті, білгірлікті, тапқырлықты, ұсталықты қажетсінумен қатар, ел-

елдің шежіресін, тарихын, жер жайын, этнографиялық ерекшеліктерін білуді 

керек етеді. Олай болмаған күнде құр ділмарлықпен ештеңе ҿндіре алмайды, 

сайыста дҽрменсіз болып қала береді. Жаттанды сҿз ҿрнегін қолдану ақынға 

абырой ҽпермейді. 

Ақындар айтыстың бас кезінде асқақ ҽуенге басады, ҿздерінің мойны 

озық сҿз жүйрігі екенін таныта, қарсылас ақынын тұқырта, кеміте, үркіте 

сҿйлейді. Ҽсет пен Ырысжан айтысында Ырысжан: 

Дау айтып күні бұрын кҿрсетпелік,  

Майданда озса жүйрікке есептелік.  

Орта жүз түгел білген Ырысжанмын 

Үш кессе қауқарым бар кесірткелік, – деп, Ҽсетті ықтыра сҿз тастайды, ал 

Ҽсет оған: 

Айыр кҿмей, жез таңдай, қаусырма жақ,  

Алты арысқа білінген екен менмін, – деп, асқақ жауап қатады. 

Ақындардың бірден асқақ кетуі тек бірін-бірі ығыстырып үркіту, 

тұқырту ниетін кҿздемейді, олар сонымен қатар бір-бірінің аяқ алысына, сҿз 

саптасына, ҿнерлілігіне барлау да жасау мақсатын кҿздеген. Сҿз майданында 

тосын кездескен, бір-біріне танымал емес ақындардың мұндай барлау жасауы 

табиғи да. 

Ақындар айтысының тағы бір ерекшелігі "ойында ҿрелік жоқ" 

дегендей, айтысқа үлкен де, кіші де, еркек те, ҽйел де қатынаса береді. Тек 

талант-дарыны болса, бҽйгеге түсер шамасы болса болғаны. Майталман 

ақынның жарыста таныла бастаған балаң ақынмен, ұлғайған ақынның жас 

қыз, келіншекпен айтысуы, сҿзбен сілкілесуі шам емес. 

Сонымен қатар айтысып отырғанда, ақын ҿзінің жеңілгенін білу де 

айтыстың негізгі шартының бірі болып саналады. Сҿзге сҿз табу, орынды 

жерінде ұтымды сҿз айту сияқты ҿзінің, жеңілгендігін білу де жоғары 

бағаланады. Жеңілгеніне қарамай, құр босқа тҿпей беруді кҿпшілік 

дарындылық, ақындық деп танымайды. Мұндай қылықты қазақ 

айтысқыштық, ұтымшылық деп санамайды. Оны қазақ "сиыршылау" деп 

атайды. Шынайы ақын ҿзінің ұтылғанын білсе, бірден жеңілгенін мойындап, 

ҽрі қарай сҿз таластырмайды. 

Ауыз ҽдебиетінің басқа жанрларына қарағанда, айтыстың ерекшелігі – 

оған кҿптеген ҽйел ақындар қатынасқан. Қазақ ақындар айтысында 

талантымен танылып, бүкіл елге аты жайылған ҽйгілі ақындар аз емес. Сара 

мен Ырысжан, Ақбала мен Күнбала, Тоғжан мен Тҽбия сияқты ақындар – 

топтан озған жүйріктер. Осындай аяулы ҿнер иелерін халық қатты 

ардақтаған. 

Ақындар айтысының ендігі бір ерекшелігі – онда "Халық театрының 

анық, дҽл ұрығы бар" (М.Ҽуезов), айтыс ҽсерлі болуы үшін ақындар 

домбыраның не сырнайдың, қобыздың сүйемелдеуімен, ҽнмен айтады. Театр 

актерлеріндей олар сан алуан құбылыс жасайды. 
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Тарихта аты мҽлім қазақ ақындарының кҿпшілігі осы айтыс 

ҿлеңдерінде тҽрбиеленіп ҿсті. Айтыс – ақындық тҽрбие мектебі. Сҿз сайысы 

үстінде оның ақындық ҿнері шыңдала береді. Ақындар шаршы топ алдында 

сарапқа, сынға түскендіктен, сҿзінің мазмұны мен кҿркемдік жақтарына зер 

салады. Айтыс жырларындағы үздік образ, шешен сҿздер осы айтыс үстінде 

туған. 

Айтыстың кҿркемдік ерекшелігі. Ҿлшеусіз талант ҽрі ҽнші екі 

саңлақтың шешен сҿздері – ҿзінің кҿркемдік жағынан күні бүгінге дейін үлгі. 

Бұл айтыстың сҿздері анықтық, тазалық, дҽлдік жағынан болсын, кҿркемдік, 

сұлулық жағынан болсын қазақ поэзиясының тҿрінен орын алады. 

Үздік теңеу, эпитет, жалпы троп пен фигураның бұл айтыстан небір 

шұрайлылары табылады. 

 

ТІЛ ҤЙРЕНУШІЛЕРДІҢ ӚЗ БЕТІНШЕ ОРЫНДАУЫНА АРНАЛҒАН  

ЖҦМЫСТАР 

 

1-тапсырма. Сӛздікпен жҧмыс жасаңыз. Тіл білімі саласына қатысты 

тӛрт термин-сӛзді анықтамасымен жазыңыз. 

2. Алдар кӛсе, Қожанасыр әңгімелерін оқыңыз. 

3. Сӛздікпен жҧмыс жасаңыз. Әдебиеттану саласына қатысты тӛрт 

термин-сӛзді анықтамасымен жазыңыз. 

 

8 – САБАҚ 

ПОЭЗИЯ, СЕН МЕНІМЕН ЕГІЗ БЕ ЕДІҢ... 

 

1-тапсырма. Мәтінді оқыңыз. 

Лирикалық жанрдың да ҿзара түрлері бар. Бұл түрлер кҿрсетпек болған 

ҿмір құбылыстарын қалай суреттеуі, ақынның кҿңіл күйі қалай берілуіне 

байланысты. Бұл жанрға тҽн ақынның дүниетанушылығы, кҿзқарасы мен 

ҿзінің ішкі сезімін, күйініш-сүйінішін дайым ұштастыра жырлау десек, 

айырмасы, жоғарғы айтылғандар тҽрізді, қалай жырлауында ғана. Кейде 

шаттық, қуаныш, асқақты білдірсе, кейде мұң, зарды, кейде кҿңілдің бейжай 

қоңыр күйін сездіруі мүмкін. Міне, осы сипаттарына қарап, лирикалық жанр 

ҽлденеше түрлерге бҿлінеді.  

XVIII ғасырда дворян ҽдебиетіндегі лирикалық шығарманың негізгі бір 

түрі ода болады. Бір таптық топтың ең керекті санаған адамы не нҽрсесі 

туралы ақынның ҿте қуанышты, ҿте кҿтеріңкі тілмен жазған лирикалық 

ҿлеңдерді ода деп атайды (мысалы, ҽскердің жеңуі, сарайда болған мейрам 

т.б.). Россияда ода жазушылар Ломоносов, Державин т.б. болды. Қазақ 

хандарының дҽуірлеп тұрған кезінде ханның қасындағы ақындардан ода 

шығарушылар кҿп болған. Жҽңгірдің хан боп тұрған кезінде ханның сарай 

ақыны болған Байтоқ ақынның одаға жататын бірнеше ҿлеңдері бар.  
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Ҽртүрлі маңызды тақырыптарға жазылған қуанышты ҿлеңдер олардан 

кейін де болған жҽне күні бүгінге шейін бар. Бірақ бүгінгі оданың тақырыбы, 

мазмұны бұрынғы одалардан мүлде бҿлек.  

XVIII ғасырдың аяқ кезі, ХІХ ғасырдың бас кезінде орыстың дворян 

ҽдебиетіндегі оданы элегия шетке қаға бастады. Элегия деп ҿзінің жай 

ҿмірімен байланысты, басында болған күйініш-сүйініштерді (сүйіспендік, 

табиғат күйін т.б.) суреттеген шығармаларды айтады. Элегияда кҿңілдің 

қайғысын суреттеу ҿте жиі ұшырайды. Сондықтан элегия қайғылы ҿлең 

деген түсінік туды. Элегияның ҿрбіген дҽуірі феодалдық-крепостнойлық 

құрылысты капиталдық жаңа қатынас ҽлсіретіп, феодал құрылысы құлауға 

айналған дҽуірде болды. Соның салдарынан жеке бақыттылық, жеке рақатты 

аңсаған қайғылы ой, жеке ҿмірді кҿксеген тілек элегияда терең із қалдырды.  

Қазақ ҽдебиет тарихын алсақ, элегияның күшейген кезін ХІХ ғасыр деп 

айтуға болады. Қазақ хандығы жойылып, отарлау саясаты күшейіп, қазақтың 

ескі феодалдық ҿміріне ҿзгеріс ене бастаған кезде кейбір қазақ ақындарында 

элегияға берілушілік кҿп болды. Мысалы, Шҽңгерей ақынның кҿп ҿлеңдері 

де элегияға жатады.  

Сатиралық эпос сықылды, сатирамен жазылған лирикалық шығармалар 

да болады. Сатира дворян ҽдебиетінде де болды. Бірақ олардың сатирасы 

крепостнойлық қоғамның негізіне қарсы жұмсалған жоқ, сол қоғамның 

кейбір жеке кемшіліктеріне ғана қарсы жұмсалды.  

ХІХ ғасырдағы қазақ ақындарының ішінде сатиралық лириканы кҿп 

жазған адам Абай болды. Ол елдегі болыс, билерді шенеп-мінеп, сынға алып, 

мысқылдап жазған «Дүтбайға», «Болыс болдым, мінекей» деген ҿлеңдері 

сатиралық лирикаға жатады.  

2-тапсырма. Мәтінге лайықты ат ойлап табыңыз. 

3-тапсырма. Мәтінді оқып, мазмҧнын ашатындай сҧрақтар 

қҧрастырыңыз. 

Ұлылар ешкімге ұқсамайды, олардың ҽрқайсысы ҿзінше ҿзгеше. 

Қазақтың екі ұлы ақынының ҿзгешеліктері де осы жақтарында жатыр. 

Абайда ой басым болса, Мағжанда сезім басым. Абай ҽлеуметтік лириканы 

шыңға шығарса, Мағжан адам жанының сиқырлы сезімдерін жырлауда 

алдына жан салмады. 

Махаббат — ҽлем поэзиясында мҽңгілік тақырыптардың бірі болса, 

қазақ поэзиясында Абай арқылы жаңаша жаңғырды. Ол жырлаған «Айттым 

сҽлем, Қаламқас», «Кҿзімнің қарасы» сияқты ҿлеңдері мазаббат сезімдерін 

асқақ гимнге айналдырып жіберді. Ал табиғатынан лирик М.Жұмабаевтың 

шығармашылығында да махаббат тақырыбы айрықша орынға ие. Мағжанды 

ҿз кезінде ақын ретінде танытқан да осы махаббат жайлы ҿлеңдері болатын. 

Бұл турасында кезінде Ж.Аймауытов «Ақын махаббатқа сенеді: жүрегі 

сезеді, махаббатсыз ҿмірде мағына бар деп білмейді. «Кҿңілді ашатын, 

жалынды басатын, жалғыздыққа, зарыққанда, талыққанда жүрекке ем 

болатын  жалғыз ғана махаббат, адам шын сүйсе, махаббат – жүректі 

жаралайтын тікенек! Жар сүйсе жүрек жазылады, сүймесе ҿледі, махаббат – 
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бір тҽтті у, дүниенің у-шуы жүрекке махаббаттай күшті ҽсер бере алмайды», 

міне ақынның махаббатына кҿзқарасы. Бірақ махаббатты мҽңгі деп ұқпайды. 

Кейде махаббат тез сҿніп қалуға мүмкін деп қарайды» (Мағжан Жұмабаев 

Шығармалары. А., 1989, 421-бет) – деп жазған болатын. Бұл жолдарды 

Жүсіппек Мағжанның 

«Махаббат – бір тікенек, 

Жүрекке барып қадалар. 

Бақытсыз ғой бұл жүрек, 

Тамшылап одан қан ағар. 

Тез жазылмақ бүл жара, 

Бал тілімен сүйсы жар. 

Сүймесе жүрек, дариға, 

Ҿлер жүрек, қансырар. 

Махаббат – бір тҽтті у, 

Ішер жүрек, болар мас. 

Дүниедегі у мен шу, 

Мас жүректі оятпас»  (сонда, 144-бет) - деген шумақтарын оқып 

отырып жазған сияқты. Содан соң «Сүйген анық» атты ҿлеңіндегі сезімнің, 

яғни махаббаттың да ҿзгеретіндігін жырлаған. 

«Алдағаным жоқ, 

Арбағаным жоқ, 

Сен сҿзіме, сұлу қыз! 

Тап сол сағат Сүйгенім хақ, 

Куҽ мынау кҿп жұлдыз!» — деген жолдарды меңзеп отырғандай. 

Махаббат – деп жырлаған ақын үшін махаббаттан қүшті нҽрсе жоқ. 

Ҿмірдегі ең қымбат, ең асыл – махаббат. Ол оны тақ пен тҽжге де, дүниенің 

бар байлығына да айырбастамайды. Ҿйткені шын ғашық болудан артық 

бақыт жоқ. Сүйгенімен лҽззатты шақты бірге кҿру – адам ғұмырының 

жұлдызды шағы, ҿміріне нҽр беретін, ҽр беретін бақытты шағы. Сондықтан 

да ақын: 

«Сүй, жан сҽулем, тағы да сүй, тағы да! 

Жылы, тҽтті у тарады қаныма. 

Бұл лҽзаттың бір минутын бермеймін 

Патша тағы, бүкіл дүние малына», — деп жырлайды. Сезімді бұлайша 

асқақтата жырлау бұрын-соңды қазақ поэзиясында кездесе бермейтін. 

Мағжан Абайдың «Айтты сҽлем, Қаламқас» «саған құрбан мал мен бас»деген 

ойларды ары қарай дамыта, тереңдете алып кетіп, махаббаттың сиқырлы 

сезімінің құдірет күшін жан дүниесімен жайып салады. Абай: «махаббатсыз 

дүние бос, хайуанға оны қосыңдар» десе, Мағжан махаббатсыз кҿп 

күндерден адамның ең асыл сезімі патшалық құрған бір күнді артық санайды. 

Ҿйткені адам – сезіммен адам. Сүйіспеншілік сезімдерінсіз адамдардан 

адамдық істер күтуге болмайды. Махаббат – адам ҿмірінің мҽні. Ақын тағы 

бірде ғашығыңды: 

«Жалындап күйіп, 
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Бір ғана сүйіп, 

Ҿлсең де болмай ма?» — деп, сауал тастай жырлайды. Ҿйткені адамды 

адам қып тұрған – махаббат. Ақынды ақын қылатын да – махаббат. Гүл 

болмаса, бұлбұлдың сайрамайтындығы сияқты, ғашық болмаған ақын да 

жырлай алмайды. Шын сүйген ақын ғана шабыттанып, шын жырлай біледі. 

Сондықтан да ақын тағы бірде ҿзін гүлден гүлді қуалап ұшатын қҿбелекке 

теңейді(«Жас сұлуға»). 

Сүйіспеншілік – Мағжан поэзиясының ҿзегі, қаны, жаны, бүлкілдеп 

соғып тұрған жүрегі. Оның «Сүй, жан сҽулем», «Тҿгілген шашы», «Күміс 

нұрлы ай», «Шолпан», «N-ға», «Сүйгенім анық», «Хор сипатты қарындас», 

«Жас сұлуға», «Сҽуле», «Гүлсім ханымға», «3-ға», «Жұлдызды – жүзік, айды 

– алқа қып берейін», т.б. ҿлеңдерінде адам жанының сүйгеніне деген не бір 

тылсым сырлары ҽсем ҿрнек тапқан. Осы ҿлеңдердің қай-қайсысы болса да 

ҿзінше бір ҽлем; бір бірін қайталамайды.Шетінен самалдай соғып, жібектей 

желпіп, жүректі тербетіп, ғажап бір күйге бҿлейді. 

«Ҽдетте Абайды философ ақын, Мағжанды лирик ақын дейміз. Абай 

ақылдың ақыны да, Мағжан сезімнің ақыны» (С.Мұқанов). 

2-тапсырма. Мәтінге ат қойыңыз. 

 

ТІЛ ҤЙРЕНУШІЛЕРДІҢ ОҚЫТУШЫ ЖЕТЕКШІЛІГІМЕН 

ОРЫНДАУЫНА АРНАЛҒАН  ӚЗДІК  ЖҦМЫСТАРЫ 

 

1-тапсырма. Мәтінді оқып, аударыңыз. 

Лирикалық шығармалар кейде тақырыбы, мазмұнына қарай да 

бҿлінеді: саяси-азаматтық лирика (тақырыбы да, мазмұны да ҽлеуметтік мҽні 

зор ірі мҽселелерді сҿз етеді); сүйіспендік, махаббат лирикасы (негізі ҽңгіме 

сүйіспендік, махаббат туралы, кейде қуанышты, кейде қайғылы болуы 

мүмкін); философиялық лирика (ақын лирикалық ҿлеңін философиялық 

терең мазмұнға құрады. Мұндай лирикалар орыстың думы дейтін, қазақтың 

толғау деп аталатын кейбір ҿлеңдеріне жақын келеді). Осылардың ішінде 

ерекше тұратыны – табиғат лирикасы. Жаз, күз, қыс, теңіз, тау, орман, тоғай 

тҽрізді ҽр алуан табиғат құбылыстарын жырлауға арналған лирикалық 

ҿлеңдер. Ҽрине, лирикалық ҿлеңдердің мазмұны да, түрі де, оларда 

байқалатын кҿңіл күйлері де ақынның ҿмірге кҿзқарасымен байланысты. 

2-тапсырма. Толғаулардан ҥзінді жаттаңыз. 

3-тапсырма. Мәтінді тҥсініп оқыңыз.  

ШӘКӘРІМНІҢ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ЛИРИКАСЫ 

Философиялық лирика — тақырыптық-мазмұндық жағынан, 

лирикалық поэзияның азаматтық лирика, кҿңіл күй лирикасы, саяси лирика, 

табиғат лирикасы, махаббат лирикасы, ҽлеуметтік лирика деген сияқты 

дараланған жанрлық түрі. Оны лириканың басқа жанрлық түрлерінен 

«сыршылдықтан ойшылдығы басым, философиялық сарыны күшті» болуы 

мен «ғалам сыры, тіршілік құпиясы, жазмыш жұмбағын» тануға ұмтылысы 

дараландырып тұр. Яғни, ойшылдық, басқаша айтқанда, танымдық аспектісі 
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дараланған, поэзияда осы танымдық бейнеленіп берілген. Шҽкҽрімнің осы 

бағыттағы ҿлеңдерін қай ғылым саласы қарастырмасын жанрлық табиғаты 

жағынан философиялық лирика деп тануы шындықка жанасымды. 

Философиялық лирика — кҿркем философия мен сопылық поэзияның 

жҽне ҿнер философиясының да объектісі. Діннің де, философияның да, 

басқаның да бастауына сҿз ҿнері (миф, т.б.) тұрғаны туралы ғылымда неше 

мҽрте айтылған. Философиялық лирика кҿпқабатты (кҿркемдік, эстетикалық, 

танымдық, діни аспектісі астасқан) жанр. Шҽкҽрімнің философиялық 

лирикасы жанр болғанда – сыр сҿз, хикмет, трактатқа тҽн сенім мен 

танымның негізін бойына жиған барлықты (болмысты) кҿркемдік шындық 

арқылы бейнелеп келе жатқан жҽне ұлттық – адамзаттық құндылықтар 

жүйесіне негізделген қазақ сҿз ҿнеріндегі метажанр. Мұнда танымға сенім 

үндескен. ‖Ҿзіңді ҿзің таны‖ дейтін антропологиялық философияның 

концепциясы мен ‖Ҿзіңді ҿзің танысаң, Жаратушыңды да танисың‖ 

Мұхаммед (с.ғ.с.) пайғамбар хадисінің шынайылығы, Құран Кҽрімнен бастау 

алар ислам санасы, ізгілік жолы Шҽкҽрім шығармашылығында ерекше 

кҿрініс тапқан. Жаратушының барлығы жҽне мҽңгілігі туралы идея, дүниенің 

тұтастығы мен антропологизм, адамның тұлға ретіндегі құндылығы ақын 

Шҽкҽрімнің философиялық лирикасында кең ҿріске шыққан. Шҽкҽрім 

шығармаларында автобиографиялық жад аса қуатты, онда ҿткен ҿмір 

тізбектеліп айтылмайды, одан ақиқатқа бастайтын даналық ой қорытылады. 

Ақынның ‖Мұтылғанның ҿмірі‖ деген автобиографиялық кҿркем 

шығармасын Ғарифолла Есімнің ‖Мұтылған‖ философиясы деп қарастыруы 

кездейсоқтық емес. Шҽкҽрімнің философиялық лирикасына иек артқанда, 

философ, мҽдениеттанушы, теолог, филолог барлығы, оны ең алдымен 

қазақтың ұлтгық мінезін, барлығын (болмысын) контексте танитын ұлттық 

сҿз ҿнерінің үлкен жанры, ерекше метажанры деп қарастырғаны лҽзім. 

Философиялық лирика, кҿркем философия, жалпы сҿз ҿнері—ұлттық 

дүниетанымның, қазақ философиясының бастауында тұрғаны жайында қазір 

де нақтылы айтыла бастады. Мҽселен, Ғарифолла Есім ‖…халықтық, ұлттық 

дүниетанымның табиғи-тарихи арналары қайсы дегенде, мен бұл мҽселені 

халықтың сҿз ҿнеріне қатысты қарастырмақпын…‖ немесе ‖Ұлттық 

дүниетатанымның бастауы қайда?, - дейді. 

Философиялық лирикада сол ұғымдардың мҽніне, адам денесінің бес 

сезімі арқылы білінген нҽрсенің қайда барарына бағыттайды. Ақын 

Шҽкҽрімнің бейнелік ойы, философ Шҽкҽрімнің танымдық ойымен 

үндесетін, ҿзінің философиялық трактатындағы «Анықтың» мҽніне, 

антропологиялық философия мҽселесіне сҽйкес келетін сҽті осы. Шҽкҽрім 

‖Үш анық‖ философиялық трактатында: ‖Енді бір кесел; 1797 жылы туып, 

1857 жылы ҿлген Опост Конт деген адам: ‖Физика жолымен анықталмаған, 

метафизика нҽрсені білем деп ҽуре болмайық. Дене сезімімен барлығы 

табылған нҽрсені ғана шын деп білейік’ деген бір жол шығарып, оған 

‖позивитивизм‖ деп ат койған. Соған нанып қалып, сол жолға түсіп, дененің 

бес сезімі арқылы білінбеген нҽрсені біржола жоқ деп коятын болған. Сҿйтіп 
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жанның ең қасиеті — терең ой, ноқтадан сау ақылын арқандап қойып, жанын 

тани алмай қалған‖ — дейді. Яғни, бесеуінен мидағы ой хабар алып, жақсы, 

жаман екенін ақылға салып тексермек, билік жүректен шығарылмақ. 

Маңызды мҽселелерді поэтикалық ой-толғаныстан ҿткізу Шҽкҽрімнің 

философиялық лирикасының стилі. Ақылға салмай, ықтималмен, ҿлшеуге 

алмай, нҽпсінің ұнатқанымен жүргеннің қайда ұрындырарын Шҽкҽрім 

ҿленде дҽл бейнелеп берген: ‖Нысананы сығалап, дҽлдеп атпай, кҿзін жұмып 

оқ атқан қайтіп оңбақ‖. 

 Шҽкҽрім ҿлеңінің мҽйек-ядросы жүрек болып, негізгі ой соған 

бағытталған. Абай «Он тҿртінші қара сҿзінде» жүрекке қаратып: ‖Тірі 

адамның жүректен аяулы жері бар ма? … Рақымдылық, мейірбандылық, ҽр 

түрлі істе адам баласын ҿз бауырым деп, ҿзіне ойлағандай оларға да болса игі 

еді демек, бұлар — жүрек ісі. Асықтық та — жүректің ісі. Тіл жүректің 

айтқанына кҿнсе, жалған шықпайды. Амалдың тілін алса, жүрек ұмыт 

қалады‖ деген. Ал, «он жетінші қара сҿзінде» де қайрат, ақыл, жүрек 

үшеуінің ҿнерлерін айтысып, таласып келгенде, ғылым ‖Үшеуің ала болсаң, 

мен жүректі жақтадым. Құдайшылық сонда, қалпыңды таза сақта, Құдай 

тағала қалпыңа ҽрдайым қарайды деп, Кітаптың айтқаны осы‖ — дейді. Бұл, 

философиялық трактаттағы тұжырым. Ислам дінінде, Құран Кҽрімде жүрек 

— негізгі тірек. Шҽкҽрімнің философиялық лирикасында да жүрек — негізгі 

макрокатегория. Шҽкҽрімнің ақиқатка жетуге, хақиқатты тануға бағытталған 

философиялық трактат-еңбектеріндегі ой-танымы, философиялық 

лирикасында бейнелілік жолмен дами жалғасын тауып, үндесіп жатады: 

‖Жасырып тұр Жар ҿзін, Бас кҿзімен қарама, Жүрегіңнің кҿзін аш, Жанның 

сырын арала,т.б., т.с.с. 

Абай қалыптастырған философиялық лириканың дҽстүрін Шҽкҽрім 

дамыта жалғастырды дегенде, осы тақырыпта жазған шығармаларының 

мазмұндық сыры мен пішіндік тұрпатынан да реминиценциялық, ҿзгеше 

үндестік табамыз. Мҽселен, ‖Ел бұзылса, құрады шайтан ҿрмек, Періште 

тҿменшіктеп, қайғы жемек‖ (21, Абай), ‖Арсыз, арам, асығыс, айлакерлік, 

Мұның бҽрі шайтанның досы болмақ‖ (Шҽкҽрім). Екі ҿлеңде де Ар ілімі, 

адал рухани таза жолмен жүрмеген пендені не күтіп тұрганы соңғы түйін-

сентенция шумақта шешімін табады. Абайда ‖Иттей қор боп, ҿзіне сҿз 

келтірмек‖ болса, Шҽкҽрімдегі үкім одан да қатал: ‖Құдай кешер, Алла деп 

күнҽ қылмақ, Ар кетіріп, ант ішіп, жан сатылмақ, Не жалғанда немесе 

ақиретте, Оңалмастай ҿкпеден бір атылмақ‖. 

Филсофиялық лирикада суреткердің адамгершілік позициясы, ар ілімі 

кҿрініс тапқан. Ақынның толғаныс пен ізденіс, қиялының поэтикалық 

қорытындысы дүниетанымдық мҽнде, кҿремдік ойлау – мҽдениеттің қуаты. 

Шҽкҽрімнің филсофиялық лирикасы ұлттық рухқа ие. Ақынның 

филсофиялық лирикасының негізгі идеясы – адамдық сапасы, ар ілімі 

туралы. 
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ТІЛ ҤЙРЕНУШІЛЕРДІҢ ӚЗ БЕТІНШЕ ОРЫНДАУЫНА АРНАЛҒАН  

ЖҦМЫСТАР 

 

1-тапсырма. Сӛздікпен жҧмыс жасаңыз. Тіл білімі саласына қатысты 

тӛрт термин-сӛзді тауып, анықтамасымен жазыңыз. 

2-тапсырма. Лирикалық шығармалардан мҥшайра ӛткізу (топ ішінде). 

3-тапсырма. Сӛздікпен жҧмыс жасаңыз. Әдебиеттану саласына қатысты 

тӛрт термин-сӛзді тауып, анықтамасымен жазыңыз. 

 

9 – САБАҚ 

ПРОЗА – КҤРДЕЛІ ЖАНР. 

 

1-тапсырма. Мәтінмен оқып танысыңыз. 

Проза туралы тҥсінік 

Проза латын тілінде «қара сҿз» деген ұғымды білдіреді, яғни қара 

сҿзбен жазылған кҿркем шығарма. Ғылыми, публицистикалық, 

философиялық шығармалар да прозаға жатады. Кҿркем проза поэзияға 

қарағанда, бертінде, қайта ҿрлеу дҽуірі кезінен бастап қалыптасты. Ежелгі 

жҽне орта ғасыр ҽдебиетінде прозаның ҿзіндік ерекшелігі болды. Ол 

шежіренама, сапарнама, ғақлия, шешендік сҿз, т.б. түрінде бодды. Бұл кездегі 

проза да кҿбінесе, белгілі бір ырғаққа құрылса, қазіргі проза сҿз қайталау, 

ұйқастыру, бҿлшектеу, жекелеу, жалқылау, даралау, шарттылық, ұлттық 

нақыш т.б. сҿз қолданыстары жиі ұшырайды. Мысалы, кҿне орыс 

ҽдебиетіндегі, орыс ҽдебиетіндегі хикаяттар. 

Кҿркем ҽдебиеттің дербес эпикалық жанрының бір түрі – проза. Орыс 

ҽдебиетінде ағарту дҽуірі XVII-XIX ғасырларда қалыптасса, отарлау 

саясатынан кейін қазақ еліндегі проза 19-20 ғасырларда ағарту дҽуірін 

басынан кешті. Қазақ ҽдебиетіндегі Абайдың ғақлиялары, Ы.Алтынсариннің 

ҽңгімелері, Т.Жомартбаевтың («Қыз кҿрелік», 1912), С.Кҿбеевтің («Қалың 

мал», 1914), С.Торайғыровтың («Қамар сұлу», 1914) бұрынғы 

дүниетанымымызда алғашқы прозалар санатына жатады деген тұжырымда 

болып келдік. Қазақ жұртының эпосы, дастаны, саналмай келді. Жаңа 

дҽуірдегі проза жанрының ішкі құрылым-бҿліктеріне роман, повесть, ҽңгіме, 

новелла жетекші орынға ие болды. Прозаның ҿркендеуі сҿз ҿнерінің жалпы 

сипатына күрделі ҿзгеріс енгізді. Оның ҿзіндік формасы, стилі, жанрлық 

түрлері қалыптасты. 

Проза жанрында адамның жан-дүниесін, болмысын кең ауқымда 

суреттейді (роман, повесть). Күнделікті ҿмір құбылыстарының кҿрінісін, 

сыр-сипатын бейнелейді (новелла, ҽңгіме). Прозалық туындылармен тіл 

байлығын игеру, сҿзді орнымен пайдалану, оның мағыналық қуатын арттыру, 

ҿнегелі ойды ҿрнектеп жеткізу мақсатты тұрғыда жүзеге асады. Ҿлеңде 

ұйқас, салыстыру, теңеу, эпитет, метафора, метонимия, синекдоха, бір сҿзбен 

айтқанда, айшықтау мен құбылту (троп пен фигура) сияқты қисындық 

қолданымдар, кҿркемдік тҽсілдер маңызды қызмет атқарса, прозада автор 
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сҿзі, кейіпкер сҿзі, құбылыстар мен үрдістердің тақырып пен мақсатына орай 

құбылуы (феномен) жетекшілік рольде. Сол арқылы суреттеліп отырған 

құбылыс кҿркемдік сипат алып, ҽдеттегі адамның назарына іліге бермейтін, 

аталған шығарма авторының түйсігі мен пайымына тҽн суреттілік шеберлік 

оқырманды ҿзіне не баурайтын, не селсоқ, қызықсыздығымен тартпайтын 

сапаға ие болады. Мҽшһүр Жүсіп айтқанындай, сҿздің гауһары емес. Оның 

да кұндысы жҽне құнсызы бар. Поэзияға қарағанда, прозада сюжеттің 

приоритет екенін есте ұстау абзал. Жалаң тіл байлығы оқырманға пайда 

ҽкелмейді. Сол себепті оқиға, қимыл, ішкі бақылау (интерриоризация), 

монолог (адамның жеке ойы), қатысым ҽрекеттері (коммуникативное 

действие, общение), сұхбаттар, адам тағдырының даралық дербестік сипаты, 

керісінше, біреулерге құлдық ұруға ыңғайлы бейнесі т.б. - прозаның ҿзіндік 

елеулі шарты. Адам жайлы ілімнің ең бір тұжырымды болмысы прозалық 

нысаналарда айқын ҿріліп беріледі. Бізде «антропология» ілімі жеке ғылыми 

субстанция дҽрежесіне жетпесе де, прозалық шығармадан оған дҽйекгі 

құбылыстарды, үрдістерді, тұжырым-түйіндерді таба аламыз. Ҽсіресе, 

психологиялық ішкі күйініш-сүйініш, табиғаты, мінез-құлқы, хал-ахуалы 

неғұрлым мол қамтылып, панорамдық деңгейде беріледі. Поэзия нысанасы 

ауызша да, жазбаша да шығарылады. Ал проза тек жазбаша нұсқама түрінде 

келеді. 

2-тапсырма. Мәтінге мазмҧнын ашатандай сҧрақ қҧрастырыңыз. 

3-тапсырма. Мәтінді ӛз мәліметтеріңізбен толықтырыңыз. 

 

ТІЛ ҤЙРЕНУШІЛЕРДІҢ ОҚЫТУШЫ ЖЕТЕКШІЛІГІМЕН 

ОРЫНДАУЫНА АРНАЛҒАН  ӚЗДІК  ЖҦМЫСТАРЫ 

 

1-тапсырма. Проза жанрының сипаттамасымен танысыңыз. 

Проза (қара сҿз) – кҿркем ҽдебиеттің қара сҿзбен жазылған түрі. 

Мынандай алгоритмдік тұжырымдарды жіктеуге болады: 

- прозаның қара сҿзбен жазылған сипатының кҿркемдік ерекшелігі; 

- бейне, кейіпкер, қаһармандардың ҿзінше тілінің, болмысының 

даралығы; 

- даралық сипаттың дербестік қалпы; 

- баяндаушының ойының нысанадағы құбылыстар мен үрдістерге 

таралымы; 

- кҿркемдік реңк, мҽнер, дауыс ырғағы басқа бір шығармаларда басқа 

сапаға айналуы; 

- троп пен фигураның қолданымы; 

- ҽңгімелеу деңгейіне, оның ауқым-кҿлеміне сай шығармалардың 

ҽртүрлі жанрға айналуы (роман, повесть, ҽңгіме, новелла, очерк, т.б.); 

- жазушының стилі мен қолданған ҽдіс-тҽсілдерінің атқарар маңызы; 

- проза поэзияға тҽуелсіз; 

- прозаны зерттеу, зерделеу XIX ғасырдан басталуы; /оқыту жүйесінде/ 

- прозаның поэзияға қарағанда, оқығанға құрылуы; 
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- автордың сҿзі прозада «басқа бір субъектіге» айналып кетуі; 

- кҿркем проза автор сҿзі мен кейіпкерлер сҿзінің арасында машықтың 

болуы; 

- ҽртүрлі бағытқа ыңғайлы сипатталуы. 

- латынша – алға жылжушы, кері бұрылмай ілгерілеуші – бұл сҿз, 

немесе белгілі ой-тұжырымға, пайымға лайықты реңкпен, ырғақ, 

кҿріністермен бейнелейтін жекелеген сҿздердің топтық сипаты. Оның 

логикалық топшылауына сай ауқым-меже, ҿлшемдерді саралайды; 

- сҿздердің жиынтығы жай жҽне құрмалас сҿйлемдерді құрайды; 

- сҿзбен келген қара сҿздерде ҿлең жолдары кездеспейді; 

- кҿркем сҿз жиыны эпикалы шығармалармен тығыз байланысты болып 

келеді; 

- хабарлау сипатындағы қара сҿз поэзияның ішінде де кездесіп, 

басымдық рольде жүреді; 

- ҽңгімелеуші мен бейне-кейіпкердің сҿздері қабысып, тҿл жҽне тҿлеу 

сҿзді тізбелейді; 

- прозаның бастауы жай қарапайым сҿздерден туады; 

- онық негізгі кҿздері – тарихи ақпараттар, мемуарлар, сыйыну, діни 

қолжазбалар екені; 

- сатираның ең қарадүрсін түрлері. 

Мұндай заңдылықтарға сүйену А.Байтұрсыновтың, М.Ҽуезовтің, 

Қ.Жұмалиевтің, 3.Қабдоловтың, З.Ахметовтің, Т.Ақшолақовтың, 

Қ.Жүсіптердің зерттеу еңбектері мен монографиялық тұжырымдарында 

кездеседі. 

 

ТІЛ ҤЙРЕНУШІЛЕРДІҢ ӚЗ БЕТІНШЕ ОРЫНДАУЫНА АРНАЛҒАН  

ЖҦМЫСТАР 

 

1-тапсырма. Сӛздікпен жҧмыс жасаңыз. Тіл білімі саласына қатысты 

тӛрт термин-сӛзді тауып, анықтамасымен жазыңыз. 

2-тапсырма. Ӛз қалауыңыз бойынша бір шетелдік жазушының 

шығармасын қысқаша мазмҧндап беріңіз (әңгіме, фельетон, т.с.с.).. 

3-тапсырма. Сӛздікпен жҧмыс жасаңыз. Әдебиеттану саласына қатысты 

тӛрт термин-сӛзді тауып, анықтамасымен жазыңыз. 

 

10 – САБАҚ 

ЭТНОЛИНГВИСТИКА ҚАНДАЙ ҒЫЛЫМ? 

 

1-тапсырма. Мәтінді оқып, тҥсінгеніңізді қысқаша әңгімелеп беріңіз. 

Этнолингвистика нені зерттейді? 

Этнолингвистика – латын тілінен аударғанда халықтың тіл білімі, яғни 

халық пен тілдің байланысы деген ұғымды білдіреді екен. Бұл ғылым  ҿз 

бастауын Америка Құрама Штаттарынан алады. Оның негізін  қалауға 

Э.Сепир, Ф.Буаз, Б.Уорфф сияқты ғалымдар ат салысты. Олар үндістердің 
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мҽдениетін, тұрмыс – салтын зерттеп, тіл білімінің жаңа бір саласына жол 

ашты. Алайда олар этнолингвистиканы социолингвистиканың бір саласы деп 

қарастырды. 

Этнолингвистика (грек. Ethnos – халық, тайпа жҽне лингвистика) – 

тілді мҽдениетпен, тілдік, этномҽдени жҽне этнопсихологиялық 

факторлармен байланыстыра қарастыратын тіл білімінің бағыты. Кең 

мағынада, этнолингвистика – мҽдениетті, халық психологиясын, 

мифологияны лингвистика (тіл) арқылы зерттейтін кешенді пҽн. 

Этнолингвистика семантика мҽселелерін де қарастырады. ХХ ғ. 70-80 ж.ж. 

фольклористикаға назар аударыла бастады, зерттеулер тіл мен мҽдениеттің 

ҿзара байланысын ашуға бағышталды. Ҽлеуметтік лингвистика, 

психолоингвистика, этнография шеңберінде тілдердің тарихын зерттеу 

кҿзделді, ол үшін сол тілде сҿйлеушілердің этникалық (ұлттық) тарихын 

зерттеу қажет болды. Тіл мен мҽдениеттің арақатынасы шеңберінде болатын 

түсініктерді (мағыналарды анықтау, тілді белгілер жүйесі деп танудан 

туындайтын мҽселелерді шешу жҽне т.б.) этнолингвистика пҽні қарастырады. 

Ал қазақ тілінде бұл саланың қалыптасуы академик Ҽ.Қайдаровтың 

есімімен байланысты. Ол ―этнос болмысы‖, ―тіл ҽлемі‖ сияқты термин-

ұғымдарды ұсынады. Ғалым: ―Біздің пайымдауымызша, ―этнос болмысы‖ – 

этностың ұлттық бейнесі, тарихи тұлғасы жҽне ол туралы реальды шындық 

(реальная действительность). Басқаша айтқанда: ―этнос болмысы‖ дегеніміз – 

этностың сонау балаң кезінен бүгінгі есейген шағына дейінгі кешірген ҿмір-

тіршілігінің айнасы, оның тілі арқылы қалыптасып, жадында сақталып, 

ұрпақтан нҽсілге мирас болып ауысып келе жатқан бай рухани-мҽдени 

қазынасы. 

...Этнос туралы осыншама мол деректер мен мағлұматтарды тек тіл ғана 

ҿз бойына сыйғызып, сары майдай сақтап, шашпай-тҿкпей ұрпағына 

жалғастыра алады. 

...Сонымен, ―тіл ҽлемі‖ дегеніміз – этнос болмысына қатысты мыңдаған, 

тіпті миллиондаған мағыналық бірліктердің жиынтығы, синтезі‖. 

Сонымен, этнолингвистика деп, тіл мен сол тілде сҿйлеуші этностың 

(халықтың) байланысын, яғни бір-біріне ҽсер етіп отыратын лингвистикалық 

жҽне этносқа қатысты факторларды ҿзара бірлікте, қатар қойып зерттейтін 

тіл білімінің саласын айтамыз. 

Яғни, этнолингвистика этнос пен оның тілін тұтас бір жүйе деп алып, 

тығыз байланыста қарастырады. Демек, халықтың ҿткен жолын, даму, 

қалыптасу кезеңдерін тек материалдық дүниелер ғана емес, сол этностың 

ҿзімен бірге біте қайнасып, жасап келе жатқан тілінің деректері негізінде де 

анықтауға болады. Ҿйткені академик Ҽ.Қайдари айтқандай, ―тіл – тұла бойы 

тұнып тұрған тарих‖. 

Тіл арқылы ұлттық менталитетті де тануға болады. Жазу – сызуы 

болмаған халықтардың салт-санасы, ҽдет-ғұрып, наным-сенімі, тұтынған 

заттары, киімі, тамағы тағы басқалары түгелдей тіл деректері арқылы 

ұрпақтан-ұрпаққа жетіп отырады. 
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Тіл деректері деп отырғанымыз – сҿздер, сҿз тіркестері, 

фразеологизмдер, мақал-мҽтелдер. Тіл фактісі ретінде кездеспейтін заттар 

мен құбылыстарды, ұғымдар мен түсініктерді этнос ҿмірінде мүлдем 

болмаған, ал болған ретте халық жадынан шығып, із-тозсыз жоғалған, ұмыт 

болған деп қарауға болады. 

Этнолингвистиканың негізгі зерттеу объектісі – этнографизмдер, дҽлірек 

айтсақ, этнографиялық лексика. 

―Этнографизмдер дегеніміз – ҿткен тұрмысымызда болған, кҿбі ҽлі де 

қолданылып келе жатқан тұрмыстық бұйымдардың, белгілі бір кҽсіпке, 

шаруашылыққа, салт-дҽстүрге, ҽдет-ғұрыпқа, наным-сенімге, баспанаға, 

киім-кешекке, ішер асқа, туыстық қатынасқа, ел билеу ерекшелігіне, заң 

тҽртібіне, ҽдеттік правоға байланысты қолданылатын, халқымыздың 

тұрмыстық жҽне тілдік ерекшелігін кҿрсететін арнаулы атаулар мен сҿз 

тіркестері‖. 

Этнографиялық лексиканың құрамында ҿткен ҿмірді бейнелейтін сҿздер 

мен сҿз тіркестері кҿптеп кездеседі. Бірақ олардың кҿбі күнделікті қарым-

қатынаста айтылса да, бҽрі бірдей бүгінгі ұрпаққа түсінікті бола да бермеуі 

мүмкін. Олардың арасында қолданыс аясы тарылып, о бастағы мағынасының 

күңгіртеніп, не мүлдем ұмыт болғандары да аз емес. Бұлардың 

этнографиялық мазмұнын, дҽстүрлік қолданысын зерттеу – 

этнолингвистиканың үлесіне тиген міндет. 

2-тапсырма. Мәтінге мазмҧнын ашатандай сҧрақ қҧрастырыңыз. 

3-тапсырма. Этнографиялық лексикаға мысал келтіріңіз. Олармен 

сӛйлем қҧрастырыңыз. 

 

ТІЛ ҤЙРЕНУШІЛЕРДІҢ ОҚЫТУШЫ ЖЕТЕКШІЛІГІМЕН 

ОРЫНДАУЫНА АРНАЛҒАН  ӚЗДІК  ЖҦМЫСТАРЫ 

 

1-тапсырма. Мәтінді оқыңыз.  

Тіл білімі тарихының ҿте ертеден басталатыны тҽрізді, тіл мен этностың 

ара-қатынас мҽселесі де ҽріден келе жатқан, ежелгі құбылыс. 

―Ұлтты сақтайтын тҿрт қорғаныш бар. Адамның дене мүшелерінің 

ішінде ҿкпе, бауыр, жүрек жҽне ми қаншалықты маңызды ағзалар болып 

табылса, ҽскер, тҽуелсіздік, тіл жҽне ұлттық сана – ұлттың сондай үлкен тҿрт 

қамалы. 

Белгілі бір ұлт ҽскерінен айырылуы мүмкін. Тҽуелсіздігін де жоғалтуы 

мүмкін. Бірақ тілі сақталып тұрғанда – ол ұлттың ҿмір сүргені. Тілін 

жоғалтқан ұлт – ҿлген ұлт. Ҽйтсе де белгілі бір ұлт ҿз еркінен тыс 

себептермен тілін жоғалтқанымен, ұлттық санасын сақтап қалған болса, ол 

күндердің күнінде сол ұлттық санасының арқасында ҿз шынайы бейнесін 

еске түсіріп, ҿз тілін қайта үйреніп, тірілтуі мүмкін. 

Ұлттық сананың сергектігі ұлттардың ҿмір сүру қабілетімен ҿлшенеді. 

Ұлттық сана сергек жерде жат жұрттықтардың сырнайының үні 

шықпайды. 



57 

 

Ұлттық сана сергек жерде тіл қызғыштай қорғалады. Ұлттық сана – 

ұлттың ҿмір сүру кҿрінісі, ҿмірінің қайнар кҿзі жҽне қуатты қаруы‖. 

Сонымен, ұлттық сана мен тіл – этностың ең тұрақты, ең бір басы ашық 

негізгі кҿрсеткіштері. Ал тұрақтылығы бұған қарағанда осалдау, ҿзгеруге 

бейім территориялық бірлік, экономикалық – шаруашылық жҽне мҽдениет 

тұтастығы тағы басқа этностың қосалқы белгілері болып танылады. 

2-тапсырма. Мәтінге мазмҧнын ашатандай сҧрақ қҧрастырыңыз. 

3-тапсырма. Этнология, этнография, этнолингвистика, этнопедагогика 

т.с.с. ғылымдардың зерттеу нысанын анықтаңыз. 

 

ТІЛ ҤЙРЕНУШІЛЕРДІҢ ӚЗ БЕТІНШЕ ОРЫНДАУЫНА АРНАЛҒАН  

ЖҦМЫСТАР 

 

1-тапсырма. Сӛздікпен жҧмыс жасаңыз. Тіл білімі саласына қатысты 

тӛрт термин-сӛзді тауып, анықтамасымен жазыңыз. 

2-тапсырма. «Этнолингвистика қандай ғылым?» атты хабарлама 

дайындаңыз. 

3-тапсырма. Сӛздікпен жҧмыс жасаңыз. Әдебиеттану саласына қатысты 

тӛрт термин-сӛзді тауып, анықтамасымен жазыңыз. 

 

11 – САБАҚ 

ТІЛ БІЛІМІ ЖӘНЕ САЛАЛАРЫ 

 

1-тапсырма. Мәтінді оқып, аударыңыз. 

ТІЛ БІЛІМІ ЖӘНЕ САЛАЛАРЫ 

Жалпы  түркологиядағы сияқты қазақ тілі білімінде де ерте заманнан 

бері сҿз болып келе жатқан бірнеше салалар бар. Олардың қатарына тілдің 

де, ол туралы ғылымның да негізіне жататын фонетика, лексикология, 

грамматика деп аталатын салалар жатады. Бұл үшеуінің ҽрқайсысы ҿз ішінен 

ҽртүрлі тарау-тармақтарға жіктеледі. Енді аталған үш салаға жеке-жеке 

тоқтала отыра, олардың зерттелу тарихын сҿз етейік. 

Графика жҽне орфография – бұл екеуі фонетика ғылымының құрамдық 

бҿлшектері. Графика — тіл дыбыстарын жазуда таңбалайтын шартты 

белгілер жиынтығы. Дыбыс алғашқы, табиғи, ал графикалық таңба соңғы 

жасалынады. Түркі тілде солардың, ішінде қазақ тілінде де, кҿне замандардан 

бастап ҽр дҽуірде қолданған жазу түрлері болған. Сондай жазулардың 

ғылымда белгілі болған алғашқысы — Кҿне түркі жазуы немесе «Орхон 

енесей» жазуы деп аталатын жазу. Бұл жазу мола басына қойылған құлпы 

тасқа, басқа да ҽртүрлі қатты заттарға қашап түсірген таңбалар түрінде 

сақталған, бірер сҿздерден ғана тұратындары болмаса, қағазға жазылып 

сақталған кҿлемді ескерткіш емес. Зерттеушілер бұл жазуды түркі халықтары 

V—VIII ғасырларда қолданған деген пікір айтады. Түркі халықтары 

қолданған жазудың екінші түрі — кҿне ұйғыр жазуы деп аталатын жазу. 
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Графикалық сипаты жағынан бұл жазу кҿне түркі ҽліппесіне ұқсас, сонымен 

тҿркіндес болған. 

Қазан тҿңкерісіне дейін түркі халықтарының біразы, солардың ішінде 

қазақтар да, араб жазуын қолданса, чуваштар сияқты бірді-екілері орыс 

графикасын қолданды, қалған кҿпшілігінде тіпті жазу деген болмады. 

Ислам дінінін енуіне байланысты IX—X ғасырлардан бастап түркі 

халықтары арасына тараған араб жазуы жергілікті халықтар тілдерінің 

дыбыстық ерекшеліктеріне сҽйкестендірілмей, арабтарда қалай қолданса, сол 

қалпында ҿзгеріссіз түркі тілдерінде де колданылды. Ҿйткені ҿз заманында 

қалыптасқан ұғым бойынша араб тілі канондық тіл деп есептеледі, сондықтан 

оны ҿзгертуге арабтарға тҽуелді болған халықтардың хұқы болмады. Сол 

себептен консонаттық принципті араб жазуы түркі тілдерінің дыбыс 

жүйесіне сай келмеді. Бірақ соған қарамастан ол он шақты ғасыр бойы түркі 

халықтарының, солардың ішінде қазақ халқының да мҽдени-рухани дамуына 

қызмет етіп келді. 

Түркі халықтары графикасының XX ғасырдың бас кезінен бері қарайғы 

ҿзгерістерін үш кезеңге белуге болады: 

Араб графикасын түркі халықтары тілдерінің дыбыстық жүйесіне 

сҽйкестендіріп қолдану кезеңі: 

Араб графикасынан латын графикасына негізделген жазуға кҿшу 

кезеңі. 

Латыннан кирилл жазуына кҿшу. 

Қай заманда болса да лексикология ғылымының, бастамасы тілдегі 

сҿздерді есепке алу, оның құрамындағы сҿздердің мҽн-мағыналарын  

айқындау істерінен, яғни ҽр түрлі сҿздіктер жасаудан, басталған. Мұндай 

бастамасыз тілдің сҿздік құрамы туралы мҽнді бірдеңелер айту мүмкін емес. 

Осы себептен болар, лексикографиялық жұмыстың бастамасы кҿне заманға 

кетеді. 

Қазіргі заман лингвистикасы лексикографияның  негізгі объектісі 

болып есептелетін сҿздіктерді алды, энциклопедиялық  сҿздік,  

лингвистикалық  сҿздік,  екі кесек топқа бҿледі. 

2-тапсырма. Мәтінге жоспар қҧрыңыз. 

3-тапсырма. Тӛмендегі берілген мәтінді оқып, сҧрақтар қҧрастырыңыз. 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ ТУРАЛЫ ТҤСІНІК 

Лексика – кҿне гректіктің Lexiros (сҿздік) деген сҿзі. Лексика деген сҿз 

жер жүзіндегі халықтар тілінің кҿпшілігінде термин болып қалыптасып 

кеткен. Біздің тілімізге ол орыс тілі арқылы келіп орнықты. Бұл термин – бір 

тілдегі барлық сҿздердің жинағы деген ұғымды білдіреді. Осы лексика деген 

терминнің ұғымына тілдің жергілікті ерекшелігі де, сол бір тілдің говорлары 

да, диалектілері де енеді. Лексикалық құрамына енген сҿздерді зерттейтін – 

лексикология, мағыналарын зерттейтін – этимология, сҿздік жасау, сҿздерді 

жүйелі түрде жинау ісін зерттейтін – лексикография кіреді. Бұған 

фразеология да іргелесіп отырады. Тіл ғылымының этимология, 

лексикология, семасиология, лексикография деген тараулары лексиканы 
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тексереді. Сонымен қатар лексика грамматиканың негізгі базасы болып 

табылады. Грамматикалық категорияларды сҿздің грамматикалық 

ҿзгерістерін, түрленуін, бір сҿз бен екінші сҿздің байланысын – оның негізгі 

обьектісі болатын – сҿзден бҿліп қарауға болмайды. Сҿздердің мағынасын, 

оның жалпы лексикалық системадағы алатын орнын, шығу тҿркінін, қолдану 

қабілеттігін күнделікті қарым-қатынастағы кҿрінісін, стильдік мҽні мен 

сипатын зерттейтін лексикология.  

Лексикология тілдегі барлық сҿздердің жиынтығын, сҿз байлығын 

зерттейді, тілдің негізгі сҿздік құрамының келелі мҽселелерін түгел қамтып, 

оны егжей-тегей түсіндіруді мақсат етеді.  

Лексикология – сҿзді жҽне сҿздердің жиынтығы – тілдің сҿздік 

құрамын (лексикасын) зерттейді. Сҿз лексикологияда лексикалық единица 

ретінде қарастырылады. Лексикалық единицалардың (сҿздердің) 

жиынтығынан тілдің сҿздік құрамы (лексикасы) құралады. Ҽрбір тілдің 

сҿздік құрамындағы сҿздер қаншама кҿп жҽне алуан түрлі болғанымен, олар 

бір-бірімен байланысты, ҿзара шарттас элементтердің жүйесі ретінде 

құралады да сҿз тілдің лексикалық жүйесінің элементі ретінде қаралады. 

Жалпы қатынас құралы ретіндегі тіл атаулының лексикалық жағына тҽн 

құбылыстар мен жалпылама заңдылықтар мен ұғымдар жалпы 

лексикологияда қарастырылса, лексикалық құбылыстар мен жалпы 

заңдылықтардың жеке, нақтылы тілдердің лексикасына икемделіп кҿрініс 

табуы жҽне ҽрбір тілдің сҿздік құрамы мен дамуы, ҿзіндік ерекшеліктері 

жалқы лексикологияда (жеке нақтылы тілдің лексикологиясында) 

қарастырылады. Ҽрбір тілдің лексикологиясы (жеке лексикология) жалпы 

лексикологияның жалпы теориялық қағидаларына негізделеді де, нақты бір 

тілдің лексикасын зерттейді.  

Жеке лексикология белгілі бір тілдің сҿздік құрамын шығуы мен тарих 

бойында дамуы тұрғысынан немесе тілдің сҿздік құрамын сол тілдің белгілі 

бір дҽуірдегі мысалы, қазіргі дҽуірдегі қалпы тұрғысынан қарауы мүмкін. 

Осыған орай, лексикология тарихи (диахрониялық) лексикология жҽне 

сипаттама (синхрониялық) лексикология болып бҿлінеді. Тарихи 

лексикологияда тілдің сҿздік құрамы, шығуы, замандар бойында қалыптасуы 

жҽне дамуы, лексиканы құрастырушы арналар жҽне олардың тарихы 

тұрғысынан зерттеледі. Ал сипаттама немесе синхрониялық лексикологияда, 

мысалы "Қазіргі орыс тілі, "Қазіргі ағылшын тілі", "Қазіргі қазақ тілі" атты 

пҽндердің лексикология бҿлімдерінде аталған тілдердің лексикасының осы 

заманғы қалпы, сҿздің мағыналық құрылымы, лексиканы құрастырушы 

арналар мен қабаттар, сҿздердің активті жҽне пассивті топтары, сҿздік 

құрамның даму жолдары, лексиканың стилистикалық жақтан 

дифференциялануы сҿздердің қолданылу аясы, мағыналардың қарым-

қатынасына қарай сҿздердің топтасуы жєне тағы басқа мҽселелер 

қарастырылады.  

Тарихи лексикологияның бір саласы – этимология. Этимология 

сҿздердіњ шығу тегін зерттеп, олардың ең алғашқы мағынасының қандай 
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болғандығын айқындайды. Этимологиялық зерттеулердің жеке сҿздердің 

шығу тҿркінін ғана емес, сонымен бірге жалпы тілдің тарихын танып білуде 

маңызы күшті. Этимологиялық зерттеулердің екі түрлі проблемаға қатысы 

бар. Оның бірі – тіл мен тарих проблемасы, екіншісі – тіл мен ойлау 

проблемасы.  

Лексикологияның енді бір саласы – салыстырмалы лексикология, 

туыстас тілдердің сҿздік құрамын, ондағы сан алуан сҿздерді бір-бірімен 

салыстыра отырып зерттейді. Салыстырмалы лексикология туыстас тілдердің 

лексикасын салыстырып қана қоймайды, оларды тарихи даму, ҿзгеру 

тұрғысынан қарастырады. Сондықтан ол, ҽдетте, салыстырмалы-тарихи 

лексикология деп аталады. Оның маңызы мынада: тілдің ерте кездегі шағын 

сҿздік қоры талай замандар бойында, біріншіден, талай ҿзгерістерге 

ұшыраса, екнішіден ҿрбіп, ҿсіп сан мыңдадаған сҿздер қосылып, бұл күнде 

оның аумағы да арнасы да кеңіді. Тілдің лексикасындағы ҽрбір сҿздер белгілі 

бір мағына бар. Сҿздердің мағыналық жақтары семасиологияда 

қарастырылады.  

Семасиология сҿздердің мағыналарын жҽне ол мағыналардың ҿзгеру 

жолдарын семантикалық заңдарды зерттейтін арнаулы бір сала болып 

табылады. Семасиология лексикологияның ең басты жҽне маңызды саласы, 

ҿйткені оның зерттейтін мҽселесі мағынаны ҽрбір сҿздің "жаны" десе болады. 

Лексикологияның семасиология тарауымен тығыз байланысты бір саласы – 

ономасиология деп аталады. Семасиология сҿздің мағыналары, 

семантикалық заңдарды зерттесе, ономасиологияда зат немесе құбылыс 

ұғымының белгілі бір сҿзбен аталуының себебі неліктен екендігі 

қарастырлады. Ономасиологияның диалектологияға қатысы бар. 

Ономасиологияның диалектологияға қатысы ҽсіресе лингвистикалық 

географиядан айқын аңғарылады. Ҽр түрлі тілдердің диалектологиялық 

атластарының лексикология картасы ономасиологиялық негізге сүйеніп 

жасалады да, бір заттың немесе құбылыстың диалектілеріндегі ҽр түрлі 

атауларының таралу шегі кҿрсетіледі.  

Ономасиологияның айырықша бір саласы – ономастика жалқы 

есімдерді зерттейді. Ол ҿз ішінде екі салаға бҿлінеді: оның бірі – 

антропонимика, кісі аттарын зерттеу обьектісі етіп алса, екіншісі – 

топонимика, географиялық атауларды зерттеу обьектісі етіп қарастырады. 

Лексикология сҿздерді тілдің сҿздік құрамын құрастыратын единицалар, 

яғни лексикалық единицалар ретінде қарастырады. Лексикологияда 

мағынасы жағынан дара сҿздермен сҽйкес келетін фразеологиялық сҿз 

тіркестері де қарастырылады. Мысалы: жүрегі тас тҿбесіне шығу (қорқу), қас 

пен кҿздің арасында (лезде) т.б. фразеологиялық сҿз тіркестері ҽбден 

лексикаланғанда мағынасы жағынан бір сҿз тҽрізді болып кеткен. Осылар 

тҽріздес сан алуан фразеологиялық сҿз тіркестерін зерттейтін 

лексикологияның арнаулы бір саласы фразеология деп аталады. Фразеология 

тұрақты сҿз тіркестерінің түрлерін, олардың құрамы мен құрылысын жҽне 

жасалу жолдарын қарастырады. Лексикология тіл білімінің, ҽсіресе, 
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грамматика саласымен тығыз байланысты. Оның грамматикамен тығыз 

байланысын ҽсіресе сҿз тудыру тҽсілдерінен айқын кҿрінеді. Сҿздердің 

грамматикалық формаларын тудыру үшін қандай тҽсілдер қолданылса, 

туынды жаңа сҿздердің жасалуында да сондай тҽсілдер қолданылады. 

Мысалы, сҿздердің бірігуі, қосарлануы, аффикстердің жалғануы форма 

тудыратын грамматиткалық тҽсілдер ретінде де туынды жаңа сҿз жасайтын 

тҽсілдер ретінде де қызмет атқарады.  

Лексикологияның ең басты зерттеу обьектісі – сҿз. Толық мағыналы 

сҿз. Ол лексема деп аталады. Лексикологияның ең басты салалары:  

1. Этимология – сҿздің шығу тегін, қалай пайда болғанын, уҽждемесін 

зерттейді;  

2. Семантика – сҿздердің мағынасын жҽне мағыналық категорияларын 

зерттейді; 

3. Лексикография – тілдегі сҿздерді жинақтап, ҽртүрлі сҿздіктер 

құрастырады. 

4. Ономасиологияда сҿздік қор мен сҿздік құрам жҽне оның 

элементтері зерттеледі. 

5. Фразеологияда – тұрақты сҿз тіркестері зерттеледі.   

6. Терминогия – ҽр түрлі ғылым, ҿнер салаларындағы арнаулы сҿздерді 

зерттейді. 

2-тапсырма. Мәтіндегі лингвистикалық терминдерді тауып, мағынасын 

анықтаңыз. 

 

ТІЛ ҤЙРЕНУШІЛЕРДІҢ ОҚЫТУШЫ ЖЕТЕКШІЛІГІМЕН 

ОРЫНДАУЫНА АРНАЛҒАН  ӚЗДІК  ЖҦМЫСТАРЫ 

 

1-тапсырма. Мәтінмен танысыңыз. 

Тілдің лексикасындағы сҿздер заттар мен құбылыстардың, сапамен 

белгінің жҽне т.б. атаулары болып саналады. Сҿз нені атаса да, оны жеке дара 

күйінде атайды. Мысалы, тұз, ас, кел, сҿз  деген сҿздер – жеке дара атаулар 

ғана; бұлардың ҽрқайсысында лексикалық мағына бар жҽне ҽрқайсысы 

белгілі ұғымды білдіреді. Бірақ бұл сҿздер ҿзара байланыспай, бір-бірімен 

тіркеспей, осы қалпында жеке дара тұрғанда ойды білдіруге қабілетсіз. 

Демек, тілдің қатынас құралы ретінде қызмет атқару үшін, оның 

лексикасындағы алуан түрлі сҿздердің бір-бірімен тіркесіп, ҿзара белгілі бір 

қарым-қатынаста, байланыста қолданылуы жҽне олардың тіркесуінен 

сҿйлемдердің құралуы шарт. Сҿйлемдер, ҽдетте, сҿздердің түрленіп, 

тіркесуінен жасалады. Ал сҿздердің түрленуі, ҿзгеруі, түрлі тҽсілдер арқылы 

сҿйлемде тіркесуі тілдің грамматикасы арқылы іске асады. Грамматика – 

тілдегі сҿздердің түрлену, ҿзгеру ережелері мен сҿздерден сҿйлемдердің 

құралу ережелерін белгілейді.  

Грамматика – сҿздердің бір-бірімен қарым-қатынасын білдіреді. Ол 

қатынас – белгілі бір сҿздердің нақтылы қатынасы емес, ешбір нақтылығы 

жоқ грамматикалық қатынас. Бірақ грамматика қатынасына ғана сүйеніп қана 
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қоймайды, сонымен бірге мағынаға да сүйенеді. Бұл арада лексика мен 

грамматиканың арасында мынадай айырмашылық бар: лексикада мағына 

категориясы ең басты орынға, қатынас категориясы кейінгі орынға ие болса, 

грамматикада ең алдымен қатынас категориясы, содан кейін барып қана 

мағына категориясы мҽлім болды. 

Грамматика ҿзінің ережелерін жасағанда, сҿздер мен сҿйлемдердің 

мағыналық нақтылығынан дерексізденеді, сҿздердің ҿзгеруі мен сҿздердің 

тіркесуінің негізіндегі жалпылық нҽрсені негізге алады. Грамматикалық 

абстракцияның ерекшелігі, міне, осындай. 

Қатынас жасау, пікір алысу, ой  жұмысы нҽтижелерінің сҿйлемдердегі 

сҿздер мен сҿз тіркестеріне негізделіп, соларға орнығып, тұрақталуы 

нҽтижесінде ғана мүмкін болды. Грамматика ойды материалдық – тілдік 

қалыпқа енгізуде, ҿзара пікір алысуға мүмкіндік береді. 

Грамматика тілдің  грамматикалық құрылысын зерттейді. 

Грамматикалық құрылыс – белгілі бір тілдегі грамматикалық қатынастардың 

жүйесі. Грамматика бір-бірімен байланысты екі сала – морфология мен 

синтаксистен құралады.  

Морфология – сҿздердің морфологиялық құрылымы мен типтері, 

морфемалар мен олардың түрлері, сҿздердің түрленуі, олардың формалары 

мен сҿздердің лексика-граммтикалық топтары туралы ілім.  

Ал синтаксис – сҿз тіркесі мен сҿйлем, олардың құрылымы мен 

түрлері, сҿздердің сҿйлемде тіркесуі туралы ілім.  

Тілдің грамматикалық құрылысын, ондағы грамматикалық 

категориялар мен грамматиканың формаларының пайда болуы мен біртіндеп 

қалыптасып дамуын тарихи тұрғыдан қарастырып баяндайтын грамматика 

тарихи грамматика деп аталады. Тілдің ҿмір сүріп тұрған дҽуіріндегі қалпын 

қарастырып баяндайтын грамматика сипаттама грамматика немесе 

синхрониялық грамматика деп аталады. Туыстас тілдердің грамматикалық 

құрылысын, ондағы грамматикалық категориялар мен грамматикалық 

формаларды жҽне түрлі-түрлі граммамтикалық амал-тҽсілдерді ҿзара 

салыстыру тұрғысынан қарастыратын грамматика салыстырмалы грамматика 

деп аталады.  

Тіл білімінің ҽрбір салалсының қарастыратын единицалары бар. 

Грамматика тілдегі грамматикалық единицаларды (морфема, сҿз, сҿз тіркесі, 

сҿйлемді) жҽне ол единицалардың басын қосып ұйымдастыратын, қатынас 

жасауда іске жарататын, ҽрі олардың бір-бірімен жігін ажырататын тҽсілдер 

мен құралдарды зерттейді. 

Сҿз тілдің грамматикалық единицасы ретінде грамматикада 

қарастырылғанда, біріншіден, оның бойында лексикалық мағына мен 

бірнеше грамматикалық мағынаның ұштасып келуі жағынан, екіншіден, 

морфологиялық құрылымы мен құрылымының элементтері жағынан, 

үшіншіден, формалар жағынан, тҿртіншіден, лексика-грамматикалық 

топтарға (сҿз табына) қатысы жағынан, бесіншіден, сҿз тіркесі мен сҿйлемнің 

құралуына қатысы жҽне оларға қызметі жағынан қарастырылады.  
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Грамматика сҿздердің ҿзгеруін, түрленуін, олардың (сҿздердің) 

сҿйлемде тіркесу формалары мен заңдылықтарын зерттейді. Сҿздер бір-

бірімен грамматикалық қатынасқа түскенде ғана, олардан сҿз тіркестері мен 

сҿйлемдер жасалады. Грамматикалық қатынастар сҿздердің аралығында ғана 

емес, сонымен бірге сҿз тіркестерінің аралығында да, сҿйлемдердің 

аралығында да болады. Осыған орай, грамматика сҿздердің аралығындағы, 

сҿз тіркестерінің аралығындағы, сҿйлемдердің аралығындағы грамматикалық 

қатынастарды зерттейді. Грамматика үшін тілдік единицалардың 

аралығындағы грамматикалық қатынастар ғана емес, сонымен бірге, тілдік 

единицалардың (сҿз, сҿз тіркесі, сҿйлем) құрылымы да маңызды мҽселе 

болып саналады. Осы жағын аңғарта келіп, профессор Р.А. Будагов былай 

дейді: «...грамматикада 1) сҿздің құрылымы, 2) сҿз тіркестерінің құрылымы 

жҽне 3) сҿйлемнің құрылымын зерттейді ». 

Грамматиканың морфология саласында қарастырылатын мҽселелердің 

бірі- сҿздің морфологиялық құрылысы туралы мҽселе. 

Сҿздер ҿзара  байланыспай, бір-бірімен тіркеспей тұрғанда ойды 

білдіре алмайды. Егер олар сҿйлем ішінде бір-бірімен байланысса, онда ойды 

білдіре алады. Сҿздердің бір-бірімен байланысуы, тіркесуі грамматика 

арқылы іске асады.  

Грамматика, ең алдымен, сҿздердің бір-бірімен қатынасын білдіреді. 

Ол қатынас – грамматикалық қатынас. Яғни сҿйлемдегі сҿздер 

грамматикалық формалар (жұрнақтар, жалғаулар) арқылы бір-бірімен 

байланысып грамматикалық қатынасқа түседі. Сҿйтіп, грамматика ойды 

түсінікті етеді. Грамматиканың екі саласы бар: морфология жҽне синтаксис. 

Морфология – сҿздердің морфологиялық құрылымы мен типтері, морфема 

мен оның түрлері, сҿздердің түрленуі, олардың формалары, сҿз таптары 

туралы. Ал синтаксис – сҿз тіркесі мен сҿйлем, олардың құрылымы мен 

түрлері, сҿздердің сҿйлемдегі тіркесімі туралы ілім.  

2-тапсырма. Мәтіннен тҥсінгеніңізді мәтінге жуық етіп баяндап беріңіз. 

 

ТІЛ ҤЙРЕНУШІЛЕРДІҢ ӚЗ БЕТІНШЕ ОРЫНДАУЫНА АРНАЛҒАН  

ЖҦМЫСТАР 

 

1-тапсырма. Сӛздікпен жҧмыс жасаңыз. Тіл білімі саласына қатысты 

тӛрт термин-сӛзді тауып, анықтамасымен жазыңыз. 

2-тапсырма. «Тіл білімінің салалары» туралы слайд тҥрінде хабарлама 

жасаңыз. 

3-тапсырма. Сӛздікпен жҧмыс жасаңыз. Әдебиеттану саласына қатысты 

тӛрт термин-сӛзді тауып, анықтамасымен жазыңыз. 

 

12 – САБАҚ 

АБАЙДЫҢ ҚАРА СӚЗДЕРІ 

 

1-тапсырма. 1-сӛзді ҥнтаспадан тыңдаңыз. 
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2-тапсырма. Ӛзіңіз мәнерлеп оқыңыз. 

I СӚЗ 

Бұл жасқа келгенше жақсы ҿткіздік пе, жаман ҿткіздік пе, ҽйтеуір 

бірталай ҿмірімізді ҿткіздік: алыстық, жұлыстық, айтыстық, тартыстық - 

ҽурешілікті кҿре-кҿре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік: қажыдық, 

жалықтық; қылып жүрген ісіміздің баянсызын, байлаусызын кҿрдік, бҽрі 

қоршылық екенін білдік. Ал, енді қалған ҿмірімізді қайтіп, не қылып 

ҿткіземіз? Соны таба алмай ҿзім де қайранмын. 

Ел бағу? Жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі 

бақпаса, не албыртқан, кҿңілі басылмаған жастар бағамын демесе, бізді құдай 

сақтасын! 

Мал бағу? Жоқ, баға алмаймын. Балалар ҿздеріне керегінше ҿздері 

бағар. Енді қартайғанда қызығын ҿзің түгел кҿре алмайтұғын, ұры, залым, 

тілемсектердің азығын бағып беремін деп, қалған аз ғана ҿмірімді қор қылар 

жайым жоқ. 

Ғылым бағу? Жоқ, ғылым бағарға да ғылым сҿзін сҿйлесер адам жоқ. 

Білгеніңді кімге үйретерсің, білмегеніңді кімнен сұрарсың? Елсіз-күнсізде 

кездемені жайып салып, қолына кезін алып отырғанның не пайдасы бар? 

Мұңдасып шер тарқатысар кісі болмаған соң, ғылым ҿзі – бір тез 

қартайтатұғын күйік. 

Софылық қылып, дін бағу? Жоқ, ол да болмайды, оған да тыныштық 

керек. Не кҿңілде, не кҿрген күніңде бір тыныштық жоқ, осы елге, осы жерде 

не қылған софылық? 

Балаларды бағу? Жоқ, баға алмаймын. Бағар едім, қалайша бағудың 

мҽнісін де білмеймін, не болсын деп бағам, қай елге қосайын, қай харекетке 

қосайын? Балаларымның ҿзіне ілгері ҿмірінің, білімінің пайдасын 

тыныштықпенен керерлік орын тапқаным жоқ, қайда бар, не қыл дерімді біле 

алмай отырмын, не бол деп бағам? Оны да ермек қыла алмадым. 

Ақыры ойладым: осы ойыма келген нҽрселерді қағазға жаза берейін, ақ қағаз 

бен қара сияны ермек қылайын, кімде-кім ішінен керекті сҿз тапса, жазып 

алсын, я оқысын, керегі жоқ десе, ҿз сҿзім ҿзімдікі дедім де, ақыры осыған 

байладым, енді мұнан басқа ешбір жұмысым жоқ.     

3-тапсырма. Ӛз ой-пікіріңізді ортаға салыңыз. 

 

ТІЛ ҤЙРЕНУШІЛЕРДІҢ ОҚЫТУШЫ ЖЕТЕКШІЛІГІМЕН 

ОРЫНДАУЫНА АРНАЛҒАН  ӚЗДІК  ЖҦМЫСТАРЫ 

 

1-тапсырма. 7-сӛзді оқыңыз, ҥнтаспадан тыңдаңыз. 

VII СӚЗ 

Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады: біреуі – ішсем, 

жесем, ұйқтасам деп тұрады. Бұлар – тҽннің құмары, бұлар болмаса, тҽн 

жанға қонақ үй бола алмайды. Һҽм ҿзі ҿспейді, қуат таппайды. Біреуі - білсем 

екен демеклік. Не кҿрсе соған талпынып, жалтыр-жұлтыр еткен болса, оған 

қызығып, аузына салып, дҽмін татып қарап, тамағына, бетіне басып қарап, 
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сырнай-керней болса, дауысына ұмтылып, онан ержетіңкірегенде ит үрсе де, 

мал шуласа да, біреу күлсе де, біреу жыласа да тұра жүгіріп, «ол немене?», 

«бұл немене?» деп, «ол неге үйтеді?» деп, «бұл неге бүйтеді?» деп, кҿзі 

кҿрген, құлағы естігеннің бҽрін сұрап, тыныштық кҿрмейді. Мұның бҽрі – 

жан құмары, білсем екен, кҿрсем екен, үйренсем екен деген. 

Дүниенің кҿрінген һҽм кҿрінбеген сырын түгелдеп, ең болмаса денелеп 

білмесе, адамдықпен орны болмайды. Оны білмеген соң, ол жан адам жаны 

болмай, хайуан жаны болады. Ҽзелде құдай тағала хайуанның жанынан 

адамның жанын ірі жаратқан, сол ҽсерін кҿрсетіп жаратқаны. Сол қуат 

жетпеген, ми толмаған ессіз бала күндегі «бұл немене, ол немене?» деп, бір 

нҽрсені сұрап білсем екен дегенде, ұйқы, тамақ та есімізден шығып 

кететұғын құмарымызды, ержеткен соң, ақыл кіргенде, орнын тауып ізденіп, 

кісісін тауып сұранып, ғылым тапқандардың жолына неге салмайды екеміз? 

Сол ҿрістетіп, ҿрісімізді ұзартып, құмарланып жиған қазынамызды кҿбейтсек 

керек, бұл жанның тамағы еді. Тҽннен жан артық еді, тҽнді жанға бас ұрғызса 

керек еді. Жоқ, біз олай қылмадық, ұзақтай шулап, қарғадай барқылдап, 

ауылдағы боқтықтан ұзамадық. Жан бізді жас күнімізде билеп жүр екен. 

Ержеткен соң, күш енген соң, оған билетпедік. Жанды тҽнге бас ұрғыздық, 

ешнҽрсеге кҿңілменен қарамадық, кҿзбен де жақсы қарамадық, кҿңіл айтып 

тұрса, сенбедік. Кҿзбен кҿрген нҽрсенің де сыртын кҿргенге-ақ тойдық. 

Сырын қалай болады деп кҿңілге салмадық, оны білмеген кісінің несі кетіпті 

дейміз. Біреу кеткенін айтса да, ұқпаймыз. Біреу ақыл айтса: «Ой, тҽңірі-ай, 

кімнен кім артық дейсің!» - дейміз, артығын білмейміз, айтып тұрса 

ұқпаймыз. 

Кҿкіректе сҽуле жоқ, кҿңілде сенім жоқ. Құр кҿзбенен кҿрген біздің 

хайуан малдан неміз артық? Қайта, бала күнімізде жақсы екенбіз. Білсек те, 

білмесек те, білсек екен деген адамның баласы екенбіз. Енді осы күнде 

хайуаннан да жаманбыз. Хайуан білмейді, білемін деп таласпайды. Біз түк 

білмейміз, біз де білеміз деп надандығымызды білімділікке бермей 

таласқанда, ҿлер-тірілерімізді білмей, күре тамырымызды адырайтып 

кетеміз.  

2-тапсырма. Ӛз ойларыңызды ортаға салыңыз. 

 

ТІЛ ҤЙРЕНУШІЛЕРДІҢ ӚЗ БЕТІНШЕ ОРЫНДАУЫНА АРНАЛҒАН  

ЖҦМЫСТАР 

 

1-тапсырма. Сӛздікпен жҧмыс жасаңыз. Тіл білімі саласына қатысты 

тӛрт термин-сӛзді тауып, анықтамасымен жазыңыз. 

2-тапсырма. Абайдың қара сӛздерін оқудан байқау ӛткізу (топ ішінде). 

3-тапсырма. Сӛздікпен жҧмыс жасаңыз. Әдебиеттану саласына қатысты 

тӛрт термин-сӛзді тауып, анықтамасымен жазыңыз. 
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13 – САБАҚ 

АУДАРМА МӘСЕЛЕСІ 

 

1-тапсырма. Мәтінмен оқып танысыңыз. 

Аударма ӛнері 

Аударма – халықпен халықты, тілмен тілді, ҽдебиетпен ҽдебиетті 

қауыштырушы дҽнекер 

Аударма – ҿмір танытатын, білім тарататын, тҽрбие беретін құрал ғана 

емес, ол сонымен қатар ұлтар арасындағы экономикалық, ҽлеуметтік, рухани, 

ғылыми қарым-қатынастың тҽрбие –тағылым алмасудың үлгісі. Бүгінгі күні 

халықтардың ҿзара достық қарым-қатынасында, олардың бір біріне етене 

жақындасуың да аударма шығармалардың орны ерекше. 

Аударма – бір тілдегі ойды (ауызша, жазбаша) екінші тілге беру 

Қарым-қатынастың құралы ретінде ҽр түрлі тіл пайда болғанда, бір тілде 

сҿйлейтіндердің екінші тілде сҿйлейтіндермен түсінісу, сҿйлесу 

қажеттілігінен туған, тіпті оның шығуын ғалымдардың пайымдауынша 

адамзат қауымының алғашқы даму дҽуірімен, яғни тілдің шығуымен 

байланыстырады. 

Аударманың бірнеше түрі бар: 

1. Ауызша аудару. Ҽр түрлі сҿйленген сҿздер, баяндамалар ізбе-із 

ауызша аударылады, шетелдерден келген ресми ҿкілдермен, қонақтардың 

пікір алмасуына аудармашылар кҿмектеседі. Революциядан бұрын қазақ 

жерінде орыс ұлықтарының алдында жүретін аудармашылар – тілмаштар 

болған. 

2. Жазбаша аударма. Барлық хат-хабар, ресми құжаттар, ғылыми жҽне 

кҿркем шығармалар жазба түрінде аударылады. Түп нұсқаның түрі мен 

мҽтініне қарай аударманың да қолданылатын ҽр алуан амал-тҽсілдері бар. 

Мысалы ресми документтерді аударғанда түп нұсқаны қаз қалпында 

бұлжытпай толық жеткізу кҿзделсе, ғылыми жҽне техникалық 

шығармаларды аударғанда, белгілі пҽндердің терминологиялық ұғымдарын 

дұрыс беру кҿзделеді. Осыны ескемегендіктің салдары депутаттардың заң 

шығару барысында кҿп кесірін тигізіп жүр. Заңның дұрыс аударылмауы 

кҿптеген қиындықтар туғызады. 

Ал кҿркем шығармаларды аударғанда бірінші кезекте түп нұсқаның 

кҿркемдік – эстетикалық ҽсерін беру міндетті тұрады. 

3. Компьютерлік (машинамен) аудару. Алдын ала жасалған программа 

бойынша кибернетикалық ҽдіспен сҿзбе-сҿз аударып, түпнұсқа туралы 

түсінік беру. 

Қазіргі кезде аударманың қолданылмайтын саласы жоқ:мағлұматтар 

алмасудың жҽне кҿпке таратудың, интернет жүйесіне қосылып ақпараттар 

алудың бірден-бір жолы – аударма жасау. 

Мҽдени жҽне рухани табыстарды ортақтастыруда, халықтардың ҿз ара 

қарым қатынасын ұлғайтуда аударма нағыз жалғастырушы күш болып 

табылып отыр. 
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Бір кезде орыстың ұлы сыншысы В.Г. Белинский: «Орыс тіліне 

аударылған шығарма орыс ҽдебиетінің туындысы...» деген болатын. Аударма 

қызметінің ең басты мақсаты Белинский айтпақшы, халықтардың бір бірімен 

танысып, ҿзара идеялар алмасуы, соған орай, ҽдебиеттердің гүлденіп ҿсуі, 

ақыл-ой ҿрісінің үлгілері бір халық ҽдебиетінің екінші халық тіліне 

аударылуына негізделеді. Демек, қазақ тіліне аударылған ҽдеби туынды – 

қазақ ҽдебиетінің қазынасына қосылған дүниелік, ол қазақ ҽдебиетінің тҿл 

туындысымен туыстас. 

Аударма – ҽдебиет жҽне бір жанр емес, ол – ана тіліміздің барлық 

жанрын қамтитын бел баласы, солардың ажырамас бір бҿлігі. 

Аударма ҿнері – ұлылардың ұстамы. 

Орыс жазушысы Л.С. Соболевтің мынадай сҿзін айта кеткен жҿн: 

«Егер орыс прозаигі, драматургі немесе ақыны ҽдебиетін орыс тіліне 

аударып отырған халыққа жанымен берілген болса, егер сол халықтың 

тарихын, дҽстүрін, негізгі жұмысын, салтын жақсы білсе табиғатын сүйсе, 

осы халықты сезінсе, онда аударма ісінің нҽтижесі де керемет болмақ» 

Ал енді аудармашы таланты жоқ немесе кҽсіби қабілеті нашар адам болса, 

онда оның «географиямен» тілді білуінен пайда жоқ. 

Ал керісінше, аудармашы талантты, аудармашылығымен не ұлттық 

топырақты, не ұлттық тілді білмесе түп нұсқаның рухына кінҽрат тимей 

қоймайды. 

Мұндайда аудармашыға ауадай қажет үш қағиданы ескеру керек: 

- Аудармашыға шығармашылық талант қажет. 

- Екі тілді жҽне халық тарихын, тұрмысын, мҽдениетін білу қажет 

- Аудармашы жазушының даралығын білу қажет. 

Ұлы аудармашы болу үшін ұлы ақын, немесе ұлы жазушы болу шарт 

емес, немесе екі тілде еркін сҿйлеп еркін аудару да емес. Аударып отырған 

шығарманың мазмұнын жүрегімен қабылдап, туған тілдей жазылған тілін 

сезіне білу керек. Сонда ғана аударма оқырманға аударма емес түпнұсқадай 

түсінікті ҽрі жақын болады. 

 

ТІЛ ҤЙРЕНУШІЛЕРДІҢ ОҚЫТУШЫ ЖЕТЕКШІЛІГІМЕН 

ОРЫНДАУЫНА АРНАЛҒАН  ӚЗДІК  ЖҦМЫСТАРЫ 

 

1-тапсырма. Аударма тҥрлерін шетелдік аудармашы, ғалымдардың 

қалай жіктегеніне назар аударыңыз. 

АУДАРМА ТҤРЛЕРІ 

Шетелдік аудармашы, ғалымдардың аударманы қандай түрлерге бҿліп, 

жіктегеніне аз-кем тоқталып ҿтейік. 

1680 жылы ағылшын аудармашысы Дж.Драйден (1631-1700) 

аударманың 3 түрін ұсынады: 

- Біріншіден, «метафраз» – түпнұсқаның дҽл жеткізілуі, 

- екіншіден, «парафраз» – түпнұсқаның түріне емес, ерекшелігіне 

бағдарланып, еркін жеткізілуі, 
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- үшіншіден, «имитация» (еліктеу) – түпнұсқа тақырыбына жазылған 

шығарма. 

ХХ ғасырдың екінші жартысында ағылшын аударматануының 

теориялық жағын дамытуға ҿз үлесін қосқан Т. Сэвори «Аударма ҿнері» 

кітабында (Лондон, 1952) аударманың мынадай 4 түрін кҿрсетеді: 

- Кемел құнды аударма – таза ақпаратты фраза хабарландырулардың 

аудармасы. 

- Барабар аударма – мазмұны ғана маңызды, баяндалуы аса маңызды емес 

сюжетті шығармалардың аудармасы. Аударманың бұл түрінде аудармашы 

мағынасы түсініксіз сҿзді немесе тұтас сҿйлемдерді түсіріп тастайды да, 

түпнұсқаны басқаша баяндайды. 

- Аударманың үшінші түрінің аты жоқ. Бұл классикалық шығармалардың 

аудармасы. Онда форманың да, мазмұнның да сақталуы маңызды. 

- Аударманың тҿртінші типі «барабарға» (2-ші типке) жақын. Бұл ғылыми-

техникалық  материалдардың аудармасы. Олардың пайда болуы тҽжірибелік 

қажеттіліктерден туады. Тҽржіменің бұл түрі аудармашыдан түпнұсқада сҿз 

болып отырған жайт туралы кҿп білуді қажет етеді. 

Ағылшын аударматануындағы «Аударманың лингвистикалық 

теориясы» еңбегінің (1965) авторы Дж.Кэтфорд аударманы мынадай түрге 

ажыратады: 

- толық жҽне ішінара аударма: Толық аудармада түпнұсқадағы бүкіл мҽтін 

аударылады, ал ішінара аудармада түпнұсқа мҽтінінің бір бҿлігі беріледі. 

- жаппай жҽне шектеулі аударма: Жаппай аудармада түпнұсқа барлық тіл 

деңгейлерінде аударылған кезде, қарапайым аудармаға ат беру ұсынылса, ал 

шектеулі аударма дегеніміз қандай да бір деңгейдегі фонологиялық, 

графологиялық, грамматикалық жҽне лексикалық деңгейдегі аударма дегенді 

білдіреді. 

Американдық лингвист Дж.Касагранде ҿзінің «Аударманың 

мақсаттары» (1954) атты мақаласында аударманы 4 түрге бҿледі: 

- Прагматикалық аударма. Мұнда хабарламаны барынша дҽл жеткізу 

кҿзделеді. 

- Эстетикалық-поэтикалық аударма. Ҽдеби немесе эстетикалық тұрпатты 

жеткізеді. 

- Этнографиялық аударма – түпнұсқаның мҽдени контексін түсіндіреді. 

- Лингвистикалық аударма. Бұл жерде түпнұсқа морфемаларының 

мағыналары кҿрсетіледі. 

ХХ ғасырдың 80-ші жылдарында американдық ғалым С.Басснетт-

Макгайр «Аудармашылық зерттеулер» атты кітабында аударманың үш түрін 

кҿрсетеді: 

- ойды басқа тілдік белгілер арқылы жеткізу (бір тілдің ішінде); 

- аударманың ҿзі (бір тілден басқа тілге); 

- трансмутация (бір семиотикалық жүйеден екіншісіне қайта құру). 

Неміс ғалымы Отто Каде ҽрқайсысы белгілі бір талаптарға сҽйкес 

келетін ҽртүрлі категориядағы аударма түрлерін ұсынды: 
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- «Ҿңделмеген». Бұл жерде аударма тілінің нормаларынан ауытқуға болады. 

- «Жұмыс». Аударма тілінің нормаларын толық сақтайды. Бірақ 

ақпараттардың орнын толтыру үшін түсіндірулерді қолдану мүмкін. 

- «Басылымға дайын». Түпнұсқаның барлық мазмұнын береді жҽне 

қабылдаушыға қажетті ҽсер ете алады. 

Израильдік ғалым Гидеон Тури «Аударма теориясын іздеу» (1980) 

кітабында аудармашылық қатынастардың негізгі 4 түрі барын айтады: 

формалды қатынастың 2 түрі (этикалық): 1) бастапқы тіл мен аударма тілінің 

арасындағы (тілдік түр), 2) бастапқы мҽтін мен аударма мҽтінінің мҽтіндік 

құралдары (мҽтіндік түр); сондай-ақ, функционалды қатынастың 2 түрі 

(эмикалық): 1) бастапқы тіл мен аударма тілінің тілдік құралдарының 

функциялары арасындағы (тілдік түр), 2) бастапқы мҽтін мен аударма мҽтін 

функциялары арасындағы (мҽтіндік түр). 

Аударма теориясының кҿрнекті маманы Л.С. Бархударов мҽтінде 

аударма тілдің қай деңгейінде жүзеге асады деген сұраққа тҿмендегі 

пікірімен жауап берген: 

1) фонема (графема) деңгейіндегі аударма; 

2) морфема деңгейіндегі аударма; 

3) сҿз деңгейіндегі аударма; 

4) сҿз тіркесі деңгейіндегі аударма; 

5) сҿйлем деңгейіндегі аударма; 

6) мҽтін деңгейіндегі аударма. 

Бұл пікірге былайша кеңірек түсінік береміз: фонема деңгейіндегі 

аудармаға аударатын тілдегі бірліктерді аударылатын тілдің фонетикалық 

заңдылықтарына сай икемдеу болса, аударатын тілдегі бірліктерге 

аударылатын тілдің морфологиялық қосымшаларын жалғау; ал қалған 

деңгейлердегі аударма түрлері аударма процесімен айналыспайтындарға да 

түсінікті деп ойлаймыз. 

Сонымен қатар, Л.С.Бархударов құрылымдық сипатына қарай 

аударманы тҿрт түрге бҿліп кҿрсетеді: 

1) жазбаша-жазбаша аударма немесе жазбаша мҽтіннің жазбаша аудармасы; 

2) ауызша-ауызша аударма немесе ауызша мҽтіннің ауызша аудармасы (ізбе-

із немесе ілеспе аударма); 

3) жазбаша-ауызша аударма немесе жазбаша мҽтіннің ауызша аудармасы; 

4) ауызша-жазбаша аударма немесе ауызша мҽтіннің жазбаша аудармасы. 

В.Н. Комиссаров «Слово о переводе» еңбегінде аударманы жанрлық-

стилистикалық түрлеріне қарай былай бҿледі: 1) кҿркем аударма; 2) 

ақпараттық аударма; 3) ғылыми аударма; 4) ресми аударма; 5) 

публицистикалық аударма; 6) жарнамалық аударма. 

2-тапсырма. Сҧрақтарға жауап беріңіз 

- Аударма түрлерін ҿзіңіз қалай жіктер едіңіз? 

- Аударма жұмысында қандай ұстанымды басты назарда ұстар едіңіз? 

3-тапсырма. Қазақ тіл біліміндегі аударма тҥрлерін жіктеу мәселесі 

туралы хабарлама дайындаңыз. 
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ТІЛ ҤЙРЕНУШІЛЕРДІҢ ӚЗ БЕТІНШЕ ОРЫНДАУЫНА АРНАЛҒАН  

ЖҦМЫСТАР 

 

1-тапсырма. Сӛздікпен жҧмыс жасаңыз. Тіл білімі саласына қатысты 

тӛрт термин-сӛзді тауып, анықтамасымен жазыңыз. 

2-тапсырма. «Абай – ҧлы аудармашы» атты зерттеу жҧмысын жазыңыз 

3-тапсырма. Сӛздікпен жҧмыс жасаңыз. Әдебиеттану саласына қатысты 

тӛрт термин-сӛзді тауып, анықтамасымен жазыңыз. 

 

14 – САБАҚ 

СТИЛЬ. СТИЛИСТИКА 

 

1-тапсырма. Мәтінмен оқып танысыңыз. 

СТИЛЬ. СТИЛИСТИКА. 

Стиль – латын сҿзі, қазақ тіліне аударғанда жазу құралы деген мағына 

береді. Латын тілінде кейіннен стиль сҿзі «жазу мҽнері» деген мағынада 

қолданылатын болған. Лингвистикада «стиль» жазу мҽнері, сҿзге сендіру 

тҽсілі, мҽнерлі сҿйлеу жҽне белгілі бір ҽдеби жанрға тҽн тілдік құралдар 

жүйесі деген сияқты кҿптеген мағынада қолданылып келеді. Стиль деп 

белгілі бір тілдегі лексикалық, грамматикалық жҽне фонетикалық тҽсілдердің 

қолданылу принциптерін айтамыз. Бір ұғымды айтып, не жазып жеткізу үшін 

қажетті тілдік тҽсілдерді сұрыптап қолдануға болады. 

Қолданылу ерекшеліктеріне қарай жалпыхалықтық тілдің ауызша жҽне 

жазбаша түрлері болады. Ауызша сҿйлеуде ҽр түрлі сазды үн шығады, яғни 

адамдар айтайын деген ойын бір-біріне үнді тіл арқылы жеткізеді. Сҿйтіп, 

бірінің айтқанын бірі естиді. Сҿйлеуде есту сезімі қатысады. Ауызша сҿйлеу 

интонациялық құбылмалылыққа бейім тұрады. Ол тілге ҽр түрлі мҽнерлілік, 

ҽуезділік сипат береді. Интонация ұғымына сҿйлеу темпі, сҿйлеу сазы, 

дауыстың құбылуы, екпін т.б. енеді. 

Жазбаша тілде бұл кҿрсетілген ерекшеліктер болмайды. ҿйткені, онда 

ой қағазға жазылып жеткізіледі. Яғни жазу тілдің кҿзге кҿрінетін белгілері 

(дыбыс құрамы, сҿз тіркесі) арқылы адам ойын жеткізу тҽсілі ғана. Сонымен, 

жазу – ол белгілі бір мҽтін. Бұл түрлі мҽтіндер (газет, журнал, кітаптағы 

материалдар) ҽр жай-күйді білдіріп хабарлайды. Ал, хабар – тіл фактісі. 

Тілдің ауызша жҽне жазбаша формалары бір-бірімен тығыз байланыста 

болады. 

Жалпыхалықтық тіл негізгі қатынас құралы түрінде ҿмірдің барлық 

саласында пайдаланылады. Осы негізгі қатынас құралы жалпыхалықтық тілді 

белгілі бір жүйелілікке, нормаға салатын ҽдеби тіл. ҽдеби тіл жалпыхалықтық 

тілдің ауызша жҽне жазбаша түрлерінің негізінде қалыптасады. Сондай-ақ 

жалпыхалықтық тілдің ауызша жҽне жазбаша формалары стильдердің 

қалыптасуына негіз болады. Стилистика жалпыхалықтық тілдің ауызша жҽне 

жазбаша формалары мен оның стильдерінде тілдік белгілерді (сҿз, сҿз 

тіркесі, сҿйлем) қалай қолдану қажет екендігін кҿрсетеді. 
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Қоғамдық ҿмірде қатынастың кҿптеген түрінің болуына байланысты 

онда тіл біркелкі пайдаланылмайды. Ҿйткені адамдардың қатынасы ҽр түрлі 

жағдайда жасалады. Ҽр жағдайда ҽр түрлі сҿйленіп, ҽр түрлі жазылады. 

Мысалы: «Тыңдаңыздар, Алматыдан сҿйлеп тұрмыз!» бен «Ҽй, 

тыңдасаңдаршы!» дегенді салыстырсақ, біріншіде, ҽдеттегі, күнде радиодан 

естіп жүрген ресми хабар түрі де, екіншіде – үйреншікті ауызекі сҿйлеу тілі 

бар. Формасы жағынан екеуі де ауызша, бірақ айтылып жеткізілуі ҽр басқа. 

Немесе, мынадай фактіні алайық: ғылыми стильде оқулық жазылады 

жҽне дҽріс оқылады. Мұнда оқулық – жазбаша, дҽріс – ауызша, яғни, тілдің 

ҽр түрлі формасы бір стильде келген. Сҿйтіп сҿз формасы мен стиль 

ұғымдары бір емес. Форма – ол тіл құралдарының кҿмегімен болатын тілдің 

сыртқы кҿрінісі. Стиль – ол белгілі бір қатынастың түрінде тілдік 

единицаларды сұрыптап пайдалану арқылы, ойды жеткізу мҽнерінің кҿрінісі. 

Форма – тұрақты ұғым. Мҽселен тілдің ауызша түрі адам қай кезден 

бастап сҿйлесе, содан бері жасап келеді жҽне бұдан былай да жасай бермек. 

Стиль болса, тарихи категория. Сондықтан тарихи бір кезеңде стильдердің 

болмауы заңды құбылыс деп саналады. Стильдер жасалатын қатынастың 

ерекшелігіне қарай тілдік единицалардың сұрыпталып қолданылу 

нҽтижесінде дамып жетіледі. Демек, сҿйлену, жазылу жағдайына 

байланысты, ҽр алуан стильдік бояуы бар тілдік құралдар пайда болады. 

Жазба тілдің жетіле түсуі ғылым мен техника, ҽдебиет пен ҿнер 

салаларының дамуына байланысты. Ғылым мен мҽдениет салаларының 

дамуы жаңа жанрлардың пайда болуына ықпал жасайды. Ол жанрға сай 

тілімізде жаңа стиль қалыптасады. 

Қоғам дамуына байланысты тілдің тек грамматикалық құрылысы 

жетіліп, лексикасы молығып қана қоймай, сонымен бірге, қазақ ҽдеби тілінің 

стильдер жүйесі, функционалды стильдері де дамиды. 

Стиль дегеніміз – ҿмірдің белгілі бір саласында қолданылып, тарихи 

қалыптасқан тілдік құралдардың жүйесі. 

Жазба стильдер жалпыхалықтық тілдің жазбаша формасының негізінде 

қалыптасады. Бұлар қатынастың жазбаша формасында жиі 

жұмсалатындықтан, мұнда тілдік құралдар сұрыпталып қолданылады. 

Сондықтан, онда қаралатын ғылым, заң жобалары, іс қағаздары, ресми 

құжаттар жҽне басқа да осылар сияқты қоғамдық маңызды мҽселелер жан-

жақты толық қамтылып, логикалық жүйелілікті бұзатын қажетсіз детальдар 

болмай нақтылы, дҽл жазылуы керек. Мұндай талап жазба стильдердің қай 

салада қолданылатыны, қандай қызмет атқаратындығы қатал ескеріліп, 

ҿздеріне тҽн сҿз қолдану заңдылықтары сақталады. Мысалы, ғылыми-

кҿпшілік ҽдебиеттер стилінде терминдердің қолданылуы басым болса, 

публицистикалық стильде саяси-ҽлеуметтік мҽні бар сҿздердің жиі 

қолданылуы заңды құбылыс. ҽр стильдің тілдік құралдарды қолданудағы 

ҿзіне тҽн осындай ерекшеліктерімен бірге, олардың ортақ белгілері де 

болады. Мұндай ортақ белгілер ресми, ғылыми жҽне публицистикалық 

стильдерден байқалады. Ол стильдерде жалпы халықтың тіл құралдары ҽдеби 
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нормаға сай қолданылады. Ал ауызекі сҿйлеу стилі мен кҿркем сҿз стилінде 

жалпы халықтық тіл байлығы сарқа пайдаланылады. 

2-тапсырма. Мәтінге мазмҧнын ашатандай сҧрақ қҧрастырыңыз. 

3-тапсырма. Стиль тҥрлеріне мысал келтіріңіз. 

 

ТІЛ ҤЙРЕНУШІЛЕРДІҢ ОҚЫТУШЫ ЖЕТЕКШІЛІГІМЕН 

ОРЫНДАУЫНА АРНАЛҒАН  ӚЗДІК  ЖҦМЫСТАРЫ 

 

1-тапсырма. Мәтінмен танысыңыз. 

Стилистика тілдің қолдану заңдылықтарын зерттейтін ғылым 

болғандықтан, тілдік белгілердің дұрыс қолданылу нормасын кҿздейді. 

Тілдік құралдарды дұрыс, ұтымды қолдана білудің қоғамдық үлкен мҽні бар. 

Тілдік белгілерді сұрыптап қолдану заңдылықтары ҽдетте айтылатын ойдың 

мазмұнына байланысты. Ойлау жұмысының нҽтижелерін тіл сҿз арқылы 

бейнелейді. Ал сҿз арқылы жеткізілетін ой мен оның мазмұнының арасында 

тығыз байланыстылық болады. Егер ой түсініксіз болса, онда сҿз де түсініксіз 

шығады. Сондықтан ауызша не жазбаша түрде айтылатын ойдың түсінікті, 

нақтылы болуына айрықша кҿңіл бҿліп, оның мазмұнын дҽл бере алатын 

тілдік құралдарды сұрыптап қолдана білудің маңызы зор. 

Стилистика ҽдеби нормадан ауытқымай, тілді тек дұрыс қолдануды 

үйретеді, ҽдеби тілдің стильдік сапасын, мҽнерлегіштік қасиетін арттыру 

жолын кҿрсетеді. Стилистика жалпыхалықтық тілдің ауызша жҽне жазбаша 

формаларын, оның ҽртүрлі стильдерін зерттеп, олардың бір-бірінен 

айырмашылықтары мен ҿзіндік ерекшеліктерін қарастырады. Стилистика 

тілдік құралдардың стильдік белгілерін анықтап, оған сипаттама береді. 

2-тапсырма. Мәтінмен танысыңыз.  

РЕСМИ, ІС ҚАҒАЗДАР ТІЛІНІҢ СТИЛІ 

Ресми, іс қағаздар стилі кейде кеңсе стилі, ресми стиль, іс қағаздар 

стилі деп те айтыла береді. Ресми, іс қағаздар тілінің ерекшелігі, онда факті 

дҽл кҿрсетіліп, бір ізбен жүйелі жазуға айрықша мҽн беріледі. Ҿйткені іс 

қағаздары да, ресми құжаттар да ерекше қатынас жасау құралы болып 

саналады. Бұл стиль ел билеу, мемлекет жұмыстарын жүргізумен 

байланысты. Қазақ елін Алтын Орда хандығы, бертінде қазақ хандары 

билеген кездерде ҽр түрлі жарлық, шарт, қатынас қағаздар болды. Бірақ 

олардың тілі, құрылысы қазақ тілінің ерекшеліктеріне негізделмей, Орта 

Азия халықтарына ортақ ҽдеби тілге негізделген болатын. Ресми, іс 

қағаздарының түрлері қазір екі тілде (орыс, қазақ) пайдаланылады. Дегенмен 

ресми, іс қағаздарының түрлері қазір кҿбінесе орыс тілінде жазылады. 

Олардың ішінде жарлық, заң, жарғы т.б. мемлекеттік құжаттар орыс тілінен 

қазақшаға аударылып, газетке басылып отырады. Сондықтан қазақ тілінде 

қолданылып жүрген қалыптасқан сҿз орамдарының кҿпшілігі орыс тілінің 

ықпалымен жасалған: қызу мақұлдау, қызу қарқын, тұрмыстық қызмет, 

қызмет кҿрсету, жүзеге асыру, қамтамасыз ету, ҿз күшінде қалдыру, қол 

жеткен табыс, кең жол ашу, іске қосу, мҽселе кҿтеру, алғыс жариялау, сҿгіс 
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жариялау т.б. Мұндай сҿз орамдары іс қағаздары мен ресми құжаттарда 

дайын тілдік единица ретінде жұмсалып, ол қағаз үлгілеріне кеңселік сипат 

береді. 

Кҿптеген сҿздер белгілі бір  стильге телулі болады да, қолданылу 

жағынан шектеліп отырады. Мысалы, тағайындалсын, міндеттелсін, осы 

анықтама берілді, қаулы етеді, жарлық етеді, түсініктеме сияқты сҿздер мен 

сҿз тіркестері ресми, іс қағаздар стиліне тҽн. 

Ресми іс қағаздарында кейде бір заттың я ұғымның атауы қолданылу 

орнына қарай ҽр түрлі аталады. Мысалы, адам деген сҿз ресми құжаттарда – 

азамат, жолдас, телефон станциясында – абонент, ательеде – тапсырыс 

беруші, шаштаразда – клиент, ауруханада – науқас, санаторийде – демалушы, 

тынығушы, транспортта – жолаушы т.б. болып айтылады. 

Іс қағаздар стиліне ҽр түрлі мекемелерде жүргізілетін жазу үлгілері 

жатады. Іс қағаздары белгілі бір форма бойынша жазылады. Ол форманың 

түрлі үлгілері болады. Іс қағаздарының үлгілеріне ҿтініш, сенімхат, қолхат, 

анықтама, мінездеме, шақыту билеті, хабарландыру, қатынас қағазы, акт, 

мҽлімдеме, хаттама, шарт, міндеттеме, бұйрық, есеп т.б. жатады. Іс 

қағаздарының ҽрқайсысының бұрыннан белгілі бірыңғай сҿздері мен сҿз 

тіркестері, сҿйлем үлгілері болады. Іс қағаздары кҿбінесе сол үлгі бойынша 

жазылады. 

Ресми құжаттарда саяси-публицистикалық лексиканың, ҽкімшілік 

терминдердің қолданылуы басым келеді. 

Ресми стильге жататын мемлекеттік құжаттар жанр жҽне мазмұн 

жағынан ҽр түрлі болып келгенімен, олардың барлығына ортақ жалпы 

сипаты болады: 

1. Белгілі бір қалыптасқан үлгіде, баяндау тҽсілімен жазылады. 

2. Лексика-фразеологиялық құрамы (саяси-публицистикалық сипатта, 

ҽкімшілік терминдер мен күрделі терминдер, қысқарған сҿздер) ҿзгеше 

болып келеді. 

3. Ойдың логикалық жүйелілігін сақтау мақсатымен сҿйлем күрделі 

құрылады. 

Кейбір мҽтіндерде экспрессивті, эмоциональды бояуы бар тілдік 

құралдар да қолданылады. Мҽселен, халықаралық ұйымдар мен жеке 

мекемелердің, белгілі бір қоғам қайраткерлерінің мүшел тойына арналған 

құттықтаулар болады. Құттықтау мҽтіндерінің қайсысы болса да жігер, 

қуатқа толы жақсы тілектер айтылып, жылы сезіммен жазылады. Сондықтан 

онда эмоциональды бояулы сҿздердің қолданылуы заңды құбылыс. 

Тілдік стильдердің пайда болып, жеке ҿріс алуы тілдегі белгілі 

жанрлардың дамуымен, ҿзіндік ҿріс алуымен тығыз байланысты. Мысалы, 

ХХ ғасырдың бас кезінде публицистикалық жанрдың ҿркендеуі (газе-

журналдардың кҿптеп шығарылып, олардың ҿзіндік тіл ерекшеліктері 

қалыптаса бастауы), ғылым мен техникаға байланысты ҽдебиеттердің 

жазылуы (аударма ҽдебиеттермен қатар ана тілінде жазылған ғылыми 

ҽдебиеттердің де баспа бетін кҿріп, жарыққа шығуы), совет дҽуірінде ҽр түрлі 
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ресми іс қағаздары мен құжаттардың жүйелі түрде қалыптасқан тілде 

жазылуы қазақ тілінің ресми стилін қалыптастырып, жеке стильдік тармақ 

деп тануға негіз болатын басты белгілерін, релеванттық кҿрсеткіштерін 

саралап, нормаландыруда үлкен роль атқарады. 

3-тапсырма. Ойыңызды ортаға салыңыз. 

- Басқа стиль түрлері туралы не білесіз?  

- Стиль – ҽмбебап термин деп неге айтамыз? 

 

ТІЛ ҤЙРЕНУШІЛЕРДІҢ ӚЗ БЕТІНШЕ ОРЫНДАУЫНА АРНАЛҒАН  

ЖҦМЫСТАР 

 

1-тапсырма. Сӛздікпен жҧмыс жасаңыз. Тіл білімі саласына қатысты 

тӛрт термин-сӛзді тауып, анықтамасымен жазыңыз. 

2- тапсырма. Тӛмендегі тақырыптардың біріне реферат дайындаңыз: 

- «Ауызекі сҿйлеу стилі» 

- «Іс-қағаздар немесе ресми стилі» 

- «Ғылыми стиль» 

- «Публицистикалық стиль» 

- «Кҿркем ҽдебиет тілінің стилі» 

- «Стильдік қате жҽне оның түрлері» 

3-тапсырма. Сӛздікпен жҧмыс жасаңыз. Әдебиеттану саласына қатысты 

тӛрт термин-сӛзді тауып, анықтамасымен жазыңыз. 

 

15 – САБАҚ 

ТЕРМИНОЛОГИЯ 

 

1-тапсырма. Мәтінмен оқып танысыңыз. 

ТЕРМИНДЕР ҚАСИЕТІ 

Тілдің лексикасында ғылым мен техниканың алуан түрлі саласында 

қолданылатын сҿздерді термин сҿздер деп атайды. 

Термин сҿздердің басты қасиеті: 

а) термин ғылым мен техниканың ҽр саласына тҽн болуы керек; 

ҽ) термин сҿздер дара, бір ғана мағыналы болуы керек; 

б) термин сҿздердің кҿпшілігі дүние жүзі тілдерінің халықтарына ортақ 

болуы керек. 

Термин сҿздерді кейде арнаулы сҿздер деп те атайды. Термин сҿздер 

ғылымның барлық саласында кездеседі: 

1. Ҽдебиет пен ҿнерге байланысты терминдер: роман, теңеу, эпитет, 

ұйқас, мысал, ҽңгіме, театр, проза, сатира, драма, опера, эпос, комедия, 

консерватория, либретто, дирижер, т.б. 

2. География терминдері: карта, глобус, циклон, меридиан, экватор, 

Азия, Африка, Европа, масштаб, тайфун. 

Қазіргі қазақ тілінің сҿздік құрамында терминдік мҽнге кҿшкен 

байыырғы сҿздердің түр-түрі молынан кездеседі. Мысалы, синтаксис, 
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морфология, екпін, үндестік заңы, жалғау, жұрнақ, сҿз табы, септеу, зат есім, 

сын есім, есімдік, одағай т.с.с. 

Демек, дара мағыналы болу – терминдерге тҽн, басты қасиет. Мысалы, 

аффрикат, аффикс, артикль, артикуляция, агглютинация деген терминдер 

қандай бір контексте қолданылсын, олардың ҽрқайсысы ҿзіне тҽн негізгі бір 

ғана мағынасында ұғынылады. Терминдерде эмоционалды бояу, экспрессивті 

қызмет дегендер де болмайды. 

Терминдердің ішінде тек бір саладағы терминологияға қатысты 

терминдер де, ҽр басқа терминологияға бірдей қатысты терминдер де 

кездеседі. Мысалы, метатеза, флекция, аффикс, префикс, идиома деген 

терминдер тек лингвистикада ғана қолданылады. Ал морфология, операция, 

ассимиляция деген терминдер ҽр түрлі саладағы терминологияда жұмсала 

береді. 

2-тапсырма. Мәтінді ӛз біліміңізбен толықтырыңыз. 

 

ТІЛ ҤЙРЕНУШІЛЕРДІҢ ОҚЫТУШЫ ЖЕТЕКШІЛІГІМЕН 

ОРЫНДАУЫНА АРНАЛҒАН  ӚЗДІК  ЖҦМЫСТАРЫ 

 

1-тапсырма. Мәтінмен оқып танысыңыз. 

ҦЛТТЫҚ ТЕРМИНОЛОГИЯНЫ ДАМЫТУДЫҢ НЕГIЗГI 

МІНДЕТТЕРI 

Ұлттық терминологияны дамытудың негiзгi мiндеттерi мыналар болып 

табылады:  

      1) қазақ терминологиясын реттеу. Бұл мiндет – мемлекеттiк iс болып 

табылады. Терминология туралы мемлекет тiкелей қамқорлық жасамаған, ҿз 

тарабынан қажеттi шаралар қабылдамаған, қаржыландыру жҽне 

идеологиялық қолдау болмаған жағдайда оның орындалуы дүдҽмал. 

Сондықтан Мемтерминкомның мҽртебесi ҿзгертiлiп, оның ережелерi, 

мiндеттерi (термин жасау, ҿзгерту, реттеу, жүйелеу, қалыптастыру, жариялау, 

қолданыс аясын кеңейту, тұрақты қолдану, салалық, терминологиялық 

бюллетеньдер шығару жҽне т.б.), құрылымы қайтадан қаралып, жаңа 

бағыттары белгiленген ресми орган ретiнде бекiтiлуi қажет. 

Бұдан басқа бүкiл ғылыми-шығармашылық мүмкiндiктi, ғылым мен 

техника, ҿндiрiс пен мҽдениет салаларында нҽтижелi жұмыс iстеп жүрген 

қостiлдi ҽрi кҿптiлдi мамандарды осы проблема тҿңiрегiне топтастырып, 

олардан ҽрбiр сала бойынша авторлық жҽне шығармашылық ұжымдар құру 

қажет. 

Бұлардың қызметiне Мемтерминком басшылық етiп, салалық 

терминологиялық сҿздiктер серияларын жасау мҽселелерiн шешуi, пҽндер 

бойынша оқулықтар, анықтамалар дайындау жҿнiнде қажеттi шаралар 

қабылдауы, оларға қаржы бҿлу жҽне авторларды ынталандыру мҽселелерiн 

шешуi тиiс; 
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2) салалық терминдер мен атауларды жаңадан жасауда, оларды ҿзгерту 

мен ауыстыруда қазақ тiлiнiң қалыптасқан байырғы лексикалық байлығын 

сарқа пайдалану; 

3) күн санап толассыз туындап жатқан терминологиялық ұғымдарға 

тiлiмiзден дҽл балама табуда да, сондай-ақ жаңа термин-атауларды жасауда 

да терминге тҽн нақтылықты сақтай отырып, олардың тiлдегi қолданысында 

болатын белгiлi бiр шарттылықты мойындау; 

4) терминдер мен атауларды қазақ тiлiнiң негiзгi ережелерiне, жазу 

дҽстүрiне сҽйкес реттеу; 

5) туыстас түркi тiлдерiнiң тҽжiрибесiн назарға алу; 

6) сҿз құрау моделiнiң барлық түрiнiң термин құрайтын мүмкiндiктерiн 

ашу; 

7) баламасыз шетел терминдерiн ұлттық тiлдiң дыбыс жүйесiне 

бейiмдеу; 

8) ғылымның нақты салаларына орныққан шығу тегi латын, грек, apaб 

жҽне т.c.c. халықаралық терминдердiң белгiлi бiр кҿлемiн қамтитын жеке 

сҿздiк шығару; 

9) зерттеу процесiнде қолданылатын ҽлемдiк тҽжiрибенi, туыстас 

тiлдердiң, интернационалдық терминдердiң модельдерi мен терминдiк 

атауларын пайдалану, оларды қазақ тiлiнiң фономорфологиялық 

ерекшелiктерi мен ережелерiне сҽйкес бейiмдеу; 

10) орыс тiлiнен (жалпы славян тiлдерiнен) енген терминологиялық 

атауларды мүмкiндiгiнше қазақ тiлiне аударып пайдалану, аударуға 

келмейтiндерiн мағына жағынан сақтай отырып, грамматикалық тұлға 

жағынан қазақ тілiнiң фономорфологиялық ерекшелiктерiне бейiмдеп 

пайдалану; 

11) терминография бойынша жұмыстарды дамыту; 

12) терминология салалары бойынша жүргiзiлетiн кешендi iс-

шараларды бұқаралық ақпарат құралдарында жария ету. 

2-тапсырма. Сҧраққа жауап беріңіз.  

- Сіздің ойыңызша, ұлттық терминологияны дамытудың негiзгi мiндеттерi 

орындалып отыр ма?  

- Оны қалай дҽлелдей аласыз?  

- Орындалмаса, не себепті орындалмады деп ойлайсыз?  

- Терминдерді аудару мҽселесіне сіздің кҿзқарасыңыз? 

 

ТІЛ ҤЙРЕНУШІЛЕРДІҢ ӚЗ БЕТІНШЕ ОРЫНДАУЫНА АРНАЛҒАН  

ЖҦМЫСТАР 

 

1-тапсырма. Сӛздікпен жҧмыс жасаңыз. Тіл білімі саласына қатысты 

тӛрт термин-сӛзді тауып, анықтамасымен жазыңыз. 

2-тапсырма. Ғылыми мақала жазыңыз. 

3-тапсырма. Сӛздікпен жҧмыс жасаңыз. Әдебиеттану саласына қатысты 

тӛрт термин-сӛзді тауып, анықтамасымен жазыңыз. 
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ҚОСЫМША 

ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ТЕРМИНДЕРДІҢ ҚЫСҚАША ТҤСІНДІРМЕЛІ 

СӚЗДІГІ 

 

№ Қазақша Анықтамасы Орысша 

1 Зат есім  Зат есім – заттың, 

құбылыстың атын 

білдіріп, кім? не? деген 

сұраққа жауап беретін сҿз 

табы. 

Имя 

существительное 

2 Жалпы есімдер Жалпы есімдер деп тілдегі ҽр 

алуан деректі жҽне дерексіз 

заттар мен ұғымдарды 

білдіретін зат есімдер 

аталады 

Нарицательное 

3 Жалқы есімдер Жалқы есімдер деп белгілі 

бір ғана затты арнай, даралай 

атайтын зат есімдерді 

атаймыз. 

Собственное 

4 Түбір зат 

есімдер  

Түбір зат есімдер деп қазіргі 

кезде тиісті морфемаларға 

(түбірге жҽне жұрнаққа) 

бҿлшектенбейтін, тек бір ғана 

түбір морфема (сҿз) ретінде 

қабылданатын заттық 

атауларды айтамыз 

Однокоренные 

существительные 

5 Туынды зат 

есімдер  

Туынды зат есімдер деп 

қазіргі кезде түбір морфемаға 

жҽне қосымша (жұрнақ) 

морфемаға бҿлшектенетін, 

демек, түбір сҿзден жұрнақ 

арқылы жасалған заттық 

атауларды айтамыз. 

Производные 

6 Күрделі зат 

есімдер 

Күрделі зат есімдерге кемінде 

екі я онан да астам түбір 

морфемадан құралған 

формалар жатады.  

Сложные 

существительные 

7 Буын үндестігі Қазақ тілінде тума сҿздердің 

бірыңғай жуан не бірыңғай 

жіңішке буынды болып келуі  

буын үндестігі деп аталады. 

Слоговой 

сингорманизм 

8 Сын есім  Сын есім деп заттың сапасын, 

сипатын, қасиетін, кҿлемін, 

салмағын, түсін (түр-реңін) 

Прилагательное 

http://newikis.com/kk/%D0%A1%D3%A9%D0%B7_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%8B.html
http://newikis.com/kk/%D0%A1%D3%A9%D0%B7_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%8B.html
http://newikis.com/kk/%D0%A1%D3%A9%D0%B7_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%8B.html
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жҽне басқа сол сияқты сыр-

сипаттарын білдіретін 

лексика-грамматикалық сҿз 

табынайтамыз. 

9 Сапалық сын 

 

Сапалық сын есімдер деп 

мағынасы жағынан заттың ҽр 

алуан сыр-сипатын, атап 

айтқанда, түрі мен түсін (ақ, 

қара, сұр т. б.), сыры мен 

сапасын (жақсы, жаман, 

тәуір, нашар т. б.), кҿлемі 

мен аумағын (үлкен, кіші, 

ауыр, жеңіл т.б.), дҽмі мен 

иісін (ащы, тәтті, 

күлімсі т.б.) білдіретін жҽне 

заттың басқа да қасиет-

белгілерін білдіретін сҿздерді 

айтамыз 

Качественные 

10 Қатыстық сын 

есімдер 

 

Қатыстық сын есімдер деп 

бір заттың белгісін басқа бір 

заттың я іс-амалдың қатысы 

арқылы білдіретін сҿздерді 

атаймыз. 

Относительные 

11 Есімдіктер  Заттың атын, сынын, санын, я 

олардың аттарын 

білдірмейтін, бірақ солардың 

(зат есім, сын есім, сан 

есімдердің) орнына 

жұмсалатын сҿз табы. 

Местоимение 

12 Жіктеу 

есімдіктері 

 

Жіктеу есімдіктеріне мен, 

сен, сіз, ол, біз (біздер), 

сендер, сіздер, олар деген 

сҿздер жатады 

Личное 

13 Сілтеу 

есімдіктері 

 

Сілтеу есімдіктеріне бұл, осы, 

сол, анау, мынау, сонау, 

осынау, ана, мына, сона, әні, 

мінедеген сҿздер жатады. Бұл 

есімдіктер негізінен алғанда, 

сілтеу, кҿрсету, нұсқау 

сияқты ишараттарды 

білдіріп, қай? қайсы? деген 

сұрауларға жауап беретін 

аттрибутивтік сҿздер 

Указательные 

местоимения 

14 Сұрау Сұрау есімдіктері Вопросительные 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D3%A9%D0%B7_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D3%A9%D0%B7_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D3%A9%D0%B7_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%8B%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BD_%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%BC
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D3%A9%D0%B7_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%8B
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есімдіктері мыналар: кім? не? неше? 

қай? қандай? қанша? қалай? 

қашан? 

Бұлардан басқа да бірнеше 

сұрау есімдіктері бар, бірақ 

олар – белгілі жолдармен 

жоғарыда кҿрсетілген негізгі 

сұрау есімдіктерінен 

жасалған есімдіктер 

местоимения 

15 Ҿздік есімдік 

 

Қазақ тілінде ҿздік есімдікке 

жалғыз ғана ҿз сҿзі жатады. 

Бұл есімдік кҿбінесе өзім, 

өзің, өзіңіз, өзі, өзіміз, 

өздеріңіз деген сияқты оңаша 

жҽне ортақ тҽуелдеулі түрде 

қолданылады. 

Возвратные 

местоимения 

16 Белгісіздік 

есімдіктер 

Белгісіздік есімдіктер деп 

мағыналары жағынан заттар 

мен құбылыстарды нақтылы 

түрде білдірмей, белгісіз 

мҽнде айтылатын сҿздерді 

айтамыз. 

Неопределенные 

местоимения 

17 Болымсыздық 

есімдіктер 

Болымсыздық есімдіктер 

негізінде еш деген сҿзбен 

кейбір есімдіктердің бірігуі 

арқылы жасалады. 

Мысалы: еш, ешкім, ешбір, 

ештеме, дәнеңе, ешқашан, 

ешқандай, ешқайсы. 

Болымсыздық сҿйлемде 

болымсыздық мағына 

білдіретін емес, жоқ деген 

сҿздермен жҽне етістіктің 

болымсыз түрімен 

байланысты қолданылады 

(ешкім айтқан емес; ешкім 

айтқан жоқ; ешкім 

айтпады т. б.). 

Отрицательные 

местоимения 

 

18 Жалпылау 

есімдіктері 

Жалпылау есімдіктері деп 

мағына жағынан кем дегенде 

екі я онан кҿп заттар мен 

құбылысатарды жинақтай 

атау үшін қолданылатын 

Обобщающие 

местоимения 
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сҿздерді айтамыз. 

19 Сан есім  Сан есім – заттың санын, 

мҿлшерін, ретін, шамасын 

білдіретін сҿз табы 

Имя числительное  

20 Есептік сан есім Есептік сан есімдер жалпы 

заттың, зат есімнен туған 

сындық белгінің немесе іс-

ҽрекет, амалдың ұзын-ұрға 

саны, сандық мҿлшерін 

білдіру үшін қолданылады. 

Количественные 

числительные 

21 Реттік сан есім Реттік сан есімдер есептік 

сандарға -ыншы (-

інші) жұрнақтарын қосу 

арқылы жасалады да, белгілі 

бір заттар мен 

құбылыстардың сандық ретін 

білдіру үшін қолданылады 

Порядковые 

числительные 

22 Жинақтық сан 

есімдер 

Жинақтық сан есімдер бірден 

жетіге дейінгі есептік сан 

есімдерге -ау (-

еу) жұрнақтарын қосылуы 

арқылы жасалады. Бұндай 

сҿздердің негізгі мағынасы 

абстракт сан мҿлшерін 

білдіргендіктен, олар үнемі 

субстантивтеніп жеке 

қолданылады. 

Собирательные 

числительные 

23 Топтық сан 

есімдер  

 

Топтық сан есімдер есептік, 

жинақтық, болжамдық сан 

есімдерге, қазіргі кезде 

шығыс септікке тҽн 

грамматикалық мағынадан 

біржола қол үзген -дан (-ден, 

-тан, -тен) аффиксін қосу 

арқылы жасалады да, біркелкі 

заттар мен құбылыстардың 

сан мҿлшердің топтап 

кҿрсетеді. 

Разделительные 

числительные 

24 Болжалдық 

сан есімдер 

 

 

Болжалдық сан есімдер – 

белгілі бір заттар мен 

құбылыстың сан мҿлшерін 

дҽл атамай, тұспалдап қана 

шамамен атайтын сҿздер. 

Предположительн

ые числительные 

25 Бҿлшектік сан Бҿлшектік сан есімдер – Дробные 
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есімдер негізінде таза математикалық 

ұғымға байланысты туған 

сҿздер. Олар белгілі бір 

заттар мен құбылыстардың 

сандық бҿлшегін білдіреді 

числительные 

26 Етістік Етістік – заттың қимылын 

сипаттайтын сҿз табы етістік 

деп аталады. 

Глагол 

27 Ҿткен шақ Ҿткен шақ — бұрын болған 

оқиғаны, іс-ҽрекетті білдіреді 

(бар-ды, кел-меп-ті, болған 

екен 

Прошедшее время 

28 Келер шақ Келер шақ — алдағы уақытта 

болуы мүмкін, бірақ ҽлі 

басталмаған қимылды 

білдіреді (келуі мүмкін, 

тезірек бар). 

Будущее время 

29 Осы шақ Осы шақ — іс-ҽрекет пен 

қимылдың сҿйлеп тұрған 

сҽтте орындалып жатқанын 

білдіреді. 

Настоящее время 

30 Үстеу  Үстеу заттың ҽр қилы 

қимылы мен ісінің 

(етістіктің) ҽр түрлі сындық, 

бейнелік, мекендік, мезгілдік, 

шарттық, мҿлшерлік жҽне 

күй-жайларын жҽне сынның 

белгісін білдіретін сҿз 

табы. заттың ҽр қилы қимылы 

мен ісінің (етістіктің) ҽр түрлі 

сындық, бейнелік, мекендік, 

мезгілдік, шарттық, 

мҿлшерлік жҽне күй-

жайларын жҽне сынның 

белгісін білдіретін сҿз табы. 

Наречие 

31 Хабарлы 

сҿйлем 

Хабарлы сҿйлем – айтылу 

мақсаты хабарлау, суреттеу, 

баяндауды білдіретін 

сҿйлемнің түрі.  

Повествовательное 

предложение 

32 Сұраулы 

сҿйлем 

Сұраулы сҿйлем – жауап алу 

мақсатымен қарай айтылған 

сҿйлем.  

Вопросительное 

предложение 

33 Бұйрықты 

сҿйлем 

Бұйрықты сҿйлем – біреуге 

бұйыру, тілек – ҿтініш ету 

Повелительное 

предложение 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D3%A9%D0%B7_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D3%A9%D0%B7_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D3%A9%D0%B7_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D3%A9%D0%B7_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%8B
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мақсатында айтылған 

сҿйлем.  

34 Лепті сҿйлем Лепті сҿйлем – айтушының 

кҿңіл күйін (қуану, ренжу, 

зеку, алу, ҿкіну т.б.) 

білдіретін сҿйлем.  

Восклицательное 

предложение 

35 Бастауыш Бастауыш – сҿйлемде атау 

септігінде тұрып, ойдың кім, 

не жайында екенін білдіріп, 

баяндауышпен қиыса 

байланысатын тұрлаулы 

мүше.  

Подлежащее 

36 Баяндауыш Баяндауыш – сҿйлемде 

жіктеліп келіп бастауыштың 

қимылын іс-ҽрекетін, кім 

екенін білдіріп, онымен жақ 

жағынан, кейде жекеше, 

кҿпше (1-2 жақта) түрде 

қиыса байланысын 

қолданылатын тұрлаулы 

мүше. 

Сказуемое 

37 Толықтауыш Толықтауыш – сҿйлемде атау 

мен іліктен басқа 

септіктердің бірінде тұрып, 

бір мүшені заттық мағына 

жағынан толықтырып 

тұратын тұрлаусыз мүше.  

Дополнение 

38 Анықтауыш Анықтауыш – сҿйлемде зат 

есімнен болған не заттық 

мағынада қолданылған 

мүшені сын-сапалық, сан-

мҿлшерлік, меншіліктік–

қатыстың жағынан анықтап 

тұратын тұрлаусыз мүше.  

Определение 

39 Пысықтауыш Пысықтауыш – сҿйлемде іс-

ҽрекет, қимылдың жай-күйін, 

амалын, мҿлшерін, мезгіл-

мекенін, себеп-мақсатын 

білдіретін тұрлаусыз мүше.  

Обстоятельство 

40 Жай сҿйлем Жай сҿйлем құрамы мен 

құрылысына қарай бірнеше 

түрге бҿлінеді. Сҿйлемде 

тұрлаусыз мүшелердің болу, 

болмауына қарай жалаң 

Простое 

предложение 
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сҿйлем жҽне жайылма сҿйлем 

болып бҿлінеді.  

41 Жалаң сҿйлем Жалаң сҿйлем – тұрлаусыз 

мүшелер болмай, тек 

бастауыш пен баяндауыштан 

құралған сҿйлем. 

Нераспрастроненн

ое предложение 

42 Жайылма 

сҿйлем 

Жайылма сҿйлем – тұрлаулы 

мүшелермен қатар тұрлаусыз 

мүшелер де бар сҿйлем. 

Распрастроненное 

предложение 

43 Жақсыз сҿйлем Жақсыз сҿйлем – бастауышы 

бар кейде айтылмай тұрса да, 

бастауышын баяндауышы 

арқылы табуға болмайтын, 

баяндауыштың ҿзі ғана сол 

сҿйлемге ұйытқы болатын 

жай сҿйлем түрі.  

Безличное 

предложение 

44 Толымды 

сҿйлем 

Толымды сҿйлем – сҿйлемде 

ойға қатысты айтысуға 

мүшелері түгел жай 

сҿйлемнің түрі. 

Полное 

предложение 

45 Толымсыз 

сҿйлем 

Толымсыз сҿйлем – айтылуға 

тиісті тұрлаулы я тұрлаусыз 

мүшенің бірі түсіп қалған 

жай сҿйлемнің түрі.  

Неполное 

предложение 

46 Атаулы сҿйлем Атаулы сҿйлем – ойды 

білдірмей, тек соған 

байланысты заттың 

құбылыстың, мезгілдің, 

мекеннің аты аталып 

кҿрсетілетін жай сҿйлемнің 

ерекше түрі. 

Назывное 

предложение 

47 Ашық буын Жеке дауыстыдан болған 

немесе дауыстыдан басталып, 

дауыстыға бітетін буын ашық 

буын деп аталады 

Открытый слог 

48 Тұйық буын Дауыстыдан басталып, 

дауыссызға бітетін буын 

тұйық буын деп аталады 

Полузакрытый  

49 Бітеу буын Дауыссыздан басталып, 

дауыссызға аяқталған, екі 

жағынан дауыссызбен 

қоршалған дауыстысы бар 

буын бітеу буын деп аталады. 

Закрытый слог 

50 Жалғау Жалғау — сҿз бен сҿзді Оканчание 



86 

 

байланыстыратын, сҿз 

аралығындағы 

қатынастардың кҿрсеткіші 

болып табылатын, сҿзге 

грамматикалық мағына 

үстейтін қосымшалар 

51 Кҿптік жалғау  Кҿптік жалғау — жалғанған 

сезіне кҿптік мағына беретін 

қосымша. 

Множественое 

число 

52 Тҽуелдік жалғау Тҽуелдік жалғау ҽдетте, бір 

заттың басқа бір затқа тҽуелді 

екенін білдіретін қосымша. 

Притяжательное 

окончание 

53 Септік 

жалғаулары  

Септік жалғаулары арқылы 

есімдер сҿйлемдегі 

етістіктермен де, шылау 

сҿздермен де, есімдер ҿзді-

ҿздері де жалғасып ҽр алуан 

қарым-қатынасқа түседі 

Падежные 

окончания 

54 Жіктік жалғау  Жіктік жалғау –

 баяндауышқа ғана 

тҽн жалғау. Жіктік жалғау тек 

қана синтаксистік қызмет 

атқарады. 

Личное окончание 

55 Ҽсірелеу Ҽсірелеу – ҿмірде кездесетін 

ҽртүрлі құбылыстарды не 

белгілі бір нҽрсені шамадан 

тыс асырып айту тҽсілі 

Гипербола 

56 Дамыту Дамыту – алдыңғы сҿзден 

соңғы сҿзді, алдыңғы ойдан 

соңғы ойды, алдыңғы 

құбылыстан соңғы 

құбылысты асыра, асқақтата 

түсу (түйдектеу, баяулату 

болу бҿлінуі) 

Градация 

57 Ауыстыру Ауыстыру – екі нҽрсені, 

құбылысты, салыстыру мен 

жанастырып жақындату 

негізінде жасалған, астарлы 

тың мағына беретін бейнелі 

сҿз не сҿз тіркесі.  

Метафора 

58 Сұхбат Сұхбат – пікірлесу, сұрақ- 

жауапқа ҿте ұқсас 

болғанымен, ҿзінің жеке 

ерекшілігі бар. 

Интервью 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BB%D2%93%D0%B0%D1%83
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59 Ҽдебиет  Ҽдебиет (арабша — асыл сҿз) 

— сҿз ҿнері, ҽлеуметтік мҽні 

бар шығармалар жиынтығы 

Литература 

60 Мақал  Мақал — нақыл сҿз Пословица 

61 Мҽтел  Мҽтел — ҿзінің негізгі 

түйіндеуін кесіп айтпайтын, 

бір-бірімен кереғар 

шендестіруі жоқ, 

қорытындысы тұспалды, 

қысқа да нұсқа нақыл сҿз. 

Поговорка 

62 Ертегі  Ертегі – фольклордың негізгі 

жанрларының бірі 

Сказка 

63 Аңыз  Миф – 

алғашқы рулық қауымның 

қасиетті деп саналған құпия 

ҽңгімесі мен шежіресі.  

Миф 

64 Ауыз ҽдебиеті  Ауыз ҽдебиеті — халық 

шығармашылығының 

айрықша саласы, ауызша 

шығарылып, ауызша тараған 

кҿркем-ҽдеби туындылардың 

жиынтық атауы 

Устная литература 

65 Жұмбақ Жұмбақ – адамның ой-ҿрісін, 

алғырлығын, білімін сынау 

мақсатында нақты бір зат 

немесе құбылыс тұспалдап 

сипатталатын шағын ҽдеби 

жанр 

Загадка 

66 Ҿлең Ҿлең – шағын 

кҿлемді поэзиялық шығарма 

Стихотворение 

67 Ҿлең ырғағы  Ҿлең ырғағы – ҿлеңдегі 

белгілі ырғақты үлгі-ҿрнекті 

қолданудан туатын 

ҿлшемділік. 

Ритм 

стихотворения 

68 Ҿлең ұйқасы  Ҿлең ұйқасы – тармақтың 

соңындағы бірнеше буынның 

келесі тармақтарға сҽйкес 

буындармен үйлесуі 

Рифма 

69 Кейіптеу Кейіптеу – ҽр түрлі 

жануарларды, табиғат 

құбылыстарын немесе 

жансыз нҽрселерді адам 

кейпіне келтіріп суреттейтін 

кҿркемдік тҽсіл 

Описание 

http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D0%BB_%D1%81%D3%A9%D0%B7&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%84
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%84
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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70 Теңеу Теңеу, эпитет – затты, 

нҽрсені, құбылысты немесе 

солардың белгісін, қасиетін, 

сапасын кҿрсететін 

кҿркемдік ұғым. 

Сравнение 

71 Ақын Ақын — поэзиялық 

туындыларды (ҿлең, жыр-

дастан, поэма) ауызша айтып 

не жазып шығаратын ҿнер 

иесі, халықтың кҿркемдік 

талғамын қалыптастырып, 

жалғастыратын сҿз шебері 

Поэт 

72 Жырау Жырау –– ҿз 

жанынан жыр шығарып 

айтатын жҽне эпикалық 

дастандар мен толғауларды  

орындайтын халық 

поэзиясының ҿкілі. 

Поэт песенник 

73 Жыршы Жыршы – жыр айтушы, 

таратушы. Қазақ ауыз 

ҽдебиетінде ҿлең, жыр 

шығаратын, қисса, толғау, 

дастан айтатын адамдар 

―жырау‖, ―жыршы‖, ―ақын‖, 

―ҿлеңші‖ ―термеші‖ деп 

аталған. 

Поэт 

74 Ҿлеңші Ҿлеңші – ҿлеңді айтушы, 

таратушы.  

Поэт песенник 

75 Халық ақыны  Қазақстанның халық ақыны – 

қазақ поэзиясын дамытуға 

зор еңбек сіңірген жҽне елдің 

қоғамдық ҿміріне белсене 

араласқан ақындарға 

берілетін құрметті атақ 

Народный поэт 

76 Альманах Белгілі бір сипатына қарай 

тақырыптық жанрлық т.б 

топтастырылған ҽдеби 

шығармалардың жиыны. 

Альманах 

77 Ҽдебиет 

теориясы 

Ҽдебиеттану ғылымының 

ҽдебиеттің даму процесін 

ұлттық ҽдебиеттің ҿткен 

кезеңдерімен жекелеген 

ақын, жазушылардың, 

шығармашылығын зерттейтін 

Теория литературы 

http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D2%B0%D0%91%D0%AB%D0%9B%D0%AB%D0%A1&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%B0%D2%93%D1%8B%D0%BC
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D0%BB%D0%B5%D2%A3
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%8B%D1%80-%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%8B%D1%80-%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%8B%D0%B7%D1%88%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%8B%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%8B%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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негізгі саласы. 

78 Ҽдебиет 

сыншысы 

Ҽдебиет сыншысы жалпы 

ҽдеби процестің, жеке жеке 

ҽдеби құбылыстың сыр 

сипатын ҽр кезде бағалап 

отыруға тиісті адамдар 

(сыншылар). 

Литературный 

критик 

79 Ҽдебиеттану Ҽдебиет тарихы, теориясы, 

сыны туралы ғылым. 

Литературоведени

е 

80 Жазба ҽдебиет Жазба түрдегі сҿз ҿнері 

шығармашылық ҽрекетінің, 

ҽдеби ізденістің нҽтижесі 

ретіндегі туындылардың 

жиынтық атауы. 

Письменная 

литература 

81 Ҽдебиетші Ҽдебиет тану ғылымының 

маманы, осы ғылымды пҽн 

ретінде оқытушы. 

Литератор 

82 Бүркеніш ат Лақап ат Псевдоним 

83 Бірмағыналық Бір ғана сҿздің атауы. Однозначность 

84 Бір түбірлі 

сҿздер 

Бір түбірден туындаған 

түбірлес сҿздер. 

Однокорневые 

слова 

85 Біріккен сҿз Екі я одан да кҿп сҿздің 

бірігуі 

Слитное слово 

86 Бітеу буын Дауыссыздан басталып 

дауыссызға аяқталған буын. 

Закрытый слог 

88 Дҽуірнама Тарихи кезең, заман Эпопея 

89 Дерек Хабар, ошар Факт 

90 Дыбыс Ҽріптің айтылуы Звук 

91 Екпін Сҿздегі бір буынның 

кҿтеріңкі айтылуы. 

Ударение 

 

92 Етістік Заттың қимылын, амалын 

жай күйін білдіреді. 

Глагол 

 

93 Етістік райы Қимылдың орындалуындағы 

адамның түрлі эмоциясы 

Наклонение 

глагола 

94 Жай сҿйлем Бір ғана тянақты ойды 

білдіреді 

Простое 

предложение 

95 Жай шырай 

 

Заттың сындық сапасының 

басқа заттан артық кемдігін 

білдіреді. 

Положительная 

степень 

97 Жақты сҿйлем 

 

Бастауышы бар сҿйлем Личное 

предложение 

98 Грамматикалық 

байланыс 

Сҿздердің байланысу 

тҽсілдері 

Грамматическая 

связь 
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99 Жалпы лексика Белгілі бір тілдегі, сҿздердің 

жиынтығы. 

Общая лексика 

 

100 Жаңа сҿз Қоғам мен техникаға 

байланысты 

Новое слово 

 

101 Жар-жар Беташарда орындалатын жыр Жар-жар 

102 Жоқтау Кісі қайтыс болғанда 

орындалады 

Плач 

103 Жорамал, 

болжам 

Алдын ала болжау Гипотеза 

104 Жоспарлау Қандай бір нҽрсені 

жоспарлау 

Планирование 

105 Зат есім Заттың, құбылыстың атауы Имя 

существительное 

106 Заттық зат 

есімдер 

Заттың атауын білдіретін зат 

есім 

Вещественные 

существительные 

107 Кейінді ықпал Алдыңғы дыбыстың кейінгі 

дыбысқа ҽсер етуі 

Регрессивная 

ассимиляция 

108 Кейіпкер Кҿркем шығармадағы образ Персонаж 

109 Келер шақ Келер шақ сҿйлеушінің 

хабарлауынан кейін болатын 

қимыл ҽрекетті білдіреді 

Будущее время 

 

 

110 Кҿп нүкте 

 

Ойдың аяқталмағанын 

білдіреді 

Многоточие 

111 Кҿптік жалғау 

 

 

 

 

Кҿптік ұғымды білдіреді 

 

Аффикс 

множественности, 

окончания 

множественного 

числа 

112 Кҿркем аударма Бір тілден екінші тілге 

аударылатын кҿркем 

шығарма 

Художественный 

перевод 

113 Кҿркем ҽдебиет Ҽдеби шығарма 

 

Художественная 

литература 

114 Кҿркем ҽдебиет 

стилі 

Кҿркем стиль Художественная 

стиль 

115 Кҿркемдік ҽдіс Ҽдеби шығармадағы ҽдіс, 

тҽсіл 

Художественный 

метод 

116 Кҿркем  

басылым 

Ҽдеби шығарма Художественное 

издание 

117 Кҿркем тіл Ҽдеби шығарма тілі Художественный 

язык 

118 Күрделі сҿз Екі немесе одан да кҿп 

түбірден тұратын сҿз 

Сложное слово 
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119 Күрделі сҿз 

тіркесі 

Екі немесе одан да кҿп сҿзден 

тұрады 

Сложное 

словосочетание 

120 Күрделі сҿздер Екі сҿзден құралған Сложные слово 

121 Күрделі сын 

есім 

Екі немесе бірнеше сҿзден 

құралған сын есім 

Сложное 

прилагательное 

122 Қазақ тілі 

 

 

 

 

Түркі тілдерінің қыпшақ 

тобына жататын, ҽдеби тілі 

бай ауыз ҽдебиетінің жалпы 

халықтық тілдің негізінде 

қалыптасқан қазақ халқының 

ана тілі 

Казахский язык 

 

 

 

 

123 Қайым айтыс Айтыстың ерекше бір түрі Қайым айтыс 

124 Қара ҿлең Ұйқас ҿлең Қара ҿлең 

125 Қаһарман, 

кейіпкер 

Автордың ҿзі Герой 

126 Қысқарған сҿз Қысқартылған атаулар Аббревиатура 

127 Қыстырма 

сҿздер 

Ойға түрлі кҿзқарас білдіреді Вводные слова 

 

128 Лексикалық 

мағына 

Сҿздің бастапқы мағынасы Лексическое 

значение 

129 Лексикалық 

норма 

Лексиканың белгілі бір 

ережесі 

Лексическая норма 

130 Мағына 

ауыстыру 

Ауыспалы мағына Перенос значения 

131 Мысал Нақты дҽлел Пример 

132 Мінезмеде Сипаттама Характеристика 

133 Норма Белгілі ережелер жинағы Норма 

134 Одағай Кҿңіл күйді білдіретін сҿздер Междомение 

135 Ҿздік етіс 

 

Қимылдың тікелей иесіне 

қатысты. 

Возвратный залог 

136 Тасымал  Буынға бҿлінетін сҿздер Перенос 

137 Тҿл сҿз  

 

Сҿйлеушінің ҿз сҿзінің 

ішінде келесі біреудің сҿзің 

баяңдауы 

Прямая речь  

138 Тұйық етістік Етістіктін ерекше түрі Инфинитив  

139 Тіл  

 

Тіл адамдарға қажетті қарым-

қатынас құралы  

Язык  

140 Тіл маманы  Тілді зерттейтін маман. Языковед  

141 Тіл білімі  Тілді зерттейтін ғылым  Языкознание 

142 Фонетика  Дыбыстарды зерттейтін жүйе  Фонетика  

143 Фольклор  Ауыз ҽдебиеті Фольклор  

144 Фонология  Дыбыстарды зерттейтін 

ғылым 

Фонология  
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145 Фразеологиялы

қ бірлік  

Тұрқты сҿз тіркесінің бір түрі  Фразеологическая 

единица 

146 Диалект  Жергілікті халықтың сҿйлеу 

ерекшелігі  

Диалект  

147 Драмалық 

туынды  

Ҽдеби жанр  Драма  

148 Жырау  Толғау айтатын адам  Жырау  

149 Жарапазан  Құрбан айтта айтылатын ҽн  Жарапазан  

150 Жанр  Ҿнердің не ҽдебиеттің 

белгілерін сипаттайды  

Жанр  

151 Түбір  Сҿздің мағыналы бҿлшегі Корень  

152 Лексика  Сҿздік қор  Лексика  

153 Проза  Қара сҿзбен жазылған 

шығарма 

Проза  

154 Кҿнерген 

сҿздер 

Қолданыстан шығып қалған 

сҿздер 

Устаревшие слова 
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