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Алғы сӛз 

 

«Кҽсіби қазақ тілі (тарих мамандығының студенттеріне арналған)» оқу 

құралы - болашақ тарих мамандарының кҽсіби тілін қалыптастыруда олардың 

қызметінде қолданылатын сҿздер мен сҿз тіркестерін, мамандыққа сҽйкес 

терминдерін меңгерту басты мақсат етілген алғашқы мамандыққа арналған 

оқу құралы. Тарих мамандығына қатысты ғылыми еңбектер бойынша 

іріктеліп алынған мҽтіндер мен кҿркем шығармалардан алынған мҽтіндер 

жҽне оларға қатысты құрастырылған ҽр түрлі тапсырмалар жүйесі модульдік 

технологияға сҽйкестендірілген. Сонымен қатар студенттердің түсіндірме, 

фразеологиялық, аударма сҿздіктер арқылы істеуі үшін арнайы 

құрастырылған тапсырмалар да еңбекке енді. Шағын хабарлама жасау, 

жоспар құру, белгілі бір тақырыпқа шығарма, баяндама, тезис, реферат, 

конспект жазу тапсырмалары болашақ мамандардың жазбаша тілін дамытуда, 

ҿз ойын, пікірін жеткізуде басты орын алады. Студенттердің ҿз бетімен 

ізденіп, кҽсіби шеберлігін жетілдіруі кітап соңындағы тарих мамандығына 

қатысты терминдердің қысқаша сҿздігі арқылы жүзеге асады. 

Қазақ тілін мамандыққа сай сапалы оқыту – қазіргі уақыт сұранысынан 

туындап отырған ҿзекті мҽселелердің бірі. Қазақ тілін  мамандыққа қатысты 

меңгертуде ғалымдар мынандай талаптар қою керек деп есептейді: 

• студенттерді кҽсіби мамандығы бойынша тілдесуге үйрету; 

• мамандыққа байланысты тілдік қатынасқа түсу үшін ҽр түрлі 

жағдаяттар құру арқылы тілдік қатынастың қажеттілігін түсіндіру; 

• дұрыс сҿйлеу қатысымның түрлерін үйрету. Сонымен қатар 

мамандыққа байланысты мҽтіндерді меңгерту арқылы студентті болашақ 

мамандығымен кеңірек таныстыруға мүмкіндік туады. 

 «Сҿйлеу үшін ең басты материал – сҿз. … сҿзді жүйесіз меңгеру – 

қазақша сҿйлетуге де қазақша түсінуге де ҽкеле алмайы. Барлық тіл үшін 

осылай. Ҿз ойын жеткізу үшін (базалық деңгей үшін) қазақ сҿздерінің үш 

сатылы топтастырылуын ұсынамыз»,- дей отырып, сҿздерді мағыналық 

топтарға, ҽрбір мағыналық топты сҿздер блогына бҿліп кҿрсетеді. 

Білім алушылардың коммуникативтік құзыреттілігін дамыту үшін 

жүргізілетін жұмыс түрлері: 

• Сұрақ-жауап (оқытушы мен студент) 

• Диалог 

• Ауызша қарым-қатынас, жазбаша қарым-қатынас (Түрлі ҽдіс тҽсілді 

қолдануға болады). Бұл  жұмыс түрлері коммуникативтік құзыреттіліктің 

алғышарттары болып келеді. Бұл ҽдістің түрлері оқу үдерісінде оң нҽтижелер 

береді. Коммуникативтік құзырет – ҿз бетімен білім алуға, оның барысында 

пайда болатын танымдық проблемаларды ҿз бетімен шешуге, ҿзінің 

позициясын белгілеуге жеткілікті білімділік деңгейі. Соңғы жылдары ҽдіскер-

ғалымдар қазақ тілін қарым-қатынас құралы ретінде меңгертумен қатар, 

студенттердің кҽсіптік мамандығын ескере отырып игертудің тиімді 
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жақтарын қарастыруда. 

Тілді мамандыққа қатысты оқытудың тиімді тұстары: 

• білім алушылар қазақ тілін меңгеру арқылы кҽсіби қатынас құралы 

ретінде қолдана алуы; 

• кҽсібіне байланысты жинақталған сҿздік қорды практикада 

мамандығына қатысты ой-пікірлерін нақты жеткізу дағдысы қалыптастыру; 

Қазақ тілінің кҽсіби  мамандыққа бағытталған лексикасы мен 

терминологиясын оқыту ҽдістемесі сала мамандықтарына байланысты таңдап 

алынған лексиканы үйрету үшін, біріншіден, тіл үйренушіге жаңа сҿзді 

қолдануға жағдай туғызу; екіншіден, сҿздің мағынасын айқындап, дұрыс 

қолдан амал-тҽсілдерін игерту (сҿз→сҿз тіркестері→сҿйлем→мҽтін); 

үшіншіден, сҿздер мен сҿз тіркестеріне қатысты грамматикалық тұлғаларды 

функционалды мақсатта байланыстыра үйрету; тҿртіншіден, сҿздердің 

қатысым-прагматикалық мақсатын ескеру қажет 

Кҽсіби қазақ тілін оқыту ҽдістемесі теориялық білім берумен қатар 

болашақ мамандыққа баулиды. Білікті маман дайындау, білім беру – қоғам 

дамуының негізгі жолы. Осыған орай қазақ тілінен берілетін базалық білім 

таңдалады. Қажетті базалық білімде ерекше орынды жоспарлау мҽселесі 

алады, себебі бүгінгі студент ертеңгі маман, іскерлік қарым-қатынас 

жағдайында жол таба білуге үйрету маңызды болып саналады. Бүгінде 

оқытудың барлық түрін кешенді қарастыру, оларды бір-бірімен байланыстыру 

мақсаты басым. Бүгінгі күн талабы – маманның кҽсіби бағыттылығын, 

іскерлігін қалыптастыру.  

Оқу құралы «Елтану» жҽне «Мамандық тілі» деп аталатын 2 тараудан 

тұрады. Ал, тараулар тақырыптардан тұрады. 

«Кҽсіби қазақ тілі (тарих мамандығының студенттеріне арналған)» оқу 

құралында  кҽсіптік білім беруде ҿтілетін тақырыптар, соның ішінде 

ғылымның соңғы жетістіктеріне негізделе алынды. 
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«ЕЛТАНУ» 

 

1- тақырып: Мемлекеттік тіл-рухани байлық 

Грамматикалық тақырып: Терминдер 

     Термин (лат. terminus - шек, шеті, шекарасы деген мағынада) -

ғылыми ұғымға айқын анықтама беретін, оның мағыналық шегін дәл 

кӛрсететін сӛздер. Әдетте тілдегі қандай сӛз болсын кӛп мағыналы болып 

келеді де, оның мағыналық шегі айқын болмай, жылжымалы 6олады. Ал 

ғылыми ой-пікірді дәл білдіру үшін сӛздің мағынасы тұрақты, айқын болу 

қажет. Сондықтан сӛздің мағыналық шегін дәл белгілеп, сӛзді сол нақтылы 

бір мағынада ғана алып қолдану арқылы жасалады.  Терминдер толық 

мәнінде сапалы болу үшін ол жалпыға түсінікті, мағынасы мейлінше 

нақтылы, айқын болуы шарт және ғылыми терминология құрамындағы 

басқа ұғымдармен тығыз байланысты, қолдануга ыңғайлы болмауы керек.   

 

Мемлекеттік тіл – рухани байлық. 
           Берілген мәтінді оқып, абзацтарға бӛліңіз. Әр абзацқа ат қойыңыз. 

 

Қазақ тілі – Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі болып 

саналады. Қазақ тілі - ҽлемдегі тілдердің ішіндегі ең бай, келбетті тілдердің 

бірі. Қазақ тілі - қазақ халқының ана тілі. 

        Тіл қай елде, ұлтта болсын қастерлі, қасиетті, құдыретті. 

        Тіл ҽрбір азаматқа ана сүтімен беріліп қалыптасады. Ана сүтімен бойға 

енген қасиеттер туған тілдің арқасында дамиды. Туған тілге деген құрмет пен 

сүйіспеншілік бала кезден басталуы керек. Айналада адамдарға, ҿзіңнің ҿскен 

ортаңа, Отанға деген ерекше сезім мен кҿзқарас та туған тіліңді білуден 

басталады. Тіл – халықтың рухани, мҽдени байлығының дамуының құралы. 

         Қазақ тілі – халқымыздың рухани байлығы, атадан балаға, ұрпақтан –

ұрпаққа мирас болып қалып отырған баға жетпес асыл мұра. Ана тілдің 

қасиеті туралы қанша айтсақ та таусылмайды. Адамзаттың қолындағы барлық 

асыл заттары тозады, жоғалады, ал тіл тозбайтын ең қымбат мұралардың бірі. 

Қазақтың біртуар ақыны М.Жұмабаев: «Ұлтқа тілінен қымбат нҽрсе болмақ 

емес, бір ұлттың тілінде сол ұлттың сыры, тарихы, тұрмыс тіршілігі, мінезі 

айқын кҿрініп туады» - деген. Тіл байлығы - ҽрбір ұлттың мақтанышы. Ҽр 

азамат ҿзінің ана тілін, кҿзінің қарашығындай қарауы керек жҽне ана тілінің 

орынсыз шұбарлануына қарсы тұруға тиісті. 

          Амал не, туған тілімізді шұбарлап, аралас сҿйлейтіндерді жиі 

кездестіреміз. Басқа халықты айтпағанда, ҿз ішіміздегі шала қазақтарды таза 

қазақ қылатын кез болды. Бүгінде де кейбіреулердің қазақ тілін білмеуі, білсе 

де сҿйлемеуі – қазақ тілін жақсартып, биік белестерге кҿтермеуіміздің қатерлі 

дерті болып табылады. Туған тілден безінген азаматтарды кҿргенде 

Паустовскийдің «Туған тіліне жаны ашымаған адам жҽндік» -деп ашына 

айтқаны ойға оралады. Елінің болашағын ойлаған ҽр азамат ана тілінің 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D2%93%D1%8B%D0%BD%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B9-%D0%BF%D1%96%D0%BA%D1%96%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%B0%D1%80-%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%B1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D2%93%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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болашағын да қолынан келген кҿмегін    аямауы тиіс. Ҿкінішке орай, соңғы 

кезде кҿптеген қазақ жастары ҿз ана тілін бұрмалап сҿйлеуді ҽдетке 

айналдырған. Ата-ананы қадірлеу қалай керек болса, ҿз ана тілімізді 

қадірлеуді, қастерлеуді, аялауды қолға алайық. Тҿл тілінде сҿйлеуден безу – 

ана сүтін беріп ҿсірген анаңды ұмытумен бірдей. 

         Қазақстан - ҽлемдегі ең мықты, бҽсекеге қабілетті елу елдің қатарына 

ену үшін қазақ тілін жоғары мҽртебеде ұстауы керек.  

Қазіргі қазақ тілі Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі болып 

табылады. Қазақ тілінің сҿздік құрамы ҿте бай, оған 67 мың тізімдік сҿз, 24,5 

мың фразеологиялық тіркес – барлығы 91,5 мың лексикалық бірлік кірген бір 

ғана он томдық «Қазақ тілінің түсіндірме сҿздігі» куҽ бола алады.  Қазақ тілі 

түркі тілдерінің (солтүстік-шығыс ареал) қыпшақ тобына кіреді 

(татар,башқұрт, қарашай-балқар, құмық,  қырым-татар, қарақалпақ, ноғай) 

жҽне ол, ҽсіресе, ноғай, қарақалпақ тілдеріне жақын болып табылады.   Қазақ 

тілі ең кҿне бастауын ҽр кездегі ежелгі түрік жазулары ескерткіштерінен: 

Талас-Орхон-Енисей жазулары (5-8 ғ.ғ.), Жүсіп Баласағұнның «Қүтадғу білік» 

еңбегі, Махмұт Қашқаридің «Диуани лұғатат түрік» еңбегі, Ахмет 

Йүгінекидің «Һибат ул һақайық»еңбегі, Қожа Ахмет Яссауидің «Хикметі» 

(10-12 ғ.ғ.), Алтын Орда, Шағатай жҽне қыпшақ (13-14ғ.ғ.) тұсындағы 

жазулардан алады. 

Сонымен қатар, халық ауыз ҽдебиетінің дҽстүрлері мен тілдік 

нормаларында қалыптасқан, кейінгі кезде ақындар, жыраулар мұрасы 

арнасына құйылған, ұлы Абай мен Ыбырай шығармашылығы арқылы бізге 

жеткен қазіргі қазақ ҽдеби тілі. 

Қазақ жазуы 1929 жылға дейін араб графикасын, ал 1929-1940 жылдары 

латын графикасын қолданған. 1940 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін орыс 

графикасын қолдануда. 

Мемлекеттік тіл, яғни, қазақ тілі — ҽлемдегі алты мыңға жуық тілдердің 

ішіндегі қолдану ҿрісі жағынан жетпісінші, ал тіл байлығы мен кҿркемдігі,  

оралымдығы жағынан алғашқы ондықтар қатарындағы тіл. Сондай-ақ, ол 

дүние жүзіндегі ауызша жҽне жазбаша тіл мҽдениеті қалыптасқан алты жүз 

тілдің жҽне мемлекеттік мҽртебеге ие екі жүз тілдің қатарында тұр. 

Қазақстанда тұратын жүзден аса ұлт ҿкілдері Қазақстанның халқын, 

соның ішінде қазақ халқының тұрмыс-ҽдебиетін, ҽдет-ғұрпын, мҽдениетін, 

ҽдебиетін, тілін білуі міндетті. 

Тілге деген құрмет – халыққа деген құрмет. Тілсіз халықтың, елдің ҿмір 

сүруі мүмкін емес. Ҽлем таныған ел болу үшін тіліміздің жұлдызын 

биіктетуіміз керек. 

Тіл – қастерлі де, қасиетті ұғым. Ол ҽрбір адамға ана сүтімен бірге еніп, 

қалыптасады. Ана тілін сүйген адам – туған жерін, елін, Отанын, атамекенін 

сүйеді деген сҿз.  Ал, бұлардың бҽрі – адам баласы үшін ең қасиетті ұғымдар. 

Ҿмірдің алмастай қырын, абзал сырын түсіне білуіне басты  себепкер – ана 

тілі.       (Қазақ тілі энциклопедиясынан) 
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       1.Мәтінді оқыңыз, тҥсінгеніңізді айтыңыз. 

2.Мәтін мазмҧнындағы мына сӛздер мен сӛйлемдерді орыс тіліне 

аударыңыз: 

-  Қазақ тілі – халқымыздың рухани байлығы; 

- Тілге деген құрмет – халыққа деген құрмет; 

- Ҿмірдің алмастай қырын, абзал сырын түсіне білуіне басты  

себепкер – ана тілі; 

- Тілді шұбарлау. 

 

3.Мәтіндегі терминдерді теріп жазыңыз. 

 

4.Мәтіннің мазмҧны бойынша тӛмендегі сҧрақтарға жауап беріңіз. 

1. Тіл тазалығы дегеніміз не? 

2. Ана тілін ұмытқан адам нені ұмытады? 

3. Тілді сақтау үшін не керек? 

4. Ұлт ұлт болып қалуы үшін не керек деп ойлайсыз? 

5. Ана тіліміздің ҿткені мен болашағы жайлы не айта аласыз? 

6. Қазақ тілі түркі тілдерінің қай тобына жатады? 

7. Қазақ тілі қашан дербес тілге айналды? 

8. Қазақ халқы қандай жазу түрлерін қолданған? 

 

5.Мына сӛздердің синонимін табыңыз. 

Қамқорлық, халық, туыстық, азамат, құрмет.  

 

6.Кӛп нҥктенің орнына септік жалғауларын тиісті орындарына 

қосып.  олардың жасалу жолдарын тҥсіндіріңіз. 

Тіл ҽрбір азамат... ана сүті... беріліп қалыптасады. Ана сүті... бой... енген 

қасиеттер туған тіл... арқасында дамиды. Туған тіл... деген құрмет пен 

сүйіспеншілік бала кез... басталуы керек. Айналада адамдар..., ҿзіңнің ҿскен 

ортаңа, Отан... деген ерекше сезім мен кҿзқарас та туған тілің... білуден 

басталады. Тіл – халық... рухани, мҽдени байлығы... дамуының құралы. 

         Қазақ тілі – халқымыз... рухани байлығы, ата... бала... , ұрпақтан –

ұрпаққа мирас болып қалып отырған баға жетпес асыл мұра. Ана тіл...  қасиеті 

туралы қанша айтсақ та таусылмайды. Азамат... қолындағы барлық асыл 

заттары тозады, жоғалады, ал тіл тозбайтын ең қымбат мұралар...  бірі. 

Қазақ... біртуар ақыны М.Жұмабаев: ―Ұлтқа тілі... қымбат нҽрсе болмақ емес, 

бір ұлт... тілінде сол ұлт... сыры, тарихы, тұрмыс тіршілігі, мінезі айқын 

кҿрініп туады‖ - деген. Тіл байлығы - ҽрбір ұлт... мақтанышы. Ҽр азамат ҿзі.. 

ана тілін, кҿзінің қарашығындай қарауы жҽне ана тілінің орынсыз 

шұбарлануына қарсы тұруға тиісті. 
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7.Тӛмендегі сӛздерден «тіл» сӛзімен тіркесетін сӛздерді табыңыз. 

Даму, қазақ, дүние, ҿнер, мемлекеттік, ақылды, саяси, ҽдеби, 

бұқаралық, ащы, тҽтті, ұлтаралық, халықаралық, дербес, ұлы, ғылым 

 

8.Берілген сҧрақтарды топ болып талқылаңыздар. 

Ұлттың ұлт болып қалыптасуына не қажет деп ойлайсыз: 

Жер бетінде тілін жоғалтқан  ұлттар туралы не білесіз? 

Ҿлі тілдерге қандай тілдер жатады? 

Тілді сақтау үшін не керек деп ойлайсыз? 

 

9.Шағын мәтінді оқып, ӛз ойыңызбен толықтырыңыз. 

Амал не, туған тілімізді шұбарлап, аралас сҿйлейтіндерді жиі 

кездестіреміз. Басқа халықты айтпағанда, ҿз ішіміздегі шала қазақтарды таза 

қазақ қылатын кез болды. Бүгінде де кейбіреулердің қазақ тілін білмеуі, білсе 

де сҿйлемеуі – қазақ тілін жақсартып, биік белестерге кҿтермеуіміздің қатерлі 

дерті болып табылады. Туған тілден безінген азаматтарды кҿргенде 

Паустовскийдің ―Туған тіліне жаны ашымаған адам жҽндік‖ -деп ашына 

айтқаны ойға оралады. Елінің болашағын ойлаған ҽр азамат ана тілінің 

болашағын да қолынан келген кҿмегін    аямауы тиіс. 

Ҿкінішке орай, соңғы кезде кҿптеген қазақ жастары ҿз ана тілін 

бұрмалап сҿйлеуді ҽдетке айналдырған. Ата-ананы қаділеу қалай керек болса, 

ҿз ана тілімізді қадірлеуді, қастерлеуді, аялауды қолға алайық. Тҿл тілінде 

сҿйлеуден безу – ана сүтін беріп ҿсірген анаңды ұмытумен бірдей. 

Ҽр ұлттың болашағы оның ана тілінде.Тіл жоғалса ұлттың да болашағы 

бұлыңғыр тартып, түбегейлі жоғалып кетері сҿзсіз. Ата-бабасының кім 

болғанын, оның қандай мекенде тіршілік еткенін, оның салты қандай, дҽстүрі 

қандай екенін, ата-басынан қандай атамекен мұраға қалғанын келер 

ұрпаққа ана тілінде жеткізбесе, ол ҿзінің кім екенін білу-білмеуі неғайбыл 

емес пе? 

 

           10. Мына шағын мәтін бойынша жҧмыс жасаңыз. 

-мҽтінді мҽнерлеп оқыңыз 

-мҽтін бойынша жоспар құрыңыз 

-мҽтін бойынша сұрақтар құрыңыз 

-мҽтін мазмұнын баяндаңыз 

Бүгінгі күн ҿткен ҿмірден ҿткен тарихымыздан бастау алатындығын 

ескерсек, ҿткенімізге үнемі кҿз жүгірте отырып, біз болашағымыздың 

іргетасын сенімнен, қабырғасын үміттен, босағасын ҿткен тарих 

тағылымдамаларынан қалауымыз керек. Қазақ халқы елінің азаттығы  үшін, 

кең байтақ жерінің бостандығы үшін, ұлтының, ұрпағының 

бодандық шырмауынан шығуы үшін қанды қырғынды кҿріп, отаршылдық 

ойранын бастан кешірді. Еліміз де, халқымыз да, жеріміз де тҽуелді болып, 

мҽртебесі биік елдердің қас-қабағына қарап «Мен қазақпын» деп айтуға 
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болмайтын заманды да біздің халық басынан кешірді. Сонда да мойыған жоқ.  

Халқының болашағынан, ұрпағының келешегінен үмітін үзген жоқ, 

келер ұрпағына қалдырар ең қадірлі де қастерлі мұрасы – қазақ тілінің 

қаймағын бұзбай ҿз қалпында жеткізу үшін тырысып бақты. Қаншама зобалаң 

күн халқының басына тҿніп тұрса да тілін, дінін, салтын ҿз қалпында сақтай 

білді. Ата-баба арманы орындалып, үміт ақталды, сенім жеңді.  

Қазақ халқы азат, мемлекеті тҽуелсіз. Қазақ ҿз жеріне ҿзі ие, қазақ тілі 

биікке кҿтерілді, кҿк байрағы кҿк аспан астында, еркін желбіреуде. Бұл ата-

бабам аңсаған азаттық, армандаған тҽуелсіздік. Аталардың асқаралы арманы – 

қазақ тілінің еркіндігі, қазақ тілінің шырқауы бүгінде біз қол жеткізген 

жетістік, біз кҿрген, біз қадірлейтін жеңіс, біз қастерлейтін ұлттық мақтаныш.  

Ұлттың тұтастығы тілінің болашағында, тілдің болашағы сол ұлт 

ҿкілдерінің үлесіндегі жұмыс. Қазақстан – тҽуелсіз мемлекет. Қазақ халқын 

жоғалтпай қазақ қалпында бүгінге жеткізген ана тілі – қазақ тілі. Қазақ 

халқының мҽңгілік мекені Қазақстан мемлекетін жасампаз мемлекетке 

айналдыру үшін ұлт тілі – қазақ тілін дҽрежелеуіміз керек.   

 

11.Мақал-мәтелдерді толықтырыңыз. 

1. Тілін білмейтіндер емес, ...  ... ...  - мҽңгүрт.   

2. Тіл мҽртебесі - ... мҽртебесі. 

3. Тіл - ...  алтын кҿпірі. 

4. Халық үшін ҿзге тілде сҿйлеу қауіпті емес, ...  ...  ойлау қауіпті. 

5. Тілі ҿлген ел - ...  ...  ел. 

6. Тіл - ҿлшеусіз қазына, ҿрісі ...  ҽлем.   

7. Ҿз тілің - бірлік үшін, ...  ...  - тірлік үшін. 

8. Тіл сүйексіз болса да,  ...  ҿтеді. 

9. Ішімдегінің бҽрі тілімде, ...  бҽрі түрімде.  

10. Тіл жүйрік емес, ...  жүйрік. 

  

12.Cҧрақтармен жҧмыс 

1. Сіз қандай мамандықта, нешінші курста оқып жүрсіз? 

2. Бұл мамандықты  не себепті таңдадыңыз? 

3. Тарих  мамандығы несімен қызықтырды? 

4. Оқудан тыс уақытта немен айналысасыз? 

5. Мамандығыңыз жайлы баяндап беріңіз. 

6. Туған жер туралы  4 мақал –мҽтел жазыңыз. 

7. Тарих нені зерттейді? 

8. Қазақ тілінде қандай бағдарламаны кҿресіз, бір бағдарлама туралы баяндап 

беріңіз. 

 

13.Ӛлеңді мәнерлеп оқып, жаттап алыңыз. 

Үш бақытым 
                                       М.Мақатаев 
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Ең бірінші бақытым – Халқым менің, 

Соған берем ойымның алтын кенін. 

Ол бар болса, мен бармын, қор болмаймын, 

Қымбатырақ алтыннан нарқым менің. 

 

Ал екінші бақытым – Тілім менің, 

Тас жүректі тіліммен тілімдедім. 

Кей – кейде дүниеден түңілсем де, 

Қасиетті тілімнен түңілмедім. 

 

Бақытым бар үшінші – Отан деген, 

Құдай деген кім десе, Отан дер ем! 

... Оты сҿнген жалғанда жан барсың ба? 

Ойланбай – ақ кел дағы от ал менен. 

 

Түтін түтет, 

Ҿс, ҿрбі, кҿгере бер, 

Немерелер кҿбейсін, шҿберелер. 

Жадыңда ұста : 

Жақсылық күтпегейсің! 

От емес, оқ сұрасаң менен егер! 

 

Үш бірдей бақытым бар алақанда, 

(Мені мұндай бақытты жаратар ма?!) 

Үш күн нұрын тҿгеді аспанымнан, 

Атырау, Алтай, Арқа, Алатауға!!!  

 

Ең бірінші бақытым – Халқым менің, 

Соған берем ойымның алтын кенін. 

Ол бар болса, мен бармын, қор болмаймын, 

Қымбатырақ алтыннан нарқым менің. 

 

Ал екінші бақытым – Тілім менің, 

Тас жүректі тіліммен тілімдедім. 

Кей – кейде дүниеден түңілсем де, 

Қасиетті тілімнен түңілмедім. 

 

Бақытым бар үшінші – Отан деген, 

Құдай деген кім десе, Отан дер ем! 

... Оты сҿнген жалғанда жан барсың ба? 

Ойланбай – ақ кел дағы от ал менен. 

Түтін түтет, 

Ҿс, ҿрбі, кҿгере бер, 
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Немерелер кҿбейсін, шҿберелер. 

Жадыңда ұста : 

Жақсылық күтпегейсің! 

От емес, оқ сұрасаң менен егер! 

 

Үш бірдей бақытым бар алақанда, 

(Мені мұндай бақытты жаратар ма?!) 

Үш күн нұрын тҿгеді аспанымнан, 

Атырау, Алтай, Арқа, Алатауға!!!  

 
Сіз бұл адамды білесіз бе? 

Әбу Насыр Әл-Фараби 
Әбу Насыр Әл-Фараби ( أأ أأأ أأأأأأ ысашбара) أأأ أ أ أأ

Әбу Насыр Мұхаммад ибн Тархан ибн Узлағ әл-Фараби(870-950ж. ш.) — 

әлемге әйгілі ойшыл, философ, социолог, математик, физик, астроном, 

ботаник, лингвист, логика, музыка зерттеушісі. Абайдың Фараби 

еңбектерімен таныстығы жӛнінде нақтылы мәліметтер жоқ. Дегенмен 

Сағдидық: «… философияға, даналыққа зор мән берген Абай әл-Фараби, ибн 

Синалармен таныс болуымен бірге осы ғақпиялар кітаптарынан да 

мағлұматы бар еді» (Абайдың республикалық әдеби-мемориалдық музейі. 

Инв. №172, 17-6.), — деп айтылған пікірі Абайдың Фараби еңбектерімен 

таныс болғандығын анықтай түседі. Абай ӛз шығармаларында нәр татқан 

рухани бұлақтар тӛркінін жасырмайды, ол қайта: «Ғылымды іздеп, Дүниені 

кӛздеп, Екі жаққа үңілдім..,» — деп ескертуінде мәні терең сыр жатыр. 

Фараби мен Абай шығармаларындағы пікір сабақтастығын, ақын 

шығармашылығы нәр алған рухани кӛздерінің түп-тӛркінін қарастырғанда, 

алдымен екі ұлы ойшылға ортақ «жан қуаты» немесе Абайдың ӛз сӛзімен 

айтқанда «ӛзін танымақтық» жӛніндегі кӛзқарасына айрықша назар аудару 

қажет. 

Адамзат тарихында ғылыми ойдың үздіксіз даму барысында «ӛзін 

танымақтың» немесе «жан қуаты» туралы ойлардың қалыптасу жолдарын 

танып білу күрделі мәселеге айналып, бастан-аяқ қарама-қарсы 

кӛзқарастардың ӛріс алуына түрткі болды. Адамның ӛзін танымақтық 

жӛніндегі ілімнің алғашқы қадамы кӛне дүние философтарынан басталса 

да, оны ӛз заманында ғылыми жүйеге түсіріп, қалыптастырған Фараби 

еңбегі ерекше кӛзге түседі. Жалпы «жан қуаты» немесе «ӛзін танымақтық» 

жайлы күрделі ой сарасына қазақ топырағында арғы заманда Фараби, 

соңғы дәуірде Абайға терең барлап барған. Абай ӛлеңдері мен 

қарасӛздеріндегі жан қуаты жайлы ой толғануында «жан құмары», 

«жанның жибили қуаты», «жан қуаты», «жанның азығы» т. б. осы 

іспеттес филос. сарындағы ойларын таратқанда: «Жан қуаты деген қуат-

бек кӛп нәрсе, бәрін мұнда жазарға уақыт сиғызбайды» — деп, айрықша 

ескертуінің ӛзіндік себептері бар. Бұл тұжырымынан ақынның «ӛзін 
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танымақтығы» жӛніндегі ілімнің тарихымен толық таныстығы анық 

байқалып, ӛз тарапынан ойларын кең түрде тыңдаушыларына молынан 

жеткізе алмаған ӛкініші де сезіледі. Жан қуаты жӛнінде Фараби қолданған 

филос. терминдер Абайдың ӛлеңдері мен жетінші, Он жетінші, Жиырма 

жетінші, Отыз сегізінші, Қырық үшінші қарасӛздерінде сол түпнұсқадағы 

қалпына немесе қазақы ұғымға сай балама сӛздермен беріледі. Ақынның Он 

тӛртінші, Он жетінші қарасӛзі мен «Әуелде бір суық мұз ақыл зерек…», 

«Кӛзінен басқа ойы жоқ…», «Малға достың мұңы жоқ малдан басқа…», 

«Алла деген сӛз жеңіл…», «Жүрек — теңіз, қызықтың бәрі асыл тас… 

«ӛлеңдерінде арнайы сӛз болып, талқыланатын ақыл, қайрат, жүрек жайлы 

филос. мағынадағы ойларының бастау алар кӛзі Фараби еңбектеріңде 

жатыр. 

Фараби «Ізгі қала тұрғындарының кӛзқарастары туралы трактат» атты 

еңбегінде адамның ӛзін танымақтығы жӛнінде айтылатын 

ойларын«ӛсімдік жаны», «хайуан жаны», «адам жаны» деп жүйелейді. 

Адам жанына (интеллект), оның ішкі және сыртқы сезім мүшелеріне 

(хауас) талдау бергенде жүрекке үнемі шешуші мән беріп, ерекше даралай 

кӛрсетіп отырады. Жалпы жан қуаты жӛніндегі танымға бұлай қарау 

мешанин (перепатетиктер) мектебіндегілерге тән құбылыс. Бұл жӛнінде 

Фараби мен Абайдың ой қорытулары сабақтас, ӛзара іліктес келеді. Фараби 

«Жүрек — басты мүше, мұны тәннің ешқандай басқа мүшесі билемейді. 

Бұдан кейін ми келеді. Бұл да басты мүше, бірақ, мұның үстемдігі бірінші 

емес» (әл — Фараби. Философиялық трактаттар. -А. , 1973, 289-6.), — деп, 

жүрекке шешуші мән бере қараса, Абай да: «Сен үшеуіңнің басыңды қоспақ 

менің ісім депті. Бірақ, сонда билеуші жүрек болса жарайды» деген 

тұжырымға келеді.   

  

 

2- тақырып: Қазақстан Республикасының Мемлекеттік               

рәміздері. 

Грамматикалық тақырып: Зат есім 

Зат есім - заттың, құбылыстың атын білдіріп, кім? не? деген сұраққа 

жауап беретін сӛз табы. Күнделікті ӛмірде кездесетін әдеттегі жай 

нәрселерді ғана емес, табиғат пен қоғамдық ӛмірдегі ұшырасатын әр алуан 

құбылыстар мен уақиғаларды, ұғымдар мен түсініктерді де қамтиды. 

Мысалы:құс, тас, су, шыны, адам, қол деген сӛздермен қатар, жаңбыр, 

найзағай, сайлау, жүріс, капитализм, эволюция, ұғым, ақыл, сана деген 

сӛздер де зат есімге жатады 

Зат есімдер жалқы есімдер және жалпы есімдер деп екі бӛлінеді. М: жалқы 

есім: Семей, Астана, Ертіс, Жайық т.б.,болса, ағаш, ат, ас, арал, арба, бас, 

бала, ақыл, сана, түсінік, ер, ес, ет, дала, су, отін, кӛмір, кеңсе сияқты зат 

есімдердің бәрі де жалпы есім болады. 

Жалқы есімдер деп белгілі бір ғана затты арнай, даралай атайтын зат 
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есімдерді атаймыз. 

Мысалы:кісі аттары (Асқар, Арлан, Ағыбай т. б.) 

үй хайуандарына берілген арнаулы аттар (Тайбуырыл, Теңбілкӛк, Ақтабан, 

Таймас т. б.) 

ӛндіріс, мекеме, ұйым аттары ("Еңбек", "Қайрат", "Түрксіб" т. б.) 
  

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздері 
Берілген мәтінді оқып шығып, тӛменде берілген тапсырмаларды орындаңыз 

 

Қазақстан Республикасының Туы 

 

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы – ортасында шұғылалы 

күн, оның астында қалықтап ұшқан қыран бейнеленген тік бұрышты кҿгілдір 

түсті мата. Тудың сабының тұсында ұлттық ҿрнек тік жолақ түрінде 

нақышталған. Күн, оның шұғыласы, қыран жҽне ұлттық ҿрнек бейнесі алтын 

түстес. Тудың ені мен ұзындығының арақатынасы – 1:2. Қазақстан 

Республикасы Мемлекеттік туының біркелкі кҿгілдір түсі бірігу идеясын 

білдірумен қатар, ҽрқашанда бейбітшіліктің, тыныштық пен жарқын 

болашақтың белгісі саналатын бұлтсыз ашық аспанды еске салады. 

Геральдика тілінде кҿк түс пен оның реңктері адам бойындағы 

адалдық, тазалық, үміт сияқты қасиеттеріне сҽйкес келеді. Шұғылалы алтын 

күн тыныштық пен байлықты бейнелесе, дала бүркіті қазақстандықтар 

ұғымында дарқандық пен қырағылық, биіктік белгісі. 

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік туының авторы суретші Шҽкен 

Ниязбеков.  

Қазақстан Республикасының Елтаңбасы 
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Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы – дҿңгелек 

нысанды жҽне кҿгілдір түс аясындағы шаңырақ (киіз үйдің жоғарғы күмбез 

тҽрізді бҿлігі) түрінде бейнеленген, шаңырақты айнала күн сҽулесіндей тарап 

уықтар шаншылған. Шаңырақтың оң жағы мен сол жағында аңыздардағы 

қанатты пырақтар бейнесі орналастырылған. Жоғарғы бҿлігінде – бес 

бұрышты кҿлемді жұлдыз, ал тҿменгі бҿлігінде «Қазақстан» деген жазу бар. 

Жұлдыздың, шаңырақтың, уықтардың, аңыздардағы қанатты пырақтардың 

бейнесі, сондай-ақ  «Қазақстан» деген жазу – алтын түстес. 

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік елтаңбасының негізіне 

шаңырақ алынған. Ол елтаңбаның жүрегі іспеттес. 

Шаңырақ ҽлемнің біртұтастығын, мемлекеттің бастауы отбасы ошағын 

бейнелейді.  Қанатты тұлпар мҽңгілік ҿмір, шексіз даму жҽне Қазақстан 

секілді бір шаңырақ астында ҿмір сүріп жатқан халықтардың рухани 

байлығының белгісі. Қанатты тұлпар болашаққа үміт артар жас ұрпақтың 

арманы, самғау биігі. 

Елтаңба тҿбесінде бес бұрышты жұлдыз бар. Ҽр адамның ҿмірінде жол 

кҿрсетер ҿз жұлдызы болады. Мемлекеттің де осындай жұлдызы болуы 

керек. 

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік елтаңбасының авторлары 

сҽулетшілер Шота Уҽлиханов пен Жандарбек Мҽлібеков. 

  Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Гимні 
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Сҿзін жазғандар: Жҧмекен Нәжімеденов, Нҧрсҧлтан Назарбаев 

Ҽнін жазған: Шәмші Қалдаяқов 

Алтын күн аспаны,  

Алтын дҽн даласы,  

Ерліктің дастаны,  

Еліме қарашы!  

Ежелден ер деген,  

Даңқымыз шықты ғой.  

Намысын бермеген,  

Қазағым мықты ғой! 

Қайырмасы: 

Менің елім, менің елім,  

Гүлің болып егілемін,  

Жырың болып тҿгілемін, елім!  

Туған жерім менің - Қазақстаным! 

Ұрпаққа жол ашқан,  

Кең байтақ жерім бар.  

Бірлігі жарасқан,  

Тҽуелсіз елім бар.  

Қарсы алған уақытты,  

Мҽңгілік досындай,  

Біздің ел бақытты,  

Біздің ел осындай! 
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Қайырмасы: 

Менің елім, менің елім,  

Гүлің болып егілемін,  

Жырың болып тҿгілемін, елім!  

Туған жерім менің - Қазақстаным!  

 

    1. Берілген зат есімдердің синонимін жазыңыз. 

Есім_______________, халық_____________, мақсат____________, 

болжам___________, дҽстүр_____________, туыс_______________, жан-

жануар_______________, құрмет______________, тіршілік________, 

сұрақ___________, қиял____________, бата______________, 

ұстаз______________. 

 

2. Мәтін мазмҧнына сәйкес тӛмендегі сӛздерді ӛзара 

байланыстырыңыз. 

 

Шаңырақ Шота Уҽлиханов пен 

Жандарбек Мҽлібеков. 

Қазақстан Республикасы 

Мемлекеттік елтаңбасының авторлары 

ҽлемнің біртұтастығын, 

мемлекеттің бастауы отбасы ошағын 

бейнелейді. 

Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Туы 

дҿңгелек нысанды жҽне 

кҿгілдір түс аясындағы шаңырақ 

(киіз үйдің жоғарғы күмбез тҽрізді 

бҿлігі) түрінде бейнеленген, 

шаңырақты айнала күн сҽулесіндей 

тарап уықтар шаншылған. 

Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Елтаңбасы 

ортасында шұғылалы күн, 

оның астында қалықтап ұшқан қыран 

бейнеленген тік бұрышты кҿгілдір 

түсті мата. 

 

3. Мына сӛздерді ілік септігіне қойып шығыңыз. 

Ұлттар... , Отаным..., Қазақстан..., Елбасы..., жарлығы..., нышандары...,  

ҽнұран..., ту..., рҽміз..., елтаңбасы..., достығы..., ұйымы..., егемендігі..., 

халықтары..., атамекен..., тарих..., астана... . 

 

4. Мәтінді оқып, стилін анықтаңыз. 

- мҽтінді оқып, стилін анықтаңыз 

-мҽтіннен термин сҿздерді теріп жазыңыз 

-мҽтінде айтылған тҽртіптерді жадыңызда ұстаңыз 
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-мҽтіннен жалқы жҽне жалпы есімді теріп жазыңыз 

 

    ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК 

РӘМІЗДЕРІ 
  

Мемлекеттік Ту, Мемлекеттік Елтаңба, Мемлекеттік Гимн Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік рҽміздері болып табылады. 

    Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туын пайдалану 

тәртібі 
1. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы мынадай орындарда 

міндетті түрде кҿтеріледі (тігіледі, орналастырылады): 

1) Қазақстан Республикасының Президенті Резиденциясының, 

Парламентінің, Сенат пен Мҽжілістің, Үкіметтің, министрліктердің, 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің құрамына кірмейтін орталық атқарушы 

органдардың, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын 

жҽне есеп беретін мемлекеттік органдардың, олардың ведомстволары мен 

аумақтық бҿлімшелерінің, Конституциялық Кеңестің, Қазақстан 

Республикасының Жоғарғы Соты мен жергілікті соттарының, жергілікті 

ҿкілді жҽне атқарушы органдардың, жергілікті ҿзін-ҿзі басқару 

органдарының, мемлекеттік ұйымдардың ғимараттарында, сондай-ақ 

Қазақстан Республикасы елшіліктерінің, халықаралық ұйымдардағы тұрақты 

ҿкілдіктерінің, сауда ҿкілдіктерінің, шетелдегі басқа да ресми мекемелерінің, 

шетелдегі мекемелерінің басшылары резиденцияларының ғимараттарында 

жҽне сол мемлекеттің протоколдық практикасына сҽйкес кҿлік құралдарында 

- ұдайы; 

2) Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы 

Парламенті палаталары тҿрағаларының, Премьер-Министрдің, Мемлекеттік 

хатшының, Конституциялық Кеңес Тҿрағасының, Қазақстан 

Республикасының Жоғарғы Соты Тҿрағасының жҽне жергілікті соттары 

тҿрағаларының, Орталық сайлау комиссиясы Тҿрағасының, Қазақстан 

Республикасының Адам құқықтары жҿнiндегi уҽкілінің, министрліктердің, 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің құрамына кірмейтін орталық атқарушы 

органдардың, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын 

жҽне есеп беретін мемлекеттік органдардың, олардың ведомстволары мен 

аумақтық бҿлімшелерінің басшыларының, жергілікті ҿкілді жҽне атқарушы 

органдар басшыларының, Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемелері 

басшыларының кабинеттерінде - ұдайы; 

3) Қазақстан Республикасының Парламенті Сенаты мен Мҽжілісінің 

бірлескен жҽне бҿлек отырыстары, Қазақстан Республикасы Парламенті 

палаталарының, Үкіметтің үйлестіру жҽне жұмыс органдарының отырыстары 

ҿтетін залдарда, Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің отырыс 

залдарында, Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жҽне жергілікті 

соттарының сот мҽжілісі залдарында, орталық, жергілікті ҿкілді жҽне 
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атқарушы органдардың, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей 

бағынатын жҽне есеп беретін мемлекеттік органдардың алқа отырысы 

залдарында, Қазақстан Республикасының мемлекеттік жҽне үкіметтік 

наградалары тапсырылатын залдарда, Қазақстан Республикасының шетелдегі 

мекемелерінің қабылдау залдарында, сондай-ақ бала тууды жҽне некені 

тіркейтін үй-жайларда - ұдайы; 

4) мемлекеттік органдардың ғимараттарында алғаш ашылған кезде, 

салтанатты жағдайда; 

5) егер халықаралық құқық нормалары мен Қазақстан 

Республикасының халықаралық шарттарында кҿзделген болса, Қазақстан 

Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасының Парламенті 

палаталары тҿрағаларының, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 

жҽне олардың ҿкілетті ҿкілдерінің қатысуымен халықаралық форумдар 

ҿтетін ғимараттарда немесе үй-жайларда; 

6) ресми адамдар ретінде Қазақстан Республикасының Президенті, 

Қазақстан Республикасының Парламенті палаталарының тҿрағалары, 

Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі мінген теңіз кемелерінде, 

ішкі жүзу кемелерінде жҽне басқа да қатынас құралдарында... 

   Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасын пайдалану 

тәртібі 
1. Мемлекеттік Елтаңба міндетті түрде: 

1) Қазақстан Республикасы Президенті Резиденциясының, 

Парламенттің, Сенат пен Мҽжілістің, Үкіметтің, министрліктердің, Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің құрамына кірмейтін орталық атқарушы 

органдардың, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын 

жҽне есеп беретін мемлекеттік органдардың, олардың ведомстволары мен 

аумақтық бҿлімшелерінің, Қазақстан Республикасы Конституциялық 

Кеңесінің, Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты мен жергілікті 

соттарының, Қарулы Күштердің ҽскери құрамаларының, бҿлімдерінің, 

бҿлімшелері мен мекемелерінің, басқа да ҽскерлер мен ҽскери 

құралымдардың, жергілікті ҿкілді жҽне атқарушы органдардың 

ғимараттарында, сондай-ақ Қазақстан Республикасы елшіліктерінің, 

халықаралық ұйымдардағы тұрақты ҿкілдіктерінің, сауда ҿкілдіктерінің, 

шетелдегі басқа да ресми мекемелерінің, шетелдегі мекемелері басшылары 

резиденцияларының ғимараттарында - ұдайы; 

2) Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы 

Парламенті палаталары тҿрағаларының, Премьер-Министрдің, Мемлекеттік 

хатшының, Конституциялық Кеңес Тҿрағасының, Қазақстан Республикасы 

Жоғарғы Соты Тҿрағасының жҽне жергілікті соттары тҿрағаларының, 

Орталық сайлау комиссиясы Тҿрағасының, Қазақстан Республикасының 

Адам құқықтары жҿнiндегi уҽкiлінің, министрліктердің, Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің құрамына кірмейтін орталық атқарушы 

органдардың, Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей бағынатын 
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жҽне есеп беретiн мемлекеттік органдардың, олардың ведомстволары мен 

аумақтық бҿлімшелерінің басшыларының, жергілікті ҿкілді жҽне атқарушы 

органдар басшыларының, Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемелері 

басшыларының кабинеттерінде - ұдайы; 

3) Қазақстан Республикасы Парламентінің Сенаты мен Мҽжілісінің 

бірлескен жҽне бҿлек отырыстары, Қазақстан Республикасының Парламенті 

палаталарының, Үкіметтің үйлестіру жҽне жұмыс органдарының отырыстары 

ҿтетін залдарда, Конституциялық Кеңестің отырыс залдарында, Қазақстан 

Республикасы Жоғарғы Сотының жҽне жергілікті соттарының сот мҽжілісі 

залдарында, орталық, жергілікті ҿкілді жҽне атқарушы органдардың, 

Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын жҽне есеп 

беретін мемлекеттік органдардың алқа отырыстары залдарында, Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік жҽне үкіметтік наградалары тапсырылатын 

залдарда, Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемелерінің қабылдау 

залдарында, сондай-ақ бала тууды жҽне некені тіркейтін үй-жайларда - ұдайы 

орналастырылады... 

    Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Гимнін пайдалану 

тәртібі 
1. Мемлекеттік Гимн: 

1) Қазақстан Республикасының Президенті қызметке кіріскен кезде - ол 

ант бергеннен кейін; 

2) Қазақстан Республикасы Парламенті сессияларының ашылуы жҽне 

жабылуы кезінде; 

3) Қазақстан Республикасының ұлттық жҽне мемлекеттік мерекелеріне, 

сондай-ақ ҿзге де салтанатты іс-шараларға арналған жиналыстар мен 

мҽжілістердің салтанатты ашылуы кезінде; 

4) теле-, радиоарналар эфирге шыққан кезде тҽулiк сайын, олардың 

хабар таратуы басталғанда жҽне аяқталғанда; 

5) Қазақстан Республикасы халқының ҿміріндегі аса маңызды тарихи 

оқиғаларды атап ҿту құрметіне ескерткіштерді, монументтерді, 

құлпытастарды жҽне басқа да ғимараттарды ашу кезінде; 

6) Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары, сондай-ақ 

қоғамдық бірлестіктері мен ҿзге де ұйымдары ҿткізетін рҽсімдер, салтанатты 

жҽне спорттық іс-шаралар кезінде Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 

Туы кҿтерілген кезде; 

7) Қазақстан Республикасына мемлекеттік немесе ресми сапармен 

келген шет мемлекеттердің басшыларын қарсы алу кезінде - тиісті шет 

мемлекеттің мемлекеттік гимні орындалғаннан кейін; 

8) жалпы орта, кҽсіптік бастауыш, кҽсіптік орта, кҽсіптік жоғары жҽне 

жоғары оқу орнынан кейінгі кҽсіптік білім беру бағдарламаларын іске 

асыратын білім беру ұйымдарында жаңа оқу жылының ашылу жҽне оқу 

жылының аяқталу рҽсімдері кезінде, сондай-ақ ҿзге де салтанатты іс-шаралар 

ҿткізілген кезде; 
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9) Қазақстан Республикасының ұлттық (құрама) командасы қатысатын 

спорттық іс-шаралар ҿткізілген кезде орындалады. 

2. Қарулы Күштердің ҽскери құрамаларында, бҿлімдерінде, 

бҿлімшелерінде, мекемелерінде жҽне басқа да ҽскерлер мен ҽскери 

құралымдарда Мемлекеттік Гимнді орындау тҽртібі жалпы ҽскери 

жарғыларда айқындалады. 

  
Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 4 маусымдағы 

№258 Конституциялық заңы 

 

5. Мақал-мәтелдерді ҧйқасын тауып жалғастырыңыз. 

 

Отан – елдің анасы, ... ... ... . 

  

Туған жердей жер болмас, ... ... ... . 

Туған елдей ел болмас. 

  

Отанды сүю – ... ... ... .  

  

Ер — елінде, ... ... . 

  

Отан үшін күрес - ... ... ... .  

 

Орағың ҿткір болса, қарың талмайды, ... ... ... ... ... . 

  

Егілмеген жер жетім, ... ... ... ... . 

 

Отан - ... ... ... .   

 

Опасызда ... ... .  

 

Отан оттан да ... . 

Отансыз адам - ... .... 
  

Керекті сӛздер: Ел – ердің анасы, отан жоқ, от басынан басталады, Елінен айырылған ер жетім, гүл — 

жерінде, ыстық,  ерге тиген үлес, ормансыз бұлбұл, Отаның берік болса, жауың алмайды. 

 

6. Сҧрақтарға жауап беріңіз. 

1. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рҽміздері қандай? 

2. Тудың, елтаңбаның авторлары кімдер? 

3. Ҽнұранның сҿзін жазған кім? 

4. Ҽнұранның ҽнін жазған кім? 

5. Елтаңбада нелер бейнеленген? 

6. Тудың біркелкі кҿгілдір түсі нені білдіреді? 
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7. Тест тапсырмалары 

 

1. Негізгі зат есімдерді кӛрсетіңіз . 

A) Бала , балалық,  балапан; 

B) Іні, ініммен, інісі; 

C) Ақыл, ақылды, ақылгҿй; 

D) Сҿз, сҿзшең, сҿздік; 

E) Білім, ұғым, сағым. 

 

2.Туынды зат есімдерді кӛрсетіңіз . 

A) Бала , балалар, балада; 

B) Іні, ініммен, інісі; 

C) Ақыл, ақылың, ақылмен; 

D) Сҿз, сҿзден, сҿзді; 

E) Білім, ұғым, сағым. 

 

3. Дара зат есімдерді анықтаңыз 

A) Бала , қант, қағаз; 

B) Кемпірқосақ, баспалдақ, ата-ана; 

C) Қаз МУУ, ҚарТУ, ҚРУ; 

D) Ақтҿбе, тасбақа, қазақ тілі; 

E) Сарыарқа, бағдаршам, Мұратхан. 

 

4. Кҥрделі зат есімдерді анықтаңыз  

A) Бала, қант, қағаз; 

B) Кемпірқосақ, баспалдақ, аға; 

C) Батыр, сабақ, Сарыарқа; 

D) Ақтҿбе, тасбақа, қазақ тілі; 

E) Есіл, Ертіс, үй. 

 

5. Жалқы есімдерді тап 

A) Бала, Асыл, қағаз; 

B) Кҿкшетау, баспалдақ, аға; 

C) Батыр, сабақ, Сарыарқа; 

D) Ақтҿбе, тамыз, орыс тілі; 

E) Ербол, Алматы, Сарыарқа. 

 

6. Жалпы есімдерді тап  

A) Бас, Арман, қала; 

B) Кҿкшетау, балапан, аға; 

C) Батыр, сабақ,  оқулық; 

D) Ақтҿбе, сҽуір, неміс тілі; 



 

 

 

22 
  

E) Ербол, Алматы, Сарыарқа. 

 

8. Ӛлеңді мәнерлеп оқып, жаттап алыңыз. 

 

Елім менің 

 

         Ӛлеңі: Н. Ә.Назарбаев 

Әні: Б. Тілеуханов. 

  

Арайлап таңым, асқақтап тауым, 

Ҽн ойнап кҿгім, күй тартып кҿлім. 

Қол жетті, міне, аңсаған күнге, 

Жасай бер жаса, қазағым менің. 

Қазақстаным - жасыл орманым, 

Қуанышымды жасыра алмадым. 

Аңсаған бабам, аңсаған елім 

Бостандық еді ау, асыл арманым. 

  

           Елім менің аңсаған, 

           Тас бұғаудан босаған. 

           Құтты болсын отауың, 

           Берік болсын босағаң. 

  

 Бабамның қаны , анамның жасы, 

 Сіңген бұл далам, қымбатсың маған. 

 Береке, бірлік - қамалдың басы, 

 Ұрпаққа мҽңгі тіл қатшы, далам. 

 Күйінсін жауың , сүйінсін досың, 

 Жиылсын қауым, құйылсын кҿшің. 

 Ертеңің үшін аянба, ерім, 

 Ояншы, елім, жиылсын есің. 

  

             Ұрпақ үшін, ел үшін, 

             Атамекен жер үшін 

             Берекең мен бірлігің, 

             Таси берсін ырысың. 

 

3-тақырып: Қазақстандағы тарихи орындар. 

 

Грамматикалық тақырып: Зат есім жалғаулары 

Зат есімнің жалғаулары. Зат есімнің түрлену тұлғалары оның 

жалғаулары болып табылады. Жалғаулар, бір жағынан, ӛзі жалғанған сӛзге 

белгілі бір грамматикалық мағына үстесе, сӛйтіп, зат есімнің сӛз 
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түрлендіру жүйесінің бір кӛрінісі болып табылса, екінші жағынан, ӛзі 

жалғанған сӛзді екінші бір сӛзбен байланыстырады. 

Қазақ тілінде жалғау тӛрт түрлі: кӛптік жалғау, тәуелдік жалғау, 

септік жалғау және жіктік жалғау. Зат есім негізінен кӛптеледі, 

тәуелденеді және септеледі. Тек адамға байланысты не адамға қатысты 

зат есімдер ғана жіктеле алады. Мысалы: мен бала-мын, сен бала-сың, сіз 

бала-сыз, ол бала, ал мен уй-мін, сен аспан-сың т. б. сияқты қолданылмайды, 

Кейде адам мәнінде салыстыру үшін қолданылған зат есімдер жіктеледі. 

Мысалы: мен асқар тау-мын, сен тӛбе-сің; Сен темір-сіқ, мен кӛмір-мін, 

еріт-келі келгенмін т. б. 

 

Берілген мәтінді оқып шығып, тӛменде берілген тапсырмаларды 

орындаңыз 

Қазақстанда тарихи орындар ҿте кҿп, соның бірі - Ерке Ертіс 

жағасындағы ежелгі Семей – ұлттың рухани ордасы, тарихи, шежіре қала. 

Мұнда тарихи кҿрнекті ғимараттар, ескерткіштер ҿте кҿп. Олардың 

ҽрқайсысының қала тарихы туралы айтар сыры да берер мағлұматы мол. 

2013 жылы құрылғанына 130 жыл толатын жҽне кезінде ұлы Абай кітап алып 

оқыған Абай атындағы ҽмбебап кітапхананың белсенді ҿмірі еліміздегі ең 

байырғы мҽдени ошақтарымен тізе қосып, облысымыздың ғасырлар бойы 

қараңғылық түнегінде қамалып келген қалың еңбекші қауымның сауатын 

ашуға, ғылым негіздерін үйренуге ҿзіндік үлес қосқан тарихи кітапхана. 

1940 жылы құрылған Абайдың ҽдеби-мемориалдық қорық мұражайы 

Абай ҿмірінен сыр шертетін жергілікті жұртшылық пен қаладан тысқары 

келетін қонақтардың сүйікті орнына айналды. 

Абай атындағы сазды драма театры қара шаңырақтың бірі саналады. 

Соның бір айғағындай, мұнда ҽр жылдары халқымыздың кҿрнекті 

қайраткерлері Ҽміре Қашаубаев, Жүсіпбек Елебеков, Ғалиакпар Тҿребаев, 

Шҽкен Айманов еңбек етті. Шоқан Уҽлиханов жазбаларында бірнеше мҽрте 

кезігетін Тыныбай есіміндегі мешіт те кҿненің кҿзі.            Сонымен қатар 

орыс жазушысы Ф.Достоевский тұрған мұражай үйінің, тарихи ҿлкетану 

мұражайының кейінгі ұрпаққа берері мол тарихи деректерге толы. 

Семей – тарихи тұлғалардың ескерткіштеріне де бай. Қабанбай, Ҽміре, 

Абай, Ҽуезов, ауғандықтарға, революция мен азамат соғысының 

батырларына арналған ескерткіш т.б. ескерткіштер кейінгі ұрпақтың тағзым 

етіп, еске алуы үшін тҽрбиелік мҽні зор орындар. 

Бүгінгі таңда Семей осындай ҽсем де тарихи кҿрнекті ғимараттарымен 

туризм қаласы болып отыр. 

 

    1. Берілген зат есімдерге кӛптік  жалғауын жалғап жазыңыз. 

Есім... , халық... , мақсат ... , болжам ... , дҽстүр ... , туыс ... , жан-

жануар ... , марапат ... , ғылым..., сұрақ ..., қиял ... , бата... , ұстаз ... . 



 

 

 

24 
  

 

2. Мәтін мазмҧнына сәйкес тӛмендегі сӛздерді ӛзара 

байланыстырыңыз. 

 

Семей қаласы – ұлттың рухани ордасы, 

тарихи, шежіре қала. 

Семей – тарихи тұлғалардың 

ескерткіштеріне де бай. 

Бұл қалада Абай ҿмірінен сыр шертетін 

жергілікті жұртшылық пен қаладан 

тысқары келетін қонақтардың сүйікті 

орнына айналды. 

Абайдың ҽдеби-мемориалдық 

қорық мұражайы 

халқымыздың кҿрнекті 

қайраткерлері Ҽміре Қашаубаев, 

Жүсіпбек Елебеков, Ғалиакпар 

Тҿребаев, Шҽкен Айманов еңбек етті. 

 

3. Мына сӛздерді септеңіз. 

Астана, Семей, мұражай, қала, еңбек, ескерткіш. 

 

4. Мәтінді оқып, стилін анықтаңыз. 

- мҽтінді оқып, стилін анықтаңыз 

-мҽтіннен термин сҿздерді теріп жазыңыз 

-мҽтінде айтылған тҽртіптерді жадыңызда ұстаңыз 

-мҽтіннен жалқы жҽне жалпы есімді теріп жазыңыз 

 Шығыс Қазақстан Шығыс Қазақстан облысында орналасқан. Бұл 

аймақ Қытай, Монғолия жҽне Ресей шекараларының қиылысында 

орналасқан. Аймақ территориясының кҿп бҿлігін Рудалық жҽне Оңтүстік 

Алтай, Қалба жҽне Саур Тарбағатай тауларының тізбегі алады.  

Таулар шыңының биіктігі 800-ден 1500 м жетеді, ал Алтайдың шығыс 

бҿлігіндегі шыңдар 3000-4000 м (Белуга шыңы). 

 Негізгі ҿзендер қатарын Ертіс жҽне оның салалары: Үлбі, Үбі жҽне 

Бұқтырма құрайды. Ең үлкен кҿлдері: Марқакҿл, Зайсан, Рамановское, 

Сасықкҿл, Алакҿл жҽне Маралды.  

Ауа райы ҿте континенталды, күндізгі уақыты ұзақ, жылдық 

температура ауыспалы. Шығыс Қазақстан түрлі табиғи климаттық 

аймақтармен сипатталады. Шығыс Қазақстан табиғаты таңқаларлық: 

Азияның жазығы мен жартылай шҿлейттері Сібірдің таулы ормандарымен 

қиылысуының нҽтижесінде бірегей ландшафт түрлерін, яғни шҿлді, 

жазықтарды, ормандарды жҽне тауларындағы тұрақты мұздықтар мен 

ҿзендерді, кҿлдерді кҿруге болады. Белуга шыңы ақ қармен жамылған 

солтүстік шығыстағы Сібір жҽне Алтайдың ең биік нүктесі. Бұл қардың, 

мұздың, ақырған қар кҿшкіндерінің, жарқыраған сарқырамаларының 
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отаны. Ол Солтүстік Алтайдағы биіктігі 3,373м атақты екінші шың 

Бүркітауыл шыңымен кҿршілес орналасқан. Шығыс Қазақстанда 

Қазақстанның тамаша жерлерінің қатарына жататын Марқакҿл Ұлттық 

Қорығы бар. Марқакҿл кҿлін осы аймақтың інжу-маржаны деп атауға 

болады. Сарқырамада орналасқан ол оңтүстігінде Күшім тауымен, 

солтүстігінде Азутау тауымен шектеледі. Кҿлдің ұзындығы 38км, ені 19 км 

жҽне тереңдігі 27м. Оған 27 ҿзен құяды, тек Қалжыр ҿзені ғана кҿлден ағып 

шығады. Марқакҿл суы мұнтаздай таза жҽне жұмсақ болғанымен балыққа 

бай. Марқакҿл кҿлі Қазақстандағы осы балық түрлерінің отаны деуге ҽбден 

болады. Жартасты тауларда негізінен жапырақты жҽне шыршалы ағаштар 

ҿседі. Кҿркем жартасты таулардың кҿп бҿлігі май қарағай орманына толы. 

Биік таулардың баурайы медициналық дҽрулік қасиеті бар шҿпке бай (алтын 

жҽне марал түбірі, бергиния, т.б.). Фаунасы түрлі жҽне мол. Ағаштар 

арасынан қоңыр аюларды, бұғыларды, түлкілерді, жабайы мысықтарды, 

маралдарды, құндыздарды, бүркітті, сирек кездесетін қызыл қасқыр, қара 

лҽйлектерді, сұрғылт шағалаларды жҽне басқаларын кҿруге болады. Алакҿл 

Қазақстанның кҿз жауын алатын кҿлдерінің бірі. Жоңғар Алатауының 

солтүстік шығысында жатқан тұзды кҿл минералды тұздар мен күкіртті 

батпаққа бай. Сонымен қатар, Сіз кҿл бойында 35 км созылып жатқан Құстар 

Аралынан Фламинго құстары мен басқа да 40 түрлі құстарды кҿре аласыз.  

Рахманов Ыстық Кҿзі. 

Осы жердің астында ағып жатқан ҿзендердің құрамында, кҿпшіліктің 

ойынша, емдік қасиеті бар радон, яғни ҿте сирек кездесетін гранит 

минералдарының ұсақ бҿлшектерге бҿлінуінің құрамдасы бар. Термалды 

сулар буындардың, омыртқа сүйектерін, жүйке жүйесін жҽне тері ауруларын 

емдеуде қолданылады.   

Киін-Кіріш. 

Жазықтар, биіктіктер жҽне қабырғалардың арасында кҿк аспан астында 

қалалар мен сарайлар жатыр… Бұл сағым емес, бұл табиғи Эолия қаласы, 

кейде «Рухтар қаласы» деп те аталатын Киін-Кіріш. Саздан таңқаларлық 

орында салынған бірегей қызыл, ақ жҽне сарғылт ғимараттар. Қашықтықтан 

Киін-Кіріштің саз жартастары жҽне түпсіздері желдегі оттың жалыны тҽрізді 

кҿрінеді. Сондықтан бұл жартастар «Жанған Жартастар» деген атауға ие 

болған. Киін-Кіріштің таптырмас байлығы — құм мен саздың арасында 

ҿсетін тропикалық уақыттан қалған кҿк шҿптер (пальмалар, магнолиялар, 

араукария жҽне т.б.) жҽне омыртқалы жануарлардың қалдықтары 

(мүйізтұмсық, қолтырауын, тасбақа жҽне кесірткелер). 

 Бұқтырма кҿлі. Бұл жердің табиғаты керемет. Бұқтырма кҿлінің 

маржан суы ҿзінің тамаша кҿріністерімен жҽне балық аулау орындарымен 

белгілі. Кҿптеген ҿзендер мен жауын сулары тау шатқалынан кҿлге 

құйылғандықтан ҽдемі сарқырамалар кҿп. Тек Шанды Бұлақ қана кҿлден 

ағады. 

   Қозы Кҿрпеш – Баян сұлу мавзолейі. Аягҿз ҿзенінің жағалауында 
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орналасқан тарихи ескерткіштердің бірі. Бұл Қозы Кҿрпеш жҽне Баян Сұлу 

мавзолейі (X – XI ғ.ғ.). Ұлттық жырдың кейіпкерлері қыз бен жігіт 

арасындағы махабаттың бейнесі болып табылатын Қозы кҿрпеш жҽне Баян 

Сұлу қазақтың Ромео жҽне Джульеттасы тҽріздес. 

 

5. Жоғарыда берілген мәтіннен кӛптік жалғаулы сӛздерді теріп 

жазыңыз. 

М: шекаралар, таулар ...  

 

    6. Сҧрақтарға жауап беріңіз. 

1. Қазақстандағы қандай тарихи орындарды білесіз? 

2. Қазақстандағы тарихи орындарда, соның ішінде Шығыс Қазақстандағы 

тарихи орындарда болсаңыз, түйген ой-пікіріңіз? 

3. Семей қаласында қандай тарихи-мҽдени орындар бар? 

4. Абайдың ҽдеби-мемориалдық қорық мұражайы қай жылы құрылған? 

5. Абайдың ҽдеби-мемориалдық қорық мұражайы несімен ерекшеленеді? 

6. Шығыс Қазақстанның табиғаты жайлы не білесіз? 

 

7. Берілген сӛздерді жалғау тҥрлеріне қарай бағанға 

орналастырыңыз.  

Студентпін, оқушылар, ата-ананың, мектебім, балаңыз, қыздар, кітабы, 

мақсатымыз, ҿркениеті, кілемі, баладан, үлкені, мектепке, Абайдың, оқудан, 

оқудың, мақсаты, қуанышы, қуаныштар,  

 

Кӛптік жалғау Септік жалғау Тәуелдік жалғау Жіктік жалғау 

М: орындар М: мектептің М: кітабым М: мұғаліммін 

    

    

 

8. Тест тапсырмалары 

  

1.Кӛптік жалғаулы сӛзді табыңыз? 

A) мектепке 

B) студенттің 

C) оқушылар 

D) мақсаты 

E) елге 

 

2. Тәуелдеу категориясының неше тҥрлі тәсілі бар? 

A) үш 

B) бес 

C) тҿрт 

D) екі 
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E) алты 

 

3. Септіктің неше тҥрі бар? 

A) үш 

B) екі 

C) бес 

D) алты 

E) жеті 

4. Жатыс жалғаулы сӛзді табыңыз: 

A) тарта 

B) ерте 

C) орта 

D) ҿртте 

E) торта 

 

5. Тәуелді жалғаулы сӛзді табыңыз: 

A) қоңыз 

B) теңіз 

C) неміс 

D) семіз 

E) балаңыз 

 

6. Барыс септігіндегі сӛзді табыңыз: 

A) жорға 

B) қарға 

C) толға 

D) қырға 

E) сырға 

 

   8. Абайдың 1 –ші қара сӛзін тҧшынып оқып, тҥсініп алыңыз. 

 

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? Ел бағу емес. 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 
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жайым жоқ. 

Ғылым бағу? Жоқ, Қажымұрат Шыңғысқа ақша беруің қажет 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 кҿрерлік 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! 
 
 

Сіз бұл адамды білесіз бе? 

 

 Махмұд Қашқари ( 1029—1101) - түркі ғалымы, әйгілі «Диуану лұғат-

ит-түрк» («Түркі сӛздерінің жинағы») атты еңбектің авторы. Толық аты 

жӛні Махмұт ибн әл Хұсейн ибн Мұхаммед. Туған жері 

қазіргі Қырғызстан жеріндегі Ыстықкӛл жағасындағы (кей деректе Шу 

бойындағы) Барсхан қаласы. Ыстықкӛл маңындағы болған Барысхан 

қаласында әскерилер отбасында дүниеге келген. Қарахан әулетінен. 

Қашқарда, Бағдатта білім алған. Византия, Түркия, Қытай және басқа 

елдерді аралаған. Түркі тілімен қатар, араб және парсы тілдерінде де 

еңбектер жазған. «Диуани лұғат ат-түрік» - Қашқаридің ең ұлы 

шығармасы. Онда кӛшпелілердің ой әлеміне қатысты да тамаша мұра 

жинақталған. Бұл тамаша энциклопедиялық туынды 1072-1078 жылдары 

Бағдатта жазылған. Түпнұсқасы жоғалып кеткен. 1206 жылы 

М.А.Абулфатх жасаған жалғыз кӛшірмесі Стамбулда сақтаулы. Толық 

нұсқасын қазақ тіліне А. Егеубаев тәржімәладыАлғаш табылған күннен 

бастап түркі тілі тарихына үлкен бетбұрыс жасатып, қайта жазылып 

шығуына себеп болған, түркі тілдерінің бізге беймәлім қараңғы кезеңдерінен 

хабардар еткен «Диуан Лұғат-ит-Түріктің» авторы, Түркітану ғылымының 

негізін салушы, түркі лексикографиясының атасы, түркі тілінің тұңғыш 

диалектологы - Қашқарлы Махмұдтың ӛмірі жайында жазба деректер 

арқылы жеткен мәліметтер тым мардымсыз. Тек Диуанындағы там-

тұмдап жеткен мәліметтерге сүйене отырып, Қашқаридің текті бір 

әулеттен шыққан ханзада, қызыл тілге шешен ділмар, найза 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%BB%D2%B1%D2%93%D0%B0%D1%82-%D0%B8%D1%82-%D1%82%D2%AF%D1%80%D0%BA
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%BB%D2%B1%D2%93%D0%B0%D1%82-%D0%B8%D1%82-%D1%82%D2%AF%D1%80%D0%BA
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%80%D2%93%D1%8B%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AB%D1%81%D1%82%D1%8B%D2%9B%D0%BA%D3%A9%D0%BB
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D3%99%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%96
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лақтырғанда дӛп тигізер асқан мерген, сондай-ақ заманының ең озық 

білімімен сусындаған білімпаз болып тәрбиеленгенін кӛреміз. Ӛзі жайында: 

«Түркілер арасында қызыл тілге ең шешені, ең әсерлі әңгімешісі, ең жақсы 

білім алған білгірі, ең текті әулеттен шыққаны және мықты найза 

лақтырушысы болғандықтан олар мекен еткен барлық шаһарлар мен 

аймақтарды аралап шықтым», - деген Қашқари әрі қарай «Диуанының» 

сӛздік қоры жӛнінде: «Түрік, түркмен, оғыз, шығыл, яғма және қырғыз 

тайпаларының сӛздерін және олардың қыр-сырын анықтап шығып, 

қажетіме жараттым. Олардың әрбірінің тілі менің кӛкейіме ұялап, берік 

сақталып қалды. Мен оларды мұқият зерделеп, әбден тәртіпке келтіріп, 

жүйелеп шықтым», - дейді. Бұдан Қашқарлы Махмұдтың жалпы түркі 

тілдерінің сӛздік қоры жайында асқан білгір болғандығын аңғарамыз. Ӛз 

дәуірінің жазба әдеби тілдерімен қатар, түркі тайпаларын аралап, 

жинақтаған сӛздердің мағыналары мен формаларын, түрлі ерекшеліктерін 

еркін меңгеріп қана қоймай, кӛне түркі тілінің тарихи лексикасынан да 

хабардар болуы оның тілбілімін жетік меңгерген, аса білімпаз ғұлама-ғалым 

болып жетілгендігін кӛреміз. 

   Қашғаридің туған жылы жӛнінде де түрлі кӛзқарастар бар. А. 

Егеубаев «Диуанның» жазылған уақыты мен О. Пицактың пікіріне сүйене 

отырып, 1029-38 жылдар туған болуы керек деген болжам айтады. 

Дегенмен кӛпшілік ғалымдар 1008 жылы туған деп есептейді. 

 

4- тақырып: Мамандық таңдау - ӛміріңіздің бір 

кірпішін                дҧрыс қалау.  

Грамматикалық тақырып: Сын есім 

Сын есім деп заттың сапасын, сипатын, қасиетін, кӛлемін, салмағын, 

түсін (түр-реңін) және басқа сол сияқты сыр-сипаттарын білдіретін 

лексика-грамматикалық сӛз табын айтамыз. 

Сын есімнің табиғи қызметі зат есімге анықтауыш мүше болу. Ол зат 

есімге тіркесіп анықтауыш қызметін атқарғанда ешқандай ӛзгеріске 

үшырамайды: анықталатын зат есім кӛптік, септік, тәуелдік 

формаларының қайсысында қолданылса да, сын есім еш уақытта да 

тәуелденбейді, кӛптелмейді және септелмейді. 

 

Берілген мәтінді оқып, тӛменде берілген тапсырмаларды 

орындаңыз 

 

Мамандық таңдау - ӛміріңіздің бір кірпішін дҧрыс қалау.  

Мамандық – қызметкердің кҽсіп шегіндегі қызметінің нақты саласы. Ол 

лауазымнан ҿзгеше түрде белгілі бір білімді жҽне арнаулы түрде оқып-

үйрену немесе жұмыс тҽжірибесін жинақтау барысында алған еңбек 

машықтарын талап ететін еңбек қызметінің тегін сипаттайды. Лауазымдық 

міндеттердің шеңберін айқындайды. Мамандық қызметкер еңбегінің бүкіл 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D3%A9%D0%B7_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82_%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%BC


 

 

 

30 
  

шеңберін қамтығанда ол кҽсіп ұғымына сай келеді.  

Мамандық - адамнан арнаулы білім, еңбек дағдылары мен іскерлікті 

талап ететін еңбек іс-ҽрекетінің түрі.  

11 жыл бойы «инемен құдық қазғандай» жинаған білімдерін сындарлы 

сағатта дҽлелдей алмай, опық жеген бітірушілер де аз емес.                                              

Десек те, мектеп бітірген ҽр түлектің алдында тағы бір маңызды қадам күтіп 

тұр. Ол – мамандық таңдау. Қазіргі уақытта қаладағы қай ЖОО-ның 

маңайына кҿз сүзсең де, ығы-жығы халықты кҿресің. Дені – жастар. 

Нақтырақ айтсақ, тесттің теперішінен ҿтіп, болашағына бағдар болатын 

мамандық таңдауға келген жеткіншектер. Ал олардың бірі – қалаған 

мамандығына құжатын тапсырып қойғанымен, түсер-түспесін білмей дал 

болса, енді бірі – ҽлі күнге дейін қандай мамандық таңдарын білмей шарқ 

ұрып жүр. Себебі бірі – ҰБТ-дан жинаған балына қарап, бірі – бҿлінген грант 

санына қарап тосылады. Ал қалтасында қаржысы барлар оған бас ауыртып 

жатпайды. Бірақ ешкім «бүгінгі күнде қай мамандыққа сұраныс жоғары», 

«қазаққа қажет қарекет қайсысы» деген сауалдарға ойланбайды. Шындыққа 

кҿз жүгіртсек, қай ата-ана болсын «ҽйтеуір оқып, қолына дипломын алса 

болды, ары қарай кҿре жатармыз» деп баласының ертеңіне кҿз сүзбейді.  

Алға тарт деп жас жүрек бұлқынады, Балалықпен қоштасар күн туады. 

  Қазаққа қажет мамандық.  

Сарапшы мамандардың пікірінше бүгінгі күнде маркетолог, web-

дизайнер, химик, ақпараттық технолог, ҿнеркҽсіп саласы мамандары 

жетіспейді. Ал астрофизик, астроном сынды ғарыш саласы мамандары мен 

механик, картогроф, геодезист мамандығына еліміз аса зҽру.  

Бұл мамандықты таңдаушылар қатары жоқтың қасы болса, қажеттілік 

жылдан-жылға артып келеді. 

Күннен-күнге заманауи технологиялардың сан түрі шығарылып жатыр. 

Қазір кезінде арман болған «айшылық алыс жерлерден жылдам хабар алу да» 

таңсық емес. Адамзат жеті қат кҿкті де, жерді де зерттеп-зерделеді. Ғаламат 

ғарышқа да табан тіреді. Яғни тҿрткүл ҽлем техникаға телмірген заман 

болды. Осыған орай еліміз де ел экономикасының басты бағдары болып 

отырған мұнай-газ жҽне энергетикалық салаға баса назар аударып отыр. 

Бірақ бір «ҽттеген-айы» бұл мамандыққа деген сұраныстың артуы жоғары 

болғанымен, оған жастардың қызығушылығы тҿмен. Ҽдебиет пен тарих 

сынды гуманитарлық пҽндерден алдына жан салмайтын оқушылардың 

кҿпшілігі физика мен химияға келгенде амалсыз тосылып қалады. Оған 

ұлттық бірыңғай тест барысындағы кҿрсеткіштер куҽ бола алады. Жапония, 

Корея, Қытай сынды Азия елдерінде сол техниканың небір түрлері жасалады. 

«Менделеев кестесіндегі элементтердің бҽрі біздің жерімізде бар» деп кеуде 

кере мақтанғанымызбен, оларды игеруге келгенде ҿзгелермен иық тірестіре 

алмаймыз. Ал жоғарыда аталған елдерде, байқап қарасақ, қазба байлық та 

шамалы ғана. Бірақ олар тыңнан түрен салып, ҽлем елдерінің алдыңғы 

қатарына шықты. 
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Ж.Аймауытов: «Мамандықтың жаманы жоқ, бірақ мұның кез келгеніне 

икемділік қажет, бұл – жай күнелту, тамақ асыраудың ғана жолы емес, үлкен 

ҿнерді, зор шеберлікті қажет ететін нҽрсе», – дейді. Рас, жас жеткіншек тек ҿз 

жүрек қалауымен ғана таңдаған мамандықтың шебері бола алады, яғни 

мамандық таңдау – жай ғана оқып, диплом ала салу емес, ҿмірлік жолыңды 

айқындау.   
    Анар Дүйсенбайқызы 

 

    1. Берілген сӛздерді орыс тіліне аударыңыз. 

Мамандық, тарих, тарихшы, түлек, оқытушы, дҽуір, табиғат, 

зерттеуші, құжат, бақылау, дерек, пайдалы қазбалар, кен, сапалы, ҽдемі, 

қайырымды, озат, кең, жарық, қанағаттанарлық, жақсы, тҽуелсіз. 

2. Мына сҧрақтарға жауап беріп, ӛзара сҧхбат қҧрыңыз.  

 

1. Сіз білім алатын университет қашан құрылған? 

2. Университетте қандай мамандыққа даярлайтын факультеттер бар? 

3. Сіз қандай мамандықта оқисыз?  

4. Сізге ҿзіңіз қалаған мамандығыңыз несімен ұнайды? 

5. Тарих мамандығының жауапкершілігі неде? 

 

3. Мына сӛздер мен сӛз тіркестерін пайдаланып сӛйлем қҧраңыз. 

 Біздің университет, біздің факультет, менің таңдаған мамандығым, 

білікті мамандар, студенттік ҿмір, біліммен қаруландыру, оқырмандар талабы,  

мамандық иелері, жастар, студенттер. 

 

4. Мәтінді оқып, стилін анықтаңыз. 

- мҽтінді оқып, стилін анықтаңыз 

-мҽтіннен термин сҿздерді теріп жазыңыз 

-мҽтінде айтылған тҽртіптерді жадыңызда ұстаңыз 

-мҽтіннен сын  есімді теріп жазыңыз 

Тарих (кҿне грек. ἱστορία —сұрастыру, зерттеу) — адамзат баласының 

ҿткенін зерттейтін қоғамдық ғылым. Тарихтың негізгі пҽні ретінде - адам 

рухы қарастырылады, соған байланысты тарихтың мақсаты адамдарға тек 

ҿткенін ғана білгізу емес, рухани дүниесін қалыптастыру екенін айта кеткен 

жҿн. Тарих - үздіксіз даму үстінде болатын ғылым. Ҿткенін білмей қазіргісі 

мен болашағын бағалау мүмкін емес, қоғамның дұрыс бағытта дамуы үшін 

азаматтардың тарихи сауаттылы мен белсенділігі орасан зор маңызға 

ие."Тарихсыз - халық жоқ" деген нақыл бекерге айтылмаса керек. Тарихи 

зерделеу арқылы тарихи сана, мҽдениет, дҽстүр, ұрпақтар сабақтастығы 

қалыптасады. Тарих болып жатқан оқиғаларды жан-жақты ҽрі тереңінен кҿре 

білу қасиетін дамытады жҽне болашаққа дұрыс қадам жасауға жҽрдемдеседі. 

Тарих сҿзі грек тілінің "сұрастыру", зерттеу" ұғымынан пайда болған. 
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Тарих оқиғалар мен фактілердің шынайылығын анықтау үшін қажет болды. 

Кҿне Рим тарихнамасында (қазіргі заманда тарихнама тарихты зерттейтін 

тарих ғылымының бір саласы) бұл сҿз тану мақсатында емес, ҽңгімелеу 

мақсатында қолданылған. Кейіннен тарих деп барлық оқиға, факт, ойдан 

құрастырылған ҽңгімелерді айта бастады. 

Тарихтың қалыптасып дамуы. Сонау ежелгі дүниеде де тарихи 

ҽңгімелерді есіне сақтап, елге айтып отыратын адамдар болған. Қазақ халқы 

оларды шежіре айтушылар немесе шежірешілер деп атаған. «Шежіре» сҿзі – 

есте сақтау, жадыдағы білім, рухани қазына дегенді білдіреді. Жазба 

тарихтың негізін салушы б.з.б. 484-425 жылдары ҿмір сүрген ежелгі грек 

тарихшысы, жиһанкезі Геродот болып есептеледі. Ол алғаш «Тарих» атты 

еңбек жазып, Батыс ҽлеміне «тарихтың атасы» деген атпен белгілі болды. Ал 

Шығыста тарихтың атасы деп Сыма Цяньді атайды. Ол б.з.б. 145-86 жылдар 

аралығында ҿмір сүріп, 130 тараудан тұратын «Тарихи жазбаларды» ( «Ши 

цзи») қалдырды. Бір ескертетін мҽселе, ҿзге патшалықтар сияқты Қытайда да 

жылнамалар жазу дҽстүрі ертеден бар еді. Сыма Цянь солардың бҽрін 

жинақтап, жүйеледі. Б.з.б. 3 мыңжылдықтан бастап, ҿз заманына дейінгі 

тарихты жазып шықты. Кҿне замандардан бастап, ортағасырлық моңғол 

хандықтарына дейінгі тарихты жазып қалдырған тарихшылардың бірі Рашид 

ад – Дин болды. Ол кісі 1247-1318 жылдар аралығында ҿмір сүріп «Жами ат-

тауарих» («Жылнамалар жинағы», парсы тілінде) кітабын жазды. Бұл кітап 

Ұлы дала ҿркениетінің кҿшбасшылары Алаша хан, Уыз хан туралы аңыз-

деректерден басталады. Тарихты жазудың құндылығын жекелеген елдерде 

патшалар мен хандар түсінді. Олар ҿз сарай маңында болған оқиғаларды 

жазатын арнайы адамдарды ұстап отырған. Мұндай адамдарды 

жылнамашылар деп атаған. Осылай жазбаша тарих дҽстүрі қалыптаса 

бастады, ол тҽрбие құралына, мектептерде оқылатын пҽнге айналды. Тарихты 

оқып-білу не үшін қажет? Ҿз тарихымызды, ҿзге халықтар мен 

мемлекеттердің тарихын оқып үйрену біз үшін бұрынғы ата-бабаларымыз 

қандай болғанын, қазір қандай екенімізді біліп, жан-жақты саралау үшін 

қажет. Біз тарихымыз арқылы ҿте маңызды оқиғаларды есте сақтаймыз. 

Туған жер, ата-бабаларымыздың батырлық, ерлік дҽстүрі, тыныс-

тіршіліктерін тарихтан оқып білеміз. Ҿнеге алып, болашағымызды 

болжаймыз, қателіктерін қайталамауға тырысамыз.               Ҿткен 

замандардағы дара тұлғалардың ерлік дҽстүрін оқып-білген жас ұрпақтан 

ғана елім-жерім деген ерлер шығады. Тарих пен шежіре – ұлтжанды 

азаматтарды тҽрбиелеп ҿсіреді. Сонымен бірге азамат баласының бүкіл 

тарихына ой жүргізетін жол. Біздің мақсатымыз -халқымыздың ҽлем 

тарихында алатын ҿзіндік орнын, атқаратын қызметін сезіну. 
                                                                                               Интернеттен 

 

5.  Сӛйлемдерді мәтінге сәйкес аяқтаңыз. 

1. Тарих (кҿне грек. ἱστορία —сұрастыру, зерттеу) — адамзат баласының 
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ҿткенін зерттейтін ... ... . 

2. Тарих оқиғалар мен фактілердің шынайылығын анықтау үшін ... ... . 

3. Кҿне замандардан бастап, ортағасырлық моңғол хандықтарына дейінгі 

тарихты жазып қалдырған тарихшылардың бірі ... ... ... . 

4. Тарих пен шежіре – ұлтжанды азаматтарды ... ... . 

5. Қазақ халқы оларды шежіре айтушылар немесе ... ... ... . 

6. Біздің мақсатымыз - халқымыздың ҽлем тарихында алатын ҿзіндік орнын, 

... ... ... . 

   

6.  Тӛл сӛзді тӛлеу сӛзге айналдырыңыз.  

1. Цицерон: «»Бҽрінен де тек қана ҿзіне бағынышты адам бақытты»,-

деді Цицерон.  

2.«Біздің жұрт бостандық, теңдік, құрдастық, саясат ісін ұғынбаса, 

тарих жолында тезек теріп қалады», -деді Ҽлихан Бҿкейханов. 

3.«Тҽуелсіздіктің тар жол, тайғақ кешуінен, беттен қағар желінің 

есуінен тайсалмауға тиіспіз», -деді Нұрсұлтан Назарбаев. 

 

 7.Мәтін мазмҧнына сәйкес тӛмендегі сӛздерді ӛзара 

байланыстырыңыз. 

 

Геродот қызметкердің кҽсіп шегіндегі 

қызметінің нақты саласы. 

«Шежіре» сҿзі – 1247-1318 жылдар 

аралығында ҿмір сүріп «Жами ат-

тауарих» («Жылнамалар жинағы», 

парсы тілінде) кітабын жазды. 

Рашид  ад Дин 484-425 жылдары ҿмір сүрген 

ежелгі грек тарихшысы, жиһанкезі  

Мамандық – есте сақтау, жадыдағы білім, 

рухани қазына дегенді білдіреді. 

 

8.Сын есімнің тҥрлерін ек і  бағанға орналастырыңыз. 

Жақсы, білімді, озат, талапты, ақ, сырлас, қара, жоғарғы, тҽуір, нашар, 

икемді, ақ кҿйлекті, қара шұбар, ауыр, жазғы, таулы, жалқау. 

 

Сапалық сын есімдер Қатыстық сын есімдер 

М: жақсы М: білімді 

  

  

 

9. Мақал-мәтелдерді ҧйқасын тауып жалғастырыңыз. 

1)Бал ұстаған ... ... .  



 

 

 

34 
  

2)Ұстаның бізі сүйкімді, ... ... ... .  

3)Ұстаның ҿрісі кҿрігінен ... ... .  

4)Алтын менен күмісті Зергер үшін жаратқан,   

Арқар менен құлжаны ... ... ... .  

5)Шебердің инесі де алтын, ... ... ... ... .  

6)Шеберді саусағы асырайды  

7)Қойшыны таяғы асырайды, ... ... ... .  

8)Диқан жерді анасындай сүйеді, ... ... ... ... .  

9)Егіншіні кетпеннің жүзі ... .  

10) Малды баға білмеген пайданы ... ... . 

 
Керекті сӛздер:  тӛсіне дейін, мерген ҥшін жаратқан, жақсының сҿзі сүйкімді,  бармағын жалар, соққан 

түймесі де алтын, таба білмейді, асырайды, жер диқанын баласындай сүйеді, қасқырды аяғы асырайды. 

 

 

10. Тест тапсырмалары  

 

1. Сын есім 

A) Іс-қимылдың орындалуында орындаушының қатысын білдіреді 

B) Заттың, ұғымның , құбылыстьң атын білдіретін сҿз табы 

C) Заттың іс-ҽрекетін ,қимылын,сипатын білдіретін сҿз табы  

D) Зат есім, сын есім, сан есімнің орнында жүретін, қолданатын сҿз табы.  

E) Заттың түрін, түсін, сапасын, салмағын,кҿлемін білдіретін сҿз табы 

 

2. Сын есімнің қҧрамына қарай бӛлінуі  

A) Сапалық,қатыстық 

B) Негізгі, туынды 

C) Дара, күрделі 

D) Салыстырмалы, асырмалы 

E) Күшейтпелі, қатыстық   

 

3. Заттың жай қалыпты  тҥрін, тҥсін, сапасын, салмағын, кӛлемін 

білдіретін шырайдың тҥрі    

A) Салыстырмалы шырай 

B) Асырмалы шырай 

C) Жай шырай 

D) Ашық рай 

E) Күшейтпелі шырай  

 

4. Заттың сындық белгісін, басқа затпен салыстырғанда кем  немесе 

артық екендігін білдіретін шырайдың тҥрі  

A) Салыстырмалы шырай 

B) Асырмалы шырай 

C) Жай шырай 
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D) Ашық рай 

E) Күшейтпелі шырай  

 

5. Белгілі бір сындық белгінің бір нәрседен ӛте  артық  немесе ӛте кем 

екендігін білдіретін шырайдың тҥрі 

A) Салыстырмалы шырай 

B) Күшейтпелі  шырай 

C) Жай шырай 

D) Ашық рай 

E) Шартты рай 

 

6. Сапалық сын есімдерді кӛрсет   

A) Жақсы,  кіші,  ҿнерлі 

B) Жаман, алыс, күзгі 

C) Ақ, сары, ашық 

D) Дауысты, дауыссыз, ұзын 

E) Сұр, қызылдау, жаманырақ  

 

11. Ӛлеңді мәнерлеп оқып, жаттап алыңыз. 
 

 

 

Ҧстазым 

Ҽні Ҽбілахат Еспаевтікі 

Сҿзі Аманжол Шамкеновтікі 

 

Тұлғаңды арманыма ұқсатқанмын, 

Үлгіңді кҿңіліме қыстатқанмын. 

Есімде ҽліппені жаттатқызып, 

Ең алғаш қолға қалам ұстатқаның. 

  

Қайырмасы: 

  

Ұстазым, менің ұстазым, 

Ҿзіңмен ҿткен қыс-жазым. 

Қалдырған ізің мҽңгілік, 

Жадымда тұрар жаңғырып, 

Ұстазым, менің ұстазым! 

  

Зердемді сен ашпасаң не етер едім? 

Ҿмірден сыбағасыз ҿтер едім. 

Ғажайып дүниенің сырын жайып, 

Қияға қызықтырып жетеледің. 
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Қайырмасы: 

  

Ҿзіңнен ҿмірге азық ала бердім, 

Ұшырып мені алысқа қала бердің. 

Бойымда отың кетті ұшқын атқан, 

Келеді жана бергім, жана бергім! 

  

Қайырмасы: 

 

 

Сіз бұл адамды білесіз бе? 

 

ЖҮСІП БАЛАСАҒҰНИ, Жүсіп Хас Хажиб Баласағұни (1020 ж.ш., 

Жетісу ӛңірі, Баласағұн қ. – ӛ.ж.б.) – ақын, ойшыл, ғалым, мемлекет 

қайраткері. Ӛмірі туралы мәліметтер аз сақталған. Замандастары мен 

ӛзінен кейінгі ұрпақтарға дарынды ақын ғана емес, ғалым ретінде де 

танымал болған. Файласуфи (философия), риезиет (математика), тиббий 

(медицина), фэлэкият (астрономия), нужум (астрология), ӛнертану, 

әдебиеттану, тіл білімі, т.б. ғылым салаларының дамуына зор үлес қосқан. 

Ж. Б-дің есімі әлемдік әдебиет пен мәдениет тарихында ―Құдадғу біліг‖ 

(―Құтты білік‖) дастаны арқылы қалды. Ж. Б. бұл дастанын хижра 

есебімен 462 ж., қазіргі жыл санау бойынша 1070 ж. жазып бітірген. 

Дастанды ―хандардың ханы‖ – Қарахандар әулеті мемлекетінің (942 – 1210) 

негізін салушы Сатұқ Қара Бұғра ханға (908 – 955) тарту етеді (қ. Ҽулие 

Ата). Сол үшін хан ӛз жарлығымен Ж. Б-ға ―хас хажиб‖ – ―бас уәзір‖ 

немесе ―ұлы кеңесші‖ деген лауазым берген. Дастанның бізге жеткен үш 

кӛшірме нұсқасы бар.  Ғалымдар осы үш кӛшірме нұсқаның әрқайсысына 

тән ӛзіндік ерекшеліктерді жинақтай отырып, ―Құтты білік‖ дастанының 

ғыл. негізделген толық мәтінін жасап шықты. Дастанның кӛне қолжазбасы 

табылғанын әлемге тұңғыш рет хабарлап, 1823 ж. ―Азия‖ журналында 

(Париж) Вена нұсқасынан үзінді жариялаған француз ғалымы Жауберт 

Амадес еді.   

 Қарахан әулеті билік жүргізген дәуірде ұлан-ғайыр ӛлкені алып 

жатқан осы мемлекеттің басқару тәртібін белгілейтін ережелер, сондай-

ақ, қоғам мүшелерінің құқықтары мен міндеттерін айқындайтын тиісті 

заңдар жоқ еді. Міне, елдегі осы олқылықтың орнын толтыру мақсатымен 

Жүсіп ӛзінің ―Құтты білік‖ дастанын жазды.   

―Құтты білік‖ дастаны 6520 бәйіттен (екі жолдық ӛлең) тұрады. 

Демек дастанда 13040 ӛлең жолы бар. Соның бәрі 85 тарауға бӛлініп 

берілген. Дастанның кіріспесі қара сӛзбен, ал негізгі бӛлімдері аруз ӛлең 

ӛлшемінің ықшамдалған мутакариб деп аталатын түрімен жазылған. 

―Құтты білік‖ дастанының сюжеттік желісі негізінен шығарманың бас 
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қаhармандарының ӛзара әңгімесінен, сұрақ-жауаптарынан, бір-біріне 

жазған хаттарынан тұрады. Тӛрт түрлі ізгі қасиеттің символдық кӛрінісі 

ретінде бейнеленген негізгі тӛрт қаhарман қоғамның кӛкейкесті мәселелері 

туралы әңгімелеседі. Мұндай сұхбатта олар ел басқарған әкімдер қандай 

болуы керектігін, оқу-білімнің қажеттігін, әдептілік пен тәлім-тәрбие 

мәселелерін дидактикалық-филос. тұрғыдан сӛз етеді. Мәселен, ақын 

әдептіліктің алуан түрін жырлай келіп, солардың ішіндегі ең бастысы – тіл 

әдептілігі деген түйін жасайды. ―Құтты білік‖ дастанының авторы 

метафора, аллегория, гипербола, меңзеу, астарлап сӛйлеу сияқты кӛркемдік 

құралдарды аса білгірлікпен пайдаланады. Дастанның әдеби, тілдік, тарихи 

тұрғыдан ғыл. мәні ерекше. Бұл дастан бертін келе қазақ халқының 

этникалық құрамын қалыптастырған ру-тайпалардың орта ғасырлардағы 

тұрмыс-тіршілігін, наным-сенімін, әдет-ғұрпын, сӛз ӛнерін, тілін, т.б. 

зерттеп білу үшін аса қажетті, құнды мұра болып табылады. 
 

Н. Келімбетов, М. Орынбеков 

 

Дереккӛзі: "Қазақстан" ұлттық энциклопедиясы, Алматы, "Қазақ энциклопедиясы", 1998 

ж. 4-том 

 

 

 

 

 

5- тақырып: Кӛне тҥркілердің Ҧмай ана тҥсінігі.  

 

Грамматикалық тақырып: Сын есімнің шырайлары. 

    Сын есімнің шырайлары – сын есімнің біртектес сапалық сынның 

бір-бірінен айырмашылығын анықтайтын категориясы. Шырай 

категориясы әр түрлі сапаны емес, керісінше, ұқсас заттардың біркелкі 

сындық, сандық, сапалық дәрежесін салыстыруға қызмет етеді  

Жай шырай шырай түрлерінің бәріне негіз болады, оның арнайы 

грамматикалық кӛрсеткіштері, қосымшалары жоқ. Мысалы, ол ауаның 

тазалығын, дүниенің кеңдігін, адамның жомарттығын ешқандай 

салыстырусыз білдіреді. 

Салыстырмалы шырай аналит. тәсілмен жасалады, заттың ұқсас 

сапаларының артық я кемдігін -рақ, -рек, -ырақ, -ірек; -лау, -леу, -дау, -деу, -

тау, -теу; -ғыл, -ғылт, -ғылтым, -шыл, -шылтым; -аң, -ғыш, -гіш, т.б. 

жұрнақтар арқылы салыстыра кӛрсетеді. 

Күшейтпелі шырайдың негізгі кӛрсеткіші күшейтпелі буынның 

тіркесуі болып табылады, ол сын есімнің бастапқы буынының қысқарып, 

оған -п дыбысының жалғануы арқылы жасалады. Мысалы, қып-қызыл, үп-

үлкен. 

Асырмалы шырай сын есімге ӛте, тым, аса, әбден, орасан, нағыз, нақ, 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BD_%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
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шымқай күшейткіш үстеулерінің тіркесуінен жасалады: тым үлкен, аса 

бай. 

Кейде шырайлар аралас қолданылып, бірінің үстіне бірі жалғана береді. 

Мысалы: тым қызылдау, үлкеніректеу.   

 

Кӛне тҥркілeрдің Ҧмай ана тҥсінігі. 
Берілген мәтінді оқып, тӛменде берілген тапсырмаларды орындаңыз. 

 

Сақ тайпаларының кҿне түркілермен генeологиялық байланысының 

болып-болмағаны кҿмескілеу кҿрінгенімен, гeографиялық байланысының 

бар екені баршаға мҽлім. Кҿне түркілерде патриархалды басқару жүйесі 

бекігенімен, олардың дүниетанымында ҽйел затына деген құрмет ерекше-тін. 

Түркілер ҽйелді күнделікті тұрмыста шаңырақтың бір уығын кҿтерісетін ер 

адамның қосағы деп қана түсінген жоқ, ҽйел затын қасиетті «Ұмай ананың» 

сарқыты деп бағалады. 

Түркілердің «Ұмай ана» түсінігінде ҽйел тегіне деген текті ұғым жатыр. 

Кҿне түркілердің мифологиясында «Ұмай ана» ұрпақ жалғастығын жебейтін 

періште саналады. Бізге жеткен деректерде ерте дҽуірде Алтай тауын 

мекендеген түркі жұрты құрық бойы қар жауған бір қатты қыста қырылып 

қалады. Осы қақаған аязда Айсұлу атты қыз бҿстекке оранып аман қалады. 

Оны Алтайдың үңгірін мекен еткен Аю батыр тауып алып, Айсұлуды сұлқ 

жатқан жерінен Ұмай ананың кҿмегімен тірілтіп алады. Кҿп ұзамай Аю 

батырдан Айсұлу жүкті болады. Аю батыр үйде жоқта толғақ қысқан 

Айсұлуды Ұмай ана жебеп, бір ұл, бір қызды дүниеге ҽкеледі. Содан түркі 

қауымы рулы елге айналып, бүгінгі күнге жетеді (Қазақтың мифтік 

ҽңгімелері. Құрастырған Ш.Ыбыраев, П.Ҽуесбаева. Ғылым баспасы. Алматы 

2002). Яғни, кҿне бұл аңыздан ұғаты-нымыз «Ұмай ана» — ұрпақ 

жалғастығын жебеуші мейірімді рухани күш. 

Бҽзбір батыс зерттеушілері «Ұмай ананы» Тҽңірге балап, ер түріктің 

ұрпағын хақ сенімнен адастырғысы келеді. Алайда, «Ұмай ананы» тeология 

жҽне космоганиямен байланыстырудың еш реті жоқ. Бұл туралы зерттеуші 

Д.Қыдырҽлі: «Ориенталист ғалымдар «Ұмай сҿзін «тҽңір ана» деп қате 

аударып жүр. Біздің ойымызша, Ұмай — аналарды қолдайтын періштенің 

аты. Қыз ұзатылғанда, неке қиылғанда, ҽйел босанғанда Ұмай анадан медет 

тілеу осыдан келіп шыққан» (Д.Қыдырҽлі Атымды адам қойған соң... Таймас 

баспасы. Алматы 2008) деп «Ұмай ана» ұғымын дҽл зерделейді. 

Кҿне түркінің дүниетанымында «Ұмай анадан» ҿзге «бес ене» түсінігі 

де болған. Ҽсілі, қазақтың «пешенеден белгілі» сҿз тіркесі осы «бес ене» 

ұғымынан шыққан. Кҿне түркілер пендені желеп-жебейтін Ұмай ана, Май 

ана, От ене, Құмайық жҽне Бай ҽжені «бес ене» деп қабылдаған (Бақыт 

Ҽбжет. Түркі халықтарындағы шамандыққа сыйынудың негізгі түрлері.). 

«Бес ене» періште текті рухани күш саналғандықтан, адамды ауруынан 

емдеп, алдынан жарылқай білген. Осы себептен кҿне түркілер «Ұмай 
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анамен» бірге «бес енені» де пір тұтқан. 

Біздің пікірімізше, түркілер «Ұмай ана» деп Адам атаның қосағы Хауа 

ананы айтқан секілді. Себебі, белгілі руника зерттеушісі Қ.Сартқожаұлы да 

Орхон-Енесей тас жазуында түркілердің «Ұмай текті ұрпақ» деген 

тіркестерді қолданғанын жеткізеді (С.Қаржаубай. Орхон мұралары. Күлтегін. 

Астана 2003). Демек, түркілер «Ұмай ананы» Тҽңірге баламай, керісінше 

оның жатырынан жаралғанын пайымдаған. Ҽрине, бұл пікіріміз ҽлі де 

зерттеуді қажет етеді. Дегенмен, түркілер адамзат атты алып ағаштың бір 

бұтағы саналғандықтан, олардың алғашқы жаратылыс иесінің жары Хауа ана 

туралы білмеуі де мүмкін емес деп ойлаймыз. Яғни, түркілердің 

дүниетанымындағы «Ұмай ана» Адам атаның қосағы Хауа ана болуы бек 

мүмкін.      
    

                 Интернеттен 

   1. Берілген сӛздер мен сӛз тіркестерін орыс тіліне 

аударыңыз. 
 

Ұмай ана, генеологиялық байланыс, кҿне түркі, дүниетаным, адамзат, 

дҽуір, табиғат, зерттеуші, мұра, ұрпақ жалғастығы, дерек, аңыздар.    

 

2. Мына сҧрақтарға жауап беріп, ӛзара сҧхбат қҧрыңыз.  

 

1. Кҿне түркінің дүниетанымында «Ұмай ана» кім? 

2. Кҿне түркінің дүниетанымында «Ұмай анадан» ҿзге «бес ене» түсінігі? 

3. Түркілер ҽйел затын  неге «Ұмай ананың» сарқыты деп бағалайды?  

4. Кҿне түркілер мифологиясындағы «Ұмай ана» түсінігі? 

  

3. Тӛмендегі сын есімдерді  шырай тҥріне қарай ӛз бағанына  

орналастырыңыз. 

Қысқа,  толық, жүйрігірек, қып-қысқа, кҿкшілтім, ең жақын, толықтау, 

қалыңырақ, жылылау, ҽдемірек, тым кҿркем, бозғыл, ҿте қарапайым, 

қысқарақ, нағыз жақын, ең биік, салмақтылау, жұп-жұмыр, қуқылдау, ҿте 

сүйкімді, бозаң, тым ашық, тіпті алыс, кілең жайсаң, қоңырқай. 

 

Жай шырай Салыстырмалы 

шырай 

Кҥшейтпелі 

шырай 

Асырмалы 

шырай 

М:  қысқа М: жүйрігірек М: қып-қысқа М: кілең жайсаң 

    

    

 

  4. Мәтінді оқып, стилін анықтаңыз. 

- мҽтінді оқып, стилін анықтаңыз 
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-мҽтіннен термин сҿздерді теріп жазыңыз 

-мҽтіннен сын  есімді теріп жазыңыз 

Домалақ ана 

Шын есімі Нұрила – есімі ел ұранына айналған Абыз аналардың бірі. 

Ол 660 ж ҿмірге келген. Шыққан тегі Орта жүздің Уақ тайпасының ішіндегі 

Шоға руынан. Ұлы жүзде "Уақ болсаң Шоға бол - даулы істе жорға бол" - 

деген сҿз содан қалған деседі. Кешегі тарихымызда болған Тҿле би бабамыз 

да осы сҿзді кҿп қолданған екен. Тҿле би кҿзі тірісінде Уақтарды "түбім", 

"асыл сүйегім", "түп нағашым" деп ерекше ықылас кҿрсеткені де сондықтан 

деседі.   

Ҽз анамыздың ҽкесі де кҿріпкел ҽулие кісі болған екен. Бір күні ҽкесі 

түсінде аян кҿреді. Түсінде "Қызыңды бірінші болып білегінен ұстаған 

адамға бер" деп аян береді. Осы ҽкесінің ҿсиетімен Домалақ ана он тоғыз 

жасында (679 ж) Бҽйдібек биге тұрмысқа шығады. Ол кезде Байдібек бидің 

жасы 47 де болыпты. Құдыққа құлап кеткен анамызды Байдібек ата арқанмен 

тартып шығарып, білегінен ұстап кҿтеріп, шапанына орап алып үйіне апарған 

екен. Үйінде ҽкесі Нұриладан: - Байдібек сені қалай шығарып алды? деп 

сұрапты. Сонда Нұрила: - "Арқанмен тартып шығарып білегімнен ұстап 

кҿтеріп алды" - депті. Онда сен осы кісіге ұзатамын - депті. Ел ішіндегі 

деректерге қарағанда, оған «Дихнат мама» деген атауды түп тегі 

түрікпен Қара Хайдар деген кісі қойған. «Дихнат мама» – парсы сҿзі. Қазақ 

тілінде «Ҽулие ана» деген мағына береді. «Дихнат мама» сҿзі уақыт ҿте келе 

дыбыстық ҿзгерістерге ұшырап, «Домалақ анаға» айналған.         Одан 

тараған ұрпақтарының бҽрі де білімімен, ақылымен ерекшеленіп, ел билеген.  

Жарықшақ ( 680-761ж) деген ұлы Жетісу ҿлкесінің ұлысбегі болған. 

Домалақ ана ҿмірінің соңғы жылдары Ташкент қаласында ҿтеді. Алайда ері 

Бҽйдібектің түсінде аяны бойынша, ҿздерінің ескі қонысы Қаратауға барып 

тұруға қамданып, жол шегеді. 738 жылдың жиырма сегізінші мамырында 78 

жасында кҿш Балабҿген ҿзенінің жағасына жеткен кезде Домалақ ана сол 

жерде кҿз жұмады. Ҿзінің тілегі бойынша Домалақ ана сол жазыққа 

жерленеді. 

  
                                                                                               Интернеттен 

 

5.  Сӛйлемдерді мәтінге сәйкес аяқтаңыз. 

1. Шын есімі Нұрила – есімі ел ұранына айналған ... ... ... .  

2. Ҽз анамыздың ҽкесі де кҿріпкел ... ... ... .   

3. Түсінде «Қызыңды бірінші болып білегінен ұстаған адамға бер» ... ... ... . 

4. Одан тараған ұрпақтарының бҽрі де білімімен, ақылымен ерекшеленіп, ... 

... .  

5. Ҿзінің тілегі бойынша Домалақ ана ... ... ...  ... . 

6. Домалақ ана ҿмірінің соңғы жылдары ... ... ... .  

 

http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D3%99%D0%B9%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%B5%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%85%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B5
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%85%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D2%9B_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D2%93%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83
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  6.  Берілген жай шырайдан салыстырмалы шырай жасаңыз.  

Жақсы, биік, кең, қоңыр, таза, нҽзік, жұмсақ, қысқа, ұзын, таяз, кекшіл, ҿр 

кҿкірек, шолақ, жеңіл, тұнық, боз, кҿк, жүйрік. 

    

7. Тест тапсырмалары  

 

1. Сын есім 

A) Іс-қимылдың орындалуында орындаушының қатысын білдіреді 

B) Заттың, ұғымның, құбылыстың атын білдіретін сҿз табы 

C) Заттың іс-ҽрекетін, қимылын, сипатын білдіретін сҿз табы  

D) Зат есім, сын есім, сан есімнің орнында жүретін, қолданатын сҿз табы.  

E) Заттың түрін, түсін, сапасын, салмағын, кҿлемін білдіретін сҿз табы 

 

2. Сын есімнің қҧрамына қарай бӛлінуі  

A) Сапалық, қатыстық 

B) Негізгі, туынды 

C) Дара, күрделі 

D) Салыстырмалы, асырмалы 

E) Күшейтпелі, қатыстық   

 

3. Заттың жай қалыпты  тҥрін, тҥсін,  сапасын, салмағын, кӛлемін 

білдіретін шырайдың тҥрі    

A) Салыстырмалы шырай 

B) Асырмалы шырай 

C) Жай шырай 

D) Ашық рай 

E) Күшейтпелі шырай  

 

4. Заттың сындық белгісін, басқа затпен салыстырғанда кем  немесе 

артық екендігін білдіретін шырайдың тҥрі  

A) Салыстырмалы шырай 

B) Асырмалы шырай 

C) Жай шырай 

D) Ашық рай 

E) Күшейтпелі шырай  

 

5. Белгілі бір сындық белгінің бір нәрседен ӛте  артық  немесе ӛте кем 

екендігін білдіретін шырайдың тҥрі 

A) Салыстырмалы шырай 

B) Күшейтпелі  шырай 

C) Жай шырай 

D) Ашық рай 

E) Шартты рай 
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6. Сапалық сын есімдерді кӛрсет   

A) Жақсы, кіші, ҿнерлі 

B) Жаман, алыс, күзгі 

C) Ақ, сары, ашық 

D) Дауысты, дауыссыз, ұзын 

E) Сұр, қызылдау, жаманырақ  

 

8. Ӛлеңді мәнерлеп оқып, жаттап алыңыз. 
 

Сүйемін туған тілді анам тілін,  

есікте жатқанымда-ақ берген білім.  

Шыр етіп жерге түскен минутімнен,  

Құлағыма сіңірген таныс үнім.  

Сол тілмен шешем мені ҽлдилеген,  

Еркелеткен, құлыным, жаным деген.  

Сол тілменен бірінші білгізілген,  

«Апа» деген сүйгендік сҿз һҽм менен.  

Қалжақтап алып қашып құрбы бҿркін,  

Сол тілменен ойнадым далада еркін.  

Сол тілменен бірінші сыртқа шыққам,  

Ҿмірден, ен даладан ұққам кҿркін.  

Сол тілменен білгіздім тілегімді,  

Бірінші сүйген жарға жүрегімді.  

Маған қарай тығылып «жаным» деген,  

Мойнына апарғанда білегімді.  

Сол тілменен үйрендім нҽрсе аттарын,  

Сол тілменен ұғынды, ҽдетті мен жаттадым,  

Ең бірінші сол тілмен сыртқа шықты,  

Сүйгенім, жек кҿргенім, ұнатқаным.  
          Сұлтанмахмұт Торайғыров 

 

Сіз бұл адамды білесіз бе? 

Ахмед Иүгінеки,  Югнаки Адиб Ахмед ибн Махмуд (12 ғасырдың 

соңы, Түркістан ӛңірі - 13 ғасырдың басы, сонда) – орта 

ғасырлық ақын, хакім, ойшыл. Иүгінеки (қазақша Жүйнек) қаласында туып 

ӛскен. Ахметтің туған жері Түркістанға қарасты Иугнәк деген қыстақ. 

Қазақтар ол жерді Жүгенек деп атаған. Ахмет жас 

шағында араб, парсы тілін меңгерген білімді адам болған. 

Ахмед Иүгінекидің ғұмыры, ӛмір сүрген ортасы туралы деректер тым 

тапшы. Зағип болып туып, фәни жалғанның жарық сәулесін кӛрмей бақиға 

озған Ахмед жастайынан ілім-білімге құмартып, түркі тілдері мен араб 

тілін жетік меңгерген. Шариғат қағидаларын жан-жақты зерттеп-

танып, терең іліміне сай ―Әдиб Ахмед‖ деген құрметті атқа ие болған. 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%AF%D1%80%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D1%8B%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%BC
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B9%D1%88%D1%8B%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8B_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D2%93%D0%B0%D1%82
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Ақыл-ойы толысып, діни танымы әбден кемелденген шағында Ахмед 

Иүгінеки қысқаша тақырыптарға бӛліп,  ислам құндылықтарына негізделген 

ӛлең-жырларын ӛмірге келтіре бастайды. Кейін бұл жәдігерліктердің басы 

біріктіріліп, «һибуат-ул-хақаиқ» («Ақиқат сыйы») деп аталатын 

дидактикалық ӛлеңдер жинағына айналған. Мазмұны, танымдық нәрі 

жағынан алғанда «Ақиқат сыйы» — Әбу Насыр әл-Фараби, Махмуд 

Қашқари, Жүсіп  Баласағұни, Қожа Ахмет Иасауи мұраларымен іштей 

астасып, 9 — 13 ғ. аралығындағы түркі дүниесінің рухани қазыналарының 

жарқын туындысына айналды. 

Ахмет Иүгінекидің ―Ақиқат сыйының‖ түпнұсқасы біздің 

заманымызға жетпей, біржолата жоғалып кеткен. Ахмед Иүгінеки 

мұрасының 14 — 15 ғасыр жасалған 3 түрлі кӛшірмесі, 3 түрлі үзіндісі бар. 

Оның ішінде ең ескісі — 1444 жылы Самарқанда Арыслан Қожа тархан 

Әмірдің қалауымен Зәйнүл Әбідін бин Сұлтан Бақыт Журжани Құсайын 

кӛшіріп жазған нұсқа. Кӛне ұйғыр, арагідік арабша хатқа түскен нұсқаның 

жалпы кӛлемі - 508 жол. Бұл мұра қазір Стамбұлдағы Айя-София 

кітапханасы қорында сақтаулы; 2-нұсқа Стамбұлда 1480 жылы Шайх зада 

Абд әр-Раззақтың ұйғыр және араб жазуымен кӛшірген, 506 жолдан 

тұратын үлгісі. Парсыша, тәжікше түсініктемелері бар, Стамбұлдағы Айя 

— София кітапханасында сақтаулы бұл жәдігерлікті Н. Әсім 1915 жылы, 

ал қаласының Маһмудов 1972 жылы алғаш жариялаған; ―Ақиқат сыйының‖ 

үшінші арабша нұсқасы 14 ғасырдың аяғында, немесе 15 ғасырдың басында 

524 жол ӛлең кӛлемінде кӛшірілген. Ол Стамбұлдағы Топ-Қапы сарайында 

сақтаулы. Сол сияқты ―Ұзын кӛпірдегі Сейіт Әлі‖ деген кісінің 

кітапханасынан табылып, Анкара кітапханасына табыс етіліп, кейін 

мүлдем жоғалып кеткен Ахмед Иүгінеки мұралары туралы дерек бар. 

Анкарадағы Маариф кітапханасынан табылған (кӛлемі 4 бет), Берлин 

Ғылым Академиясында сақтаулы тұрған (1 бет) ӛзге нұсқалардың із-

жосықтары Ахмет Иүгінеки. еңбектерінің қаншалықты кең кӛлемде 

таралғанын дәлелдей түседі.   
Қазақ тілі. Энциклопедия. Алматы:  

Қазақстан Республикасы  

Білім, мҽдениет жҽне денсаулық сақтау 

министрлігі,  

Қазақстан даму институты, 1998 жыл, 509 бет. 

 

 

 

6-тақырып: Тҥргеш қағанаты. 

 

Грамматикалық тақырып: Сан есім 

 

Сан есім - заттың санын, мӛлшерін, ретін, шамасын білдіретін сӛз 

табы. Сан есім жеке айтылғанда абстракт сандық ұғымдардың атауы 

болатындықтан, нақты мағыналары басқа сӛздермен қарым-қатынасқа 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D0%B8%D2%9B%D0%B0%D1%82_%D1%81%D1%8B%D0%B9%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%B1%D1%83_%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%8B%D1%80_%D3%99%D0%BB-%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D0%B4_%D2%9A%D0%B0%D1%88%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D0%B4_%D2%9A%D0%B0%D1%88%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D0%B4_%D2%9A%D0%B0%D1%88%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D2%93%D2%B1%D0%BD%D0%B8
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0_%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82_%D0%98%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%83%D0%B8
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D2%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%B0%D0%B9%D2%93%D1%8B%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D2%B1%D0%BB
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түсу кезінде, оларды сан жағынан анықтау барысында айқындалады. Сан 

есім ӛзі анықтайтын сӛздің алдынан келіп, атау тұлғасында тұрады, 

субстантивтенгенде (заттанғанда) кӛптеледі, жіктеледі, тәуелденеді, 

септеледі. Сан есім морфол. құрамына қарай негізгі және туынды болып 

жіктеледі, оның дара, күрделі түрлері бар. Семантик.-морфол. тұрғыдан 

есептік, реттік, болжалдық, жинақтық, топтық, бӛлшектік аталатын 

топтарға бӛлінеді. Есептік сан есім ӛзге сан есім топтарының жасалуына 

негіз болады (мыс., бір, екі). Реттік сан есім есептік сандарға -ыншы, -інші 

(бірінші, екінші), жинақтық сан есім бірден жетіге дейінгі есептік сан 

есімге -ау, -еу аффикстерінің (біреу, алтау), топтық сан есім -дан, -ден, -

тан, -тен қосымшаларының (алтыдан, жүз-жүзден) жалғануы арқылы 

жасалады. Болжалдық сан есім заттардың санын дәл кӛрсетпей, шамамен, 

мӛлшермен атайды (жүз шақты), бӛлшектік сан есім математикада жиі 

қолданылады (оннан екі бӛлігі). Сан есімге ұқсас жарты, жалғыз, сыңар, 

қадақ, шақырым, қозы кӛш жер, ет асым, т.б. сӛздер уақыт, салмақ 

ӛлшемдері ретінде қолданылғанымен сан есімге жатпайды, нумеративтік 

сӛздер болып табылады. 

 

Тҥргеш қағанаты 
Мәтінді оқып, тапсырмаларды орындаңыз 

 

 (704–756 жж.) Түрік тектес түргеш тайпалары VI-ғасырда Тянь-Шань 

таулы аймақтарын мекендеген, ал VII-ғасырда Жетісудың орталық 

аймақтарын қоныс еткен. Түргеш тайпалары жҿніндегі алғашқы мҽліметтер 

Күлтегін ескерткішінде жҽне Қытай жазба деректерінде кездеседі. Ал 

түргештердің жеке қағандық болып құрылуы туралы дерек "Тоныкҿк‖ 

жазуында айтылған. Түргеш қағанаты халқының этникалық құрамы негізінен 

сары жҽне қара түргеш тайпаларынан тұрған. Шу бойындағы түргештер 

сары, ал Талас аймағындағы түргештер қара түргештер деп аталған. 

Түргеш қағанаты 704–756 жылдар аралығында ҿмір сүрді. Бұл кезде 

Жетісу аймағында араб басқыншыларына қарсы күрес жүріп жатқан 

болатын. Жетісуда Түргеш қағанаты билеушілерінің негізін қалаушы 

Үшелік-қаған. Оның билік жүргізген кезі – 699–706 жылдар. Ол Жетісудан 

Батыс түрік билеушісі Бҿрішадты қуып, Ташкенттен Турфанға жҽне 

Бесбалыққа дейін ҿзінің ҿкіметін орнатты. Оның басты саяси орталығы – Шу 

ҿзені бойындағы Суяб қаласы. Екінші орталығы – Іле ҿзені бойындағы 

Күнгүт қаласы. Үшелік елді 20 ұлысқа бҿліп, олардың ҽрқайсысында 7 

мыңнан ҽскер ұстады. 

Түргеш қағанатында Үшелік ҿлгеннен кейін билік оның баласы Сақал-

қағанға кҿшті. Оның ел билеген кезі 706–711 жылдар. Қаған билігі үшін сары 

жҽне қара түргеш тайпаларының арасында талас-тартыс басталды. Батыста 

түргештер соғдылармен бірігіп арабтарға қарсы күрес жүргізді. 711 жылы 

Шығыс түрік қағаны Қапаған Жоңғария жерінде түргештерге соққы беріп, 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%BD%D1%8C-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%82%D1%96%D1%81%D1%83
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D2%AF%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BD_%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BA%D1%96%D1%88%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D1%8B%D0%BA%D3%A9%D0%BA
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81
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Сырдариядан ҿтті. 712–713 жылдары арабтарға қарсы түріктер, соғдылар 

Шаш (Ташкент) қаласы тұрғындары жҽне ферғаналықтар бірігіп күш 

кҿрсетті. Мҽуеренахрдағы араб иелігіне тҿніп отырған қауіпті түсінген 

Күтеиб Шаш қаласын ҿртеді, 714 жылы ол Испиджабқа шабуыл 

ұйымдастырды. 

Екі тайпаның арасындағы тартыста қара түргештер жеңіске жетеді, 

олар қолдаған Сұлу тархан қаған болады. Түргеш қағанаты Сұлу қағанның 

(715–738 жж.) тұсында қайта күшейе бастады. Бұл кезде ҿкімет қара түргеш 

тайпаларының қолына кҿшіп, мемлекет орталығы Талас (Тараз) қаласына 

ауысты. Айлалы саясаткер жҽне күшті ҽскери қолбасшы Сұлу екі майданда: 

батыста арабтарға қарсы, шығыста Батыс түрік қағандары мирасқорларын 

қолдаған Тан империясымен күрес жүргізді. 723 жылы түргештер Ферған 

қарлұқтарымен жҽне Шаш тұрғындарымен бірігіп, арабтарға күйрете соққы 

берді. Арабтар 732 жылы ҿз ҽскерлерін біріктіріп, түргештерді қирата жеңіп, 

Бұхара қаласын басып алды. 737 жылы Сұлу арабтарға қарсы жорық 

ұйымдастырып, Тохарстанға дейін жетті, бірақ кейін жеңіліп қалды. Қайтып 

келе жатқанда, оны ҿзінің ҽскери басшысы Баға-тархан ҿлтірді. Сұлу қаған 

қаза болғаннан кейін билік үшін "сары‖ жҽне "қара‖ түргештердің арасында 

ұзаққа созылған күрес жүрді. Түргеш мемлекеті ҿз ішіндегі күрестің 

нҽтижесінде едҽуір ҽлсіреді, мұны Тан (Қытай) империясы ұтымды 

пайдаланды. 751 жылы Тараздың қасындағы Атлах қаласы жанында Зияд-

ибн-Салых бастаған араб ҽскерлері мен Гао-Сяньчжи басқарған Қытай 

ҽскерлерінің арасында 5 күнге созылған қырғын соғыс жүрді. Қытайлықтарға 

қарсы оның тылындағы қарлұқтар кҿтерілді. Нҽтижесінде Қытай ҽскерлері 

жеңіліске ұшырады. Ҽбден ҽлсіреген Түргеш мемлекеті 756 жылы құлады. 

Түргеш қағандығы бар-жоғы жарты ғасырдай ҿмір сүрді. Оның кҿп 

жылдары сыртқы жаулармен соғыста ҿтсе, ішкі жағдайында да тыныштық 

болмады. Тайпалар екі жаққа бҿлініп, бір-бірімен талас-тартысқа түсті. 

Мұндай ұзақ уақытқа созылған саяси күрес қағанаттың экономикалық жҽне 

мҽдени жағынан ҿсіп ҿркендеуіне кері ҽсерін тигізді. 
 

     1. Мәтінмен жҧмыс жасаңыз. 

1. Мҽтінде берілген сан есімдерді жазбаша жазыңыз. 

2.Мҽтінді оқыңыз, мазмұнындағы негізгі айға байланысты бірнеше сұрақтар 

қарастырыңыз  

3. Мҽтіндегі сан есімдердің (Жазылу) емлесіне түсініктеме бер. 

   

2. Мәтіннен дара және кҥрделі  сан есімдерді теріп жазыңыз. 

 

Дара сан есімдер:  

 

Күрделі сан  есімдер: 
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3. Сҧхбатты толықтырыңыз. 

Ардақ: ______________________________________________ 

Арман: Қазынашылықтың алдына қойған міндеттерді атқару 4044 

қызметкері бар, 26 ұлт ҿкілдерінің басын қосқан үлкен ұжымға жүктелді.  

Ардақ: ______________________________________________ 

Арман:  Бүгінде Қазынашылықтың құрамына 16 облыстық, Астана 

мен Алматы қалаларындағы Қазынашылық департаменттері, 187 аудандық 

жҽне қалалық бҿлімшелері мен орталық аппарат кіреді.  

Ардақ:  ____________________________________________ 

Арман: Қазынашылық органдарда жас жҽне тҽжірибелі мамандар 

қызмет атқарады. Олардың 80 пайызға жуығы жоғары білімді мамандар. Жыл 

ҿткен сайын мамандардың біліктілігі артып келе жатыр. Сонымен бірге 

Қазынашылық комитетінің 370 қызметкері жоғары оқу орындарында 

ҿздерінің білімдерін жетілдіруде.  

Ардақ: ____________________________________________ 

Арман: Қызметкерлердің орташа жасы 34 құрайды. 

Ардақ: ____________________________________________ 

Арман: Қазіргі кезде Қазынашылық органдар 15000-нан астам 

республикалық жҽне жергілікті бюджеттегі мемлекеттік мекемелерге қызмет 

кҿрсетеді. 

Ардақ: ___________________________________________ 

Арман: 1995 жылы Ақмола қаласындағы орталық жоғары мемлекеттік 

ұйымдарды қайта құрылымдау басталды. Осы кезде жас елордаға ҚМ–гі 

қоныстанды. 1997 жылы 19 желтоқсанда Алматы қаласынан Ақмолаға 

Қазынашылық комитеттің 48 қызметкері кҿшіп келді. 

Ардақ: ___________________________________________ 

Арман: 1999 жылы желтоқсан айында Қазынашылық комитет жаңа 

ғана бой кҿтерген министрлер үйінің ғимаратына кҿшіп келді, комитеттің 

кҿптеген қызметкерлері тұрғын үймен қамтамасыз етілді.  

 

  Арманның айтқан әңгімесінде мынадай мағынада жҧмсалған 

сӛздерді табыңыз.  

Орындау  - 

……........................................................................................................................... 

Біріктірген -  

……………............................................................................................................... 

Міндеттелді - 

……………............................................................................................................... 

Енеді - 

……………………................................................................................................... 

Салынған - 
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.…..............................................................................……………………………… 

Қоныс аудару - 

…………................................................................................................................... 

 

4. Мәтінді оқып, стилін анықтаңыз. 

- мҽтінді оқып, стилін анықтаңыз 

-мҽтіннен термин сҿздерді теріп жазыңыз 

 -мҽтіннен сан  есімді теріп жазыңыз 

Түргештер-Батыс түрік қағандығындағы бес арыс ел дулаттың белді 

тайпасы. Түркештер- ежелгі үйсін, дулат ұлысының ұрпағы. Шежіре 

деректерінде "сары үйсін" деп аталады. Түркештер Іле мен Шу ҿзені 

аралығында, Іле Алатауынан Балқаш кҿлінің оңтүстігіне дейінгі ҿңірде 

кҿшіп-қонып жүрген. Бұл ҿлке мал шаруашылығына қолайлы, құнарлы ҿріс-

қоныс болды. Сонымен қатар отырықшы егіншілік ошағы, біршама 

кҿркейген қалалары бар бай ҿлке еді. Шығыс пен Батыс арасындағы сауда-

керуен жолының осы ҿңірді басып ҿтетін басты бҿлігі түркештердің 

бақылауында болды. Бұл жағдай түркештердің ҽскери-саяси жҽне 

шаруашылық қуатын арттыра түсті. 

Батыс Tүрік қағанатындағы ҿзара тартыстар, Жетісуда ҿз үстемдігін 

орнатуға ұмтылған Қытай императорлық ҽулетінің ҽскери- саяси ҽрекеттері 

қаған билігінін ҽлсіреуіне, сҿйтіп бірте-бірте тек аты ғана қалуына кҿбіне-кҿп 

себепші болды. «Он жебе» құрамына кірген тайпалардың енді қаған атынан 

емес, ҿз туын кҿтеріп қимыл жасауы жиілей түсті. 694 жылы таққа отырған 

Ашина Туйцзы тибеттіктермен одақтаса отырып, шығыста қытай ҽскеріне 

қарсылық ұйымдастыруға ҽрекет жасаған кезде, Жетісудың ҿзінде азғыр 

Нүзұқ-Иркин, түргеш Чыкан жҽне ұлық-оқ тайпасының басшысы бастаған 

тайпалар Суяб бекінісін қоршауды ұйымдастырған, бірақ шежірешінің сҿзіне 

қарағанда, олар жеңіске жете алмаған. Мұның ҿзі, шындыққа үйлеспейтін 

болса керек. Қалаға шабуылдың сҽтсіз аяқталуы туралы шежірешінің сҿздері 

ҿкілдердің мҽлімдемесіне ғана негізделген. Ҽдеттегідей, шайқастың қалай 

болғанын нақты суреттеп баяндау жоқ, шежіреші тек «жеңілді» дейді де 

қояды. Ол былай тұрсын, бұдан кейін аймақтың халқын бірден 

тыныштандыру үшін түрік Хусэлоның бастауымен армия ұйымдастырылды 

(бұлар түріктерден құрылған болуы керек) делінеді. Бірақ жорыққа ҽзірленіп 

жатқан кездің ҿзінде қағанатта жаңа бір күш пайда болады да, мұның 

қуаттылығы соншалық, Хусэло батысқа жорық жасаудың орнына асығыс 

түрде тайып тұрады. 

   «Жаңа Тань тарихында» былай делінген: «Шығындар (ақсүйектердің) 

күн сайын ҿсіп жатты, ал қор дегенің болған жоқ. Соңғы жылдары ол (қаған) 

тапшылықты сезіне бастады, сондықтан талап алынған олжаларды бірте-

бірте бҿліске салмай, ҿз қолында ұстады. Міне, осы кезде бағыныштылар да 

одан бҿлініп шыға бастады». Дау-жанжалдар қара түргештер мен сары 

түргештердің билеуші топтары арасындағы күреске ұласты. 738 жылы 
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Сұлық-қаған ҿлген кезден бастап бұл күрес ҿте-мҿте шиеленісе түсті. 

Шежіреде айтылғандай, Түргеш қағанатында «Сҿгенің (Сақалдың) 

ұрпақтарын сары рулар (сары түргеш) деп, ал Сұлу (Сулуқ) ұлысын қара 

рулар (қара түргеш) деп атайды, (олар) бірімен-бірі жауласады, біріне- бірі 

сенбейді». Түргеш шонжары шумекен Бекан-Күлүг-шорасының (Фу- Янь-

Цюэлю-чо) хатында да осы туралы айтылады: «Біз далада, толқып тұратын 

елде тудық, біріне-бірі шабуыл жасап, кескілесіп жатады...» 

Арабтар Орта Азияға жаулауы басталған кезде, Қазақстан мен Орта 

Азияның басым бҿлігі Батыс Түркі қағанаты қол астында болды. Арабтарға 

қарсы күресте Жетісуда ҿкімет басына келген түргештер болды. Оның негізін 

салған Үш-еліг қаған (699-706 жж.). Оның ордасы Шу бойындағы Суяб 

қаласы болды. Екінші (кіші) ордасы Іле ҿзені жағасындағы Күнгіт қаласында 

орналасты. Үш-еліг-қаған елді 20 түтіктікке (еншілікке) бҿлді, оның 

ҽрқайсысының 7 мыңнан ҽскері болды. Үш-еліг-қаған Қытай империясымен 

жҽне Согда мемлекетімен саяси бірлестік құрып, арабтарға қарсы күреседі. 

Түргеш қағанатында Үш-елігтен кейін оның мұрагері болып, баласы 

Сақал-қаған (706-711) таққа отырады.   

723 жылы Ферғана қарлұқтарымен жҽне Шаш тұрғындарымен тізе 

қосып, түргештер арабтарды жеңеді. Сулықты арабтар Абу Мұзахим 

(Сүзеген) деп атайды. 737 жылы Сулықты ҿз қолбасшысы Баға-Тархан 

ҿлтіреді. Оның қазасынан кейін "сары" түргештер мен "қара" түргештер 

арасында ҿкімет билігін алу үшін күрес басталды. Ішкі қырқыс Түргеш 

мемлекетін ҽбден тұралатып тастады. 756 жылы түрік тілді қарлұқ 

тайпаларының ҽрекетінен түргеш мемлекеті құлады. 

 

5.  Сӛйлемдерді мәтінге сәйкес аяқтаңыз. 

1. Түргеш қағанаты (704–756 жж.) Түрік тектес түргеш тайпалары VI-ғасырда 

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

2. Екі тайпаның арасындағы тартыста қара түргештер ... ... . 

3. Дау-жанжалдар қара түргештер мен сары түргештердің билеуші топтары 

арасындағы ... ... . 

4. Арабтар Орта Азияға жаулауы басталған кезде, Қазақстан мен Орта 

Азияның басым бҿлігі ... ... ... .. ... ...  . 

5. Үш-еліг-қаған елді 20 түтіктікке (еншілікке) бҿлді, оның ҽрқайсысының 7 ... 

... ... . 

6. 756 жылы түрік тілді қарлұқ тайпаларының ҽрекетінен ... ... ... . 

 

6.  Тӛлеу сӛзді тӛл  сӛзге айналдырыңыз.  

1. «Байлық қолға ұстаған мұз ериді де кетеді» дегенді Бҿлтірік шешен 

айтқан.  

2. «Ш.Уҽлиханов –аққан жұлдыздай жарқырап ҿте шыққан аяулы 

ғалым» деп В.И.Веселовский айтыпты. 
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3.«Тҽуелсіздіктің тар жол, тайғақ кешуінен, беттен қағар желінің 

есуінен тайсалмауға тиіспіз» деген сҿзді Нұрсұлтан Назарбаев айтқан. 

 

 7. Мәтін мазмҧнына сәйкес тӛмендегі сӛздерге сан есімдерді 

байланыстырыңыз.  

 

756    

 

Түргеш қағанатында Үш-

елігтен кейін оның мұрагері болып, 

баласы Сақал-қаған ... таққа 

отырады.   

 706-711    

 

... жылы Ферғана 

қарлұқтарымен жҽне Шаш 

тұрғындарымен тізе қосып, 

түргештер арабтарды жеңеді. 

711   ... жылы түрік тілді қарлұқ 

тайпаларының ҽрекетінен түргеш 

мемлекеті құлады. 

723   ... жылы Шығыс түрік қағаны 

Қапаған Жоңғария жерінде 

түргештерге соққы беріп, 

Сырдариядан ҿтті. 

 

8. Сан есімнің тҥрлерін алты бағанға орналастырыңыз. 

Бір, үш жүздей, екінші, біреу,  үш, жүз-жүзден, оныншы, үшеу, бес-

алтыдан,  мың, он шақты,  екі мың он бесінші, алтау, жиырмаға тарта, үш-

үштен, бір мың екі жүз, тҿрт жарым, онның үші, жиырма-отыздан, елуге 

тарта, жетеу,жүзден бірі, қырық, елу, тоғыз жүз, жүз қаралы, қырқыншы, тҿрт 

жүз елудей, үштен екісі.  

  

Есептік Реттік Жинақтық Бҿлшектік Топтау Болжалдық 

М: бір М: бірінші М: біреу М: екіден бір М: Екі-

екіден 

М: Он 

шақты 

      

      

      

9. Мақал-мәтелдердегі сан есімді тауып, орнына қойыңыз.  

1) Жұт ... ағайынды.  

2) ... атасын білмеген ұл жетесіз.  

3) ... атасын білген ұл ... жұрттың қамын жер. 

Ҿзін ғана білген ұл құлағы мен жағын жер.  

4) Ҿзі жақсы кісіге ... кісілік орын бар. 

5) ... қошқардың басы ... қазанға сыймас.  

6) ... жылға қоян терісі де шыдайды.  
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7) ... қолың ұрысшы болса, 

... қолың арашашы болсын.  

8) ...  метр мұзда ...  күнде қатпайды.  

9) ... оқты бұлан кҿтереді, 

... оқты ұлан кҿтереді.  

10) ... ала болса  ауыздағы кетеді. 

... түгел болса тҿбедегі келеді 

10. Тест тапсырмалары 

 

1. Сан есімнің мағыналық тҥрі 

A) Бес; 

B) Тҿрт; 

C) Үш; 

D) Алты; 

E) Жеті. 

2. Заттың реттік қатарын білдіретін сан есім  

A) Есептік; 

B) Болжалдық; 

C) Реттік; 

D) Бҿлшектік ; 

E) Жинақтық. 

 

3. Заттың нақты санын білдіретін сан есім 

A) Есептік; 

B) Болжалдық; 

C) Реттік; 

D) Бҿлшектік;  

E) Жинақтық.  

 

4. Заттың жинақталған санын білдіретін сан есім  

A) Есептік; 

B) Болжалдық; 

C) Реттік; 

D) Топтау; 

E) Жинақтық. 

 

5. Жинақтық сан есімнің сҧрағы 

A) Неше,қанша? 

B) Нешінші? 

C) Нешеден? 

D) Нешеу? 

E) Қай шамалы ? 
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6. Септік жалғауы бар сан есімдерді кӛрсет 

A) Бірінші, мыңыншы, оннан; 

B) Бестен, екеуін, қырыққа; 

C) Бес-бестен, он,  жеті; 

D) Үшеудің, он тоғыз, жиырмасыншы; 

E) Жүз бір, он алтыда, тоқсан екі. 

 

Сіз бұл адамды білесіз бе? 

 

Қожа Ахмет Ясауи (1093 ж.ш., кейбір деректерде 1103, 

1041, Сайрам (Исфиджаб) — 1166 ж. Түркістан (Ясы)) — түркі 

халықтарының, соның ішінде қазақ халқының, байырғы мәдениетінің 

тарихында айрықша орны бар ұлы ақын, пәлсапашы. 

Қожа Ахмет Ясауи–1093 жылы туылған түркістандық 

ғұлама, әулие. Қожа Ахмет Ясауидің арғы тегі қожалар әулеті. Әкесі –

Исфиджабта даңққа бӛленген әулие, Әзірет Әлінің ұрпағы Шейх Ибраһим. 

Анасы – Мұса шейхтың қызы Айша (Қарашаш ана). Мұса шейх те 

Исфиджабта әулиелігімен танылған. Кейбір деректерде Қожа Ахмет 

Ясауидың Ибраһим атты ұлы мен Гауhар Хошназ (Жауhар Шахназ) атты 

қызының болғандығы айтылады. Қожа Ахмет Ясауидың ұрпағы негізінен 

осы қызынан тарайды.  

Қожа Ахмет Ясауи ұстаздарының кӛшбасшысы – Арыстан баб. 

Кашифи ―Рашахат-ул айн-ил хайат‖ атты еңбегінде Қожа Ахметтің 

Арыстан бабтың шәкірті болғандығы, одан заһир және батин ілімдерінің 

сыры мен мәнін үйренгендігі, оған 16 жылы қызмет еткендігі туралы 

мәлімет береді. Ясауидың ―Диуани хикметінде‖ де Арыстан баб жиі ауызға 

алынады. Қожа Ахмет Ясауидың ӛмірі мен қызметі туралы Жазба 

деректерде (Хазини, ―Жауаһир-ул Абра Мин Амуаж-ил Биһар‖) оның Юсуф 

Хамаданидың шәкірті екендігін кӛрсететін деректер болғанымен, соңғы 

зерттеулерде оны теріске шығаратын тұжырымдар айтыла бастады. 

Қожа Ахмет Ясауидың алғашқы шәкірті – Арыстан бабтың ұлы Мансұр 

Ата, екінші шәкірті – Сайид Ата Хорезми, үшінші шәкірті – Сүлеймен 

Бақырғани. Осылардың ішіндегі ең кӛрнектісі – Бақырғани (Хакім Ата) 

(Кашифи, ―Рашахат-ул айн-ил хайат‖). Тағы бір танымал шәкірттерінің 

бірі Мұхаммед Данышменди сопы Қожа Ахмет Ясауидың ―Мират-ул Қулуб‖ 

атты мұрасын хатқа түсірді.   

Оның бүгінгі ұрпаққа жеткен кӛлемді шығармасы — «Диуани хикмет/ 

Диуани Хикмат» (Хикмат - жинақ). Бұл шығарма алғаш рет 1878 ж. жеке 

кітап болып басылып шығады. Содан кейін ол Ыстамбұл, Қазан, Ташкент 

қалаларында бірнеше қайыра басылады. 

 «Диуани Хикметтен» түркі халықтарына, соның ішінде қазақ 

халқына, ертедегі мәдениетіне, әдебиетіне, тарихына, этнографиясына, 

экономикасына қатысты бағалы деректер табуға болады. 

http://kk.wikipedia.org/wiki/1103
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%BC
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B1
http://kk.wikipedia.org/wiki/1166
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%AF%D1%80%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%AF%D1%80%D0%BA%D1%96_%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%AF%D1%80%D0%BA%D1%96_%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%AF%D1%80%D0%BA%D1%96_%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B5
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%88_%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B1%D0%B0%D0%B1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D2%B1%D1%80_%D0%90%D1%82%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D2%B1%D1%80_%D0%90%D1%82%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D2%B1%D1%80_%D0%90%D1%82%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D2%AF%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D1%80%D2%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D2%AF%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D1%80%D2%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D2%AF%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D1%80%D2%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D2%B1%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8
http://kk.wikipedia.org/wiki/1878
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%AF%D1%80%D0%BA%D1%96_%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%80


 

 

 

52 
  

 

Қазақстан Республикасы  

Білім, мҽдениет жҽне денсаулық сақтау 

министрлігі,  

Қазақстан даму институты, 1998 жыл, 509 бет. 

 

 

ЕКІНІШ ТАРАУ  

 

«МАМАНДЫҚ  ТІЛІ»    

                          

                                                             7-  тақырып:    Археология 

              Грамматикалық тақырып: Есімдік 

 

Есімдіктер - заттың атын, сынын, санын, олардың аттарын 

білдірмейтін, бірақ солардың (зат есім, сын есім, сан есімдердің) орнына 

жұмсалатын сӛз табы.
 
 Есімдіктер белгілі бір түсінікті я ойды жалпылама 

түрде мегзеу арқылы білдіреді. Есімдіктердің нақтылы мағыналары 

ӛздерінен бұрын айтылған сӛйлемге немесе жалпы сӛйлеу аңғарына қарай 

айқындалады.  

Мағыналарына қарай есімдіктер мынадай 7 топтарға бӛлінеді: жіктеу 

есімдіктер, сілтеу есімдіктер, сұрау есімдіктер, ӛздік есімдіктер, белгісіздік 

есімдіктер, болымсыздық есімдіктер, жалпылау есімдіктері. 

 

Археология 
 

Мәтінді оқып, тапсырмаларды орындаңыз. 

 

Археология — тарих ғылымының ежелгі дҽуір мен орта ғасырдағы 

адамзат қоғамы дамуының заңдылықтары мен негізгі кезеңдерін зерттейтін 

саласы. 

Басты зерттеу нысаны алғашқы қауымнан, ерте заман мен орта 

ғасырлардан қалған материалдық ескерткіштер: еңбек құралдары, қару-жарақ 

түрлері, мекен-жай, қоныстардың, керуен сарайлар мен ҽскери бекіністердің 

жұрты, үй-іші заттары, зираттар, обалар, т.б. Бұл заттар ғылымда 

археологиялық ескерткіштер деп аталады. Олар топыраққа кҿміліп, жер 

астында қалып, қалалар мен бекіністердің қираған орындарында бірнеше 

қабаттардан тұратын тҿбелер пайда болады. Мұндай қатпарлар археологияда 

мҽдени қабаттар деп аталады. Қазақстан жеріндегі ең үлкен қала болып 

есептелетін Отырардың мҽдени қабатының биіктігі 18 м. Кейбір обалардың 

биіктігі 20 м-ге, аумағы 100 м2-ге дейін жетеді. Қазба жұмыстары кезінде 

табылған материалдық деректерге ғылыми түсініктеме беру үшін 

археологияда антропология, этнология, геология, ботаника, зоология, 

палеонтология, физика, химия, топырақтану ғылымдарының зерттеу ҽдістері 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%8B%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82_%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BD_%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD_%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D3%A9%D0%B7_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%8B
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кеңінен пайдаланылады. 

Археология (ол гректің archaіos – ескі, logos – ғылым деген сҿздерінің 

қосылуынан шыққан) термині біздің заманымыздан бұрынғы 4 ғасырда кҿне 

заманды зерттейтін ғылым ретінде (Платон) қолданыла бастағанымен, 

ғылыми археологиялық зерттеулер Еуропада қайта ҿркендеу дҽуірінде ғана 

жүргізілді. 15 – 16 ғасырларда Италияда ежелгі сҽулет ҿнерінің мұраларын 

іздеуге, 18 – 19 ғасырларда Қосҿзен бойында кҿне мҽдени мұраларды 

зерттеуге бағытталған қазба жұмыстары жүзеге асырылды. 19 ғасырдың 1-

жартысында Ресейде Қара теңіз жағалауындағы кҿне грек қалаларының 

қалдықтары мен скиф обаларын жүйелі түрде зерттеу басталды. Қазақстан 

мен Орта Азияда археологиялық зерттеулер 19 ғасырдың 70-жылдарында 

бастау алды жҽне олар Василий Радлов, Николай Веселовский, Петр Лерх, 

Василий Бартольд есімдерімен байланысты. 1920 – 30 ж. Ҽлкей Марғұлан, 

Сергей Руденко, Александр Бернштам, т. б. басқарған экспедициялар 

Қазақстан жерінде күрделі археологиялық барлау, қазба жұмыстарын 

жүргізді. 
 

  1. Берілген сӛздерді орыс тіліне аударыңыз. 
Еңбек құралдары, қару-жарақ түрлері, мекен-жай, қоныстардың, 

керуен сарайлар мен ҽскери бекіністердің жұрты, үй-іші заттары, зираттар, 

обалар. 

 

2. Мына сҧрақтарға жауап беріп, ӛзара сҧхбат қҧрыңыз.  

 

1. Археология қандай ғылым саласы? 

2. Қазақстан жерінде қандай археологиялық қазба жұмыстары жүргізілді? 

3. Археологиялық қазба жұмыстарын жүргізу кезінде қандай құнды 

жҽдігерлер табылды?  

4. Қазақстан жерінде күрделі археологиялық барлау, қазба жұмыстарын 

жүргізген қандай ғалымдарды білесіз? 

5. Археологиялық ескерткіштерге нелер жатады? 

 

3. Мына сӛздер мен сӛз тіркестерін пайдаланып сӛйлем қҧраңыз. 

 Қазба байлықтар, кен орындары, жҽдігерлер, алтын адам, обалар, 

археологиялық зерттеулер, экспедиция,  мамандық иелері, жастар, студенттер. 

 

4. Мәтінді оқып, стилін анықтаңыз. 

- мҽтінді оқып, стилін анықтаңыз 

-мҽтіннен термин сҿздерді теріп жазыңыз 

-мҽтінде айтылған тҽртіптерді жадыңызда ұстаңыз 

-мҽтіннен есімдіктің түрлерін тауып,  теріп жазыңыз 

Ҽлем жұртшылығы  тарихы деректері  мен мүраларға қашанда 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD
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үлкен қызығушылыкпен, құлшыныспен қарайды. Жаһан жұртшылығының 

басым бҿлігі туристік сапарға шыға  қалса,  міндетті түрде тарихи бай 

ҿлкелерге ат басын тірейді. Мҽселен,  Мысырдың пирамидаларын  немесе 

Ұлы  Қытай қорғанын кҿру  кезінде сұлулыққа деген  құштарлығы бар 

жандардың барлығының армны болар. Ал, жекелей заттардың да құны,  

бағасы  жылдан – жылға артып келеді. Мысалы, ҽйгілі суретші  Леонардо да 

 Винчидің «Джокондасы» ҽлі күнге дейін  сақтандырылмаған екен. Оның 

 басты себебі картина құнының  жоқтығы  екендігі  бізге  бұрыннан мҽлім. 

           Қазақстан жерінде  де кҿптеген археологиялық  қазбалар табылған. 

Кҿне қалалардың  орны  халқымыздың  бай тарихынан  сыр шерткендей. Ал, 

 күні  бүгінге дейін жоғалмай  келген Тараз,  Түркістан  сияқты сан ғасырлық 

тарихы бар қалалар бүгінде  кҿптеген туристердің таңдана отырып 

 аралайтын мекеніне айналған.  

Археологиялық  қазбаларға  келетін болсақ, бұл тұрғыдан Қазақстан 

 жерін зерттеудің негізгі жұмыстары ХХ ғасырда жүргізілген.                                                  

Қала  орындары, зираттар,  мешіт- медреселер кең байтақ Отанымыздың 

түкпір- түпкірінен табылған.  

Ал,  Алматы облысындағы есік қорғанынан «Алтын адам» табылған 

кезде  алыс -жақын  елдердің барлығы елең  еткенді. Бұл 1970 жыл болатын. 

 Археологиялық олжаны тапқан  тарих ғылымдарының докторы  Кемел 

 Ақышев  басқа да  ғалымдармен  кеңесе отырып бұл біздің заманымызға 

дейінгі  IV ғасырда ҿмір сүрген сақ ханзадасы деген шешімге келді. «Алтын 

адамның» бойындағы  қаруы  да, үстіндегі  киімі де түгелдей дерлік 

алтыннан құйылған. Бұл ең алдымен киімнің ішіндегі  адамның, сонан соң 

 оның  елінің дҽулетін  кҿрсетсе, екіншіден сол кездің ҿзінде-ақ түсті 

металлургияның  қыр - сырын меңгерген тайпалардың  ҿмір сүргенін 

куҽландырғандай. Аталмыш олжаның кҿшірмесі  Алматыдағы  Орталық 

мұражайға  қойылды, кейін қазақ  елінің басты символы ретінде  басқа 

 елдерде қойылған кҿрмелерге  шығарылды.    

 Оңтүстік  астананың орталық алаңында (Республика алаңы) 

Тҽуелсіздік монументінің негізгі бейнесі де  осы «Алтын адам».  

Қазіргі  кезге дейін  бұдан  басқа тағы екі «Алтын адамның» 

 табылғаны жҿнінде  екінің бірі  біле бермейтіні анық. Бұл сҿзіміздің 

растығын  дҽлелдеу үшін олар  жайлы   да  мҽлімет  бере кетейік. Екінші 

«Алтын адам» 1999 жылы  Атырау облысының  Аралтҿбе қорғанынан 

табылған. Олжаны  қазу  жұмыстарын тарих  ғылымдарының  кандидаты 

Зейнолла Самашев жүргізген. Біздің  дҽуірімізге  дейінгі III  ғасырға 

 жататын  осынау  алтынмен кҿмкерілген жанды  оның болат семсеріне 

 қарап, ғалымдар сарматттардың  кҿсемі  деген  қорытындыға  келген екен.  

Ал, үшінші «Алтын адам»  2003  жылы  табылған. Профессор,  тарих 

ғылымдарының докторы Ҽбдеш Тҿлеубаев бастаған  археологтар  қауымы 

 бұл  олжаны  Шығыс Қазақстан облысының  Шілікті  жазығынан қазып 

 алған.  Ғалымдардың  пайымдауынша, бұл «Алтын адам» біздің дҽуірімізге 
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дейінгі VII-VIII ғасырларда ҿмір сүрген. Мекен еткен жеріне  жҽне үстіндегі 

құйма алтыннан жасалған  аң - құс белгілеріне  қарағанда сақ патшасына 

 келетін бұл  олжа ҽлі де  зерттелу үстінде. Міне, сонымен күні бүгінге дейін 

 бір емес үш «Алтын адам»  табылғанынан хабардар  болдыңыздар. Ұлан 

байтақ  жері  бар  Қазақстан  жерінде  ҽлі  қанша «Алтын адам»  жатқаны 

белгісіз. Оны зерттеу уақыттың  еншісінде. 

 

5.  Ӛздеріңіз білетін қазақстандық архелог-ғалымдарды атап, 

еңбектерін кӛрсетіңіз. 

М: Тарих ғылымдарының докторы  Кемел  Ақышев... 

1.   

2.   

3.   

  

   6.  Жоғарыда берілген мәтіннен есімдіктерді тауып, оларды 

мағыналық тҥрге ажыратыңыз, бағанға орналастырыңыз.   
  

Жіктеу Сілтеу Сұрау Ҿздік Белгісіздік Болымсыздық Жалпылау 

М: мен М: ол М: кім М: 

Ӛзіміз 

М: 

әлдекім 

М:ешбір М: кҥллі 

       

       

       

 

 7. Мәтін мазмҧнына сәйкес тӛмендегі сӛздерді ӛзара 

байланыстырыңыз. 

 

Екінші «Алтын адам»                 бұл тұрғыдан 

Қазақстан  жерін зерттеудің негізгі 

жұмыстары ХХ ғасырда 

жүргізілген.                                                   

Археологиялық  қазбаларға 

 келетін болсақ, 

1999 жылы  Атырау 

облысының  Аралтҿбе қорғанынан 

табылған 

«Алтын адам» табылған кҿптеген археологиялық 

 қазбалар табылған. 

Қазақстан жерінде  де Алматы облысындағы есік 

қорғанынан  

 

 

8. Сҧрау есімдігінің септелуі мен тәуелденуін кӛрсетіңіз. 
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Сҧрау есімдігінің септелуі Сҧрау есімдігінің 

тәуелденуі 

Атау:     кім 

Ілік 

Барыс 

Табыс  

Жатыс  

Шығыс 

Кҿмектес 

І жақ:    кімім 

ІІ жақ 

 

ІІІ жақ 

 

9. Мақал-мәтелдерді ҧйқасын тауып жалғастырыңыз. 

1) Шебердің инесі де алтын, 

Соққан күймесі де ... . 

2) Ұстаның бізі сүйкімді, ... ... ... .  

3) Ұстаның ҿрісі кҿрігінен ... ... .  

4) Алтын менен күмісті Зергер үшін жаратқан,   

Арқар менен құлжаны ... ... ... .  

5) Шебердің инесі де алтын, ... ... ... ... .  

6) Шеберді саусағы асырайды  

7) Қойшыны таяғы асырайды, ... ... ... .  

8) Диқан жерді анасындай сүйеді, ... ... ... ... .  

9) Егіншіні кетпеннің жүзі ... .  

10) Малды баға білмеген пайданы ... ... . 

 
Керекті сӛздер:  тӛсіне дейін, мерген ҥшін жаратқан, жақсының сҿзі сүйкімді,  бармағын жалар, соққан 

түймесі де алтын, таба білмейді, асырайды, жер диқанын баласындай сүйеді, қасқырды аяғы асырайды. 

 

  

10. Сӛйлемдерге морфологиялық талдау жасаңыз. 

1. Үшінші «Алтын адам»  2003  жылы  табылған. 

2. Профессор,  тарих ғылымдарының докторы Ҽбдеш Тҿлеубаев бастаған 

археологтар  қауымы  бұл  олжаны  Шығыс Қазақстан облысының  Шілікті 

жазығынан қазып  алған.   

3. Ұлан байтақ  жері  бар  Қазақстан  жерінде  ҽлі  қанша «Алтын адам» 

 жатқаны белгісіз. 

4. Алматы облысындағы есік қорғанынан «Алтын адам» табылған кезде  алыс 

–жақын  елдердің барлығы елең  еткенді. 

 

11. Тест тапсырмалары 

 

1. Есімдіктің мағыналық тҥрі 
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A)  бес 

B) тҿрт 

C) үш 

D) алты 

E) жеті 

 

2. Сілтеу есімдіктерін кӛрсет 

A) Бұл, мен, ешкім 

B) Кейбіреу, кім, қандай 

C) Анау, мынау, сол 

D) Солар, ешқашан, ешқандай 

E) Сонау, сен, ол  

 

3.  Жіктеу есімдіктерін кӛрсет 

A) Бұл, мен, ешкім; 

B) Кейбіреу, кім, қандай; 

C) Анау, мынау, сол; 

D) Солар, ешқашан, ешқандай; 

E) Мен, сен, ол.  

 

4. Жалпылау  есімдіктерін кӛрсет 

A) Бұл, мен, ешкім; 

б) Кейбіреу, кім, қандай; 

C) Барлық, бҽрі, түгел; 

D) Солар, ешқашан, ешқандай; 

E) Мен, сен, ол    

 

5. Белгісіздік  есімдіктерін кӛрсет 

A) Ҽлдене, кейбір, қайсыбір; 

B) Кейбіреу, кім, қандай; 

C) Барлық, бҽрі, түгел; 

D) Солар, ешқашан, ешқандай; 

E) Мен, сен, ол.  

 

6.  Болымсыздық  есімдіктерін кӛрсет 

A) Ҽлдене, кейбір, қайсыбір; 

B) Кейбіреу, кім, қандай; 

C) Барлық, бҽрі, түгел; 

D) Ештеңе, ешқашан, ешқандай; 

E) Мен, сен, ол. 

 

Сіз бұл адамды білесіз бе? 
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Уәлиханов Шоқан (Мұхамедханафия) Шыңғысұлы (1835-1865) – 

қазақтың ұлы ғалымы, ағартушы, шығыстанушы, тарихшы, этнолог, 

географ, фольклортанушы, суретші. 

Қазіргі Қостанай облысы аумағында (Сарыкӛл ауданы Күнтимес 

мекенінде) дүниеге келген. Бабасы – Абылай Қазақ Ордасының, атасы – Уәли 

Орта жүздің хандары болған. Әкесі – Аманқарағай округінің аға сұлтаны 

Шыңғыс Уәлихановтың Күнтимес қыстауында ашқан қазақ мектебінде 

бастауыш білім алған. Шоқан осы мектепте оқып жүріп ӛлең, жыр, аңыз 

әңгімелерді оқуға және хатқа түсіруге машықтанды. Кӛне шағатай 

тіліндегі дүниелерді тануды, арабша, парсыша оқу дағдыларын меңгерді. 

Халық мұрасын жинауды қолға алған әкесіне кӛмектесе жүріп, «Қозы 

Кӛрпеш – Баян сұлу», «Едіге» жырларының нұсқаларын жазып алуға 

қатысты. 

  1856-1857 жылғы алғашқы саяхаттарының ғылыми нәтижелері 

Уәлихановтың «Ыстықкӛл сапарының күнделігі», «Қытай империясының 

батыс провинциясы мен Құлжа қаласы», «Қырғыздар туралы жазбалар» 

атты еңбектерінде баяндалған. Осы сапарларында Уәлиханов қырғыз 

тарихының мәселелеріне, әсіресе, қырғыздардың Енисей алабын, Памир, 

Алтай тауларын бір мезгілде қалайша мекендегеніне ой жіберген. Саян – 

Тянь-Шань аралығы қырғыздардың кӛші-қон мекені болғаны жайлы ғылыми 

мәселені қолға алған.  Уәлихановтың тарих, география саласындағы 

еңбегінің даңқы Петербург ғалымдарына жетіп, 1857 жылы ақпанның 27-

інде 20-дан жаңадан асқан Шоқан Орыс география қоғамына толық 

мүшелігіне сайланады. 

  Ғылыми еңбектері ішінде Жетісу, Ыстықкӛл, Тянь-Шань, Шығыс 

Түркістанға тарихи-географиялық шолу жасауға арналған «Жоңғария 

ескерткіштері», «Қазақтар туралы жазбалар», «Алтышаһардың, яғни 

Қытайдың Нан-Лу провинциясының (Кіші Бұхараның) жайы» сияқты 

зерттеулерінің орны ерекше. Қазақтың тарихы мен этнографиясына, қазақ 

даласының әлеуметтік-саяси қатынастарына арналған еңбектерінің де мәні 

зор («Абылай», «Кӛне замандағы қазақтың қару-жарақ, сауыт-

саймандары», «Шона батыр», «Сот реформасы туралы жазбалар», 

«Даладағы мұсылмандық», «Тәңірі», «Қазақтың кӛші-қоны», т.б.). Кӛптеген 

еңбектерінде ол тарихшы, географ, этнограф қана емес, публицист, 

әдебиетші, жазушы ретінде де кӛрінеді. 

  

  

     8- тақырып: «Ҧлы Жібек жолы» 
 

Грамматикалық тақырып: Етістік 

 

Етістік - қазақ тіліндегі сӛз таптарының ішіндегі ең күрделі және 

қарымы ең кең грамматикалық категория.   
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Морфологиялық құрылымы жағынан етістіктер жалаң етістіктер 

мен күрделі етістіктер деп аталатын екі салаға бӛлінеді.  Жалаң 

етістіктер құрылымына қарай түбір етістіктер және жұрнақ арқылы 

жасалған туынды етістіктер деген екі топқа жіктеледі. Жалаң 

етістіктер мысалы: ек, жек, оқы, жаз, кел, аяқта, баста, қолда, арала, 

сабала, сүйреле, шапқыла, үймеле, кіріс, жуын, айтқыз т. т. Түбір 

етістіктер деп арнаулы морфологиялық бӛлшектері жоқ, демек, қазіргі 

кезде морфологиялық жағынан түбір және жұрнақ деп бӛлшектеуге 

болмайтындай етістік формалары аталады. Мысалы: аз, ал, айт, алда, 

арба, ат, ас, аш, ақ, бар, бас, бат, бер, без, бол, бӛр, байла, баста, бақырай, 

де, ез, ер, ес, жет, жала, жыла, же, жел, жебе, жорт, жи, жар, жаз, жүз 

т.б. 

 

Ҧлы Жібек жолы 
Мәтінді оқып, тапсырмаларды орындаңыз. 

 

 «Жібек Жолы» (Ҧлы «Жібек Жолы») — Қытайдың Ши-ан деген 

жерінен басталып, Шинжҽң, Орталық Азия арқылы Таяу Шығысқа баратын 

керуендік жол бағыты. Атауды алманиялық ғалымдары Ф. фон Рихтһофен (F. 

von Richthofen) бен А. Һерман (А Hеrman) 19 ғасырда ұсынған. 

Жібек Жолы географиясы Еуропадан басталып Мысыр, Сомалия, 

Арабия түбегі, Иран, Ауғанстан, Орталық Азия, Пҽкістан, Үндістан, 

Бангладеш, Java-Индонезия, жҽне Вьетнам елдері арқылы, ақыры Қытай 

келіп жетеді. Жер бетіндегі жолдары қызыл, ал теңіз беті жолдары кҿк түспен 

кҿрсетілген. 

Жол бұдан 3-4 мың жыл бұрын болған. Ол Қытайдың Хан патшалығы 

кезінде ғана ҿркендей бастаған, себебі Хан патшалығының Хан Уди патшасы 

Жаң Чянды батыс ҿңірге екі рет жіберіп, Орталық Азиядағы елдермен 

достасуға пейілді болған. Жаң Чян қазіргі Ферғана, Самарқан жҽне Балқаш 

кҿлі сияқты жерлерге барған. Жаң Чянның сапары бұл жолды шығыс пен 

батыс үкіметтері арасындағы байланыс жолына айналдырған. Осыған орай 

саудагерлер де «Жібек жолында» ат ізін суытпаған. Жаң Чян батыс ҿңірге 

жҽне Орта Азияға Қытайдың жібек ҿнімдерін ала барған；ал елге 

қайтарында барған жерлерінің тауарлары жҽне батыс ҿңірінің музыкасы 

сияқты алуан түрлі мҽдениетті алып қайтқан. Жаң Чянның сапары 

қытайлықтардың батыс ҿңір мен Орта Азияны түсінуіне мүмкіндік берді. Ал 

Жаң Чян барған жерлердегі халық та Қытайдың ҿнімдері мен мҽдениетіне 

қатысты түсінігін анағұрлым тереңдетті. Осылайша, бұл жол гүлденіп, 

кҿркейе бастады. Шығыс пен батыстың аралығындағы дҽнекерге айналып, 

ҿркениеттерді ҿзара тоғыстырды. Осы жолды қорғау жҽне дамыту 

мақсатында, Қытайдың ҽр дҽуірдегі патшалары жол бойына қарауыл қойып, 

ҽскер тұрғызды. 

«Жібек жолы» іс жүзінде ҿзгермейтін тұрақты жол емес, қайта ол 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D3%99%D2%A3
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%8F%D1%83_%D0%A8%D1%8B%D2%93%D1%8B%D1%81
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4._%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%B8%D1%85%D1%82%D2%BB%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/19_%D2%93%D0%B0%D1%81%D1%8B%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81%D1%8B%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D2%AF%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D2%93%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D3%99%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%AE%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BD_%D0%A3%D0%B4%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B0%D2%A3_%D0%A7%D1%8F%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B0%D2%A3_%D0%A7%D1%8F%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D1%80%D2%93%D0%B0%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D2%9B%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D0%B0%D1%88
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B0%D2%A3_%D0%A7%D1%8F%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B0%D2%A3_%D0%A7%D1%8F%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D1%8B%D2%93%D1%8B%D1%81&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%81
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уақыт ізімен ҿзгеріп отырған, бірақ тарихтағы дҽстүрлі торабы ҿзгермеген: 

жол шығыста Чаң-аннан (қазіргі Ши-ан) басталып, Тарым ойпатынан ҿтіп, 

Памир үстіртінен асып, Орталық Азияны, Батыс Азияны кесіп ҿтіп, Жерорта 

теңізінің шығыс жағалауына дейін барады, жалпы ұзындығы 7000 км асады. 

Ерте кездегі «Жібек жолы» Шинжҽңнан 3 айрыққа бҿлінген, Тянь-

Шань тауының солтүстігіндегі ежелден бар дала жолы: Жемсары, Іле ҿңірін 

басып, Балқаш ҿңіріне барады, онан ары батыс солтүстікке жүргенде Қара 

теңіздің шығыс жағалауына жетеді. Оңтүстік айрығы Крораннан (Лулан) 

шығып Күнлүн тауының батысын қапталдап Жаркентке барады, онан ары 

жүргенде адырлардан асып, Орта Азияға, Батыс Азияға, Еуропаға дейін 

созылады. Кроранның батыс солтүстігіндегі Кҿншы ҿзенінің батысын 

бойлап, Иіңпанды, Күшарды басып Қашқар Жаңашар ауданына баратын жол 

солтүстік айрығы саналады, бұл жол да адырлардан асып, Еуропаға дейін 

барады. 
 

      1. Мәтінмен жҧмыс жасаңыз. 

1. Берілген мҽтінді оқып, «Ұлы Жібек жолының» тарихи маңыздылығына 

назар аударыңыз, оны қысқаша баяндап жазыңыз.  ( тек тарихи 

маңыздылығына байланысты ) 

2. Мҽтіндегі сҿз тіркестерін орыс тіліне аударыңыз: 

-Керуендік жол бағыты  

-Ӛркендей бастаған 

-Достасуға пейілді 

-дәнекерге айналып  

3. Мҽтіндегі тұйық етістікті теріп жазыңыз  

  

2. Мәтіннің  мазмҧны бойынша  мына сҧрақтарға жауап беріңіз  

 1) Жібек жолы географиясы  қай жерден бастау алды? 

 2) Жолдың бастау алған уақытын білеміз бе? 

 3) Жібек жолы неліктен «Ұлы Жібек жолы» атанды?  

 4) Бұл атауды қай елдің ғалымдары ұсынған ? 

 5)  Қандай ҿркениеттерді тоғыстырды? 

 6) Қазіргі кезде бұл  жолға байланысты қандай мҽселелер қаралуда ? 

 

  3. Тӛмендегі сҧрақтарға жауап жазыңыз. 

1. «Ұлы Жібек жолы» туралы ҿзіңіз не білесіз?  

2. «Ұлы Жібек жолы» қай жерден басталып, қай жерге дейін созылған? 

 

4. Сҧрақтарды топ болып талқылаңыз. 

1) Сіз, бұл мамандақты не себепті  таңдадыңыз? 

2) Бұл мамандық  сізді несімен қызықтырады? 

3) Бос уақытыңызды  қалай ҿткізесіз ? 

http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%81_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D2%A3%D1%96%D0%B7%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D2%A3%D1%96%D0%B7%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D2%A3%D1%96%D0%B7%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D3%99%D2%A3
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%BD%D1%8C-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%BD%D1%8C-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%B5
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D0%B0%D1%88
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D2%A3%D1%96&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D2%A3%D1%96&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D2%AF%D0%BD%D0%BB%D2%AF%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%81_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D3%A9%D0%BD%D1%88%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%96%D2%A3%D0%BF%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D2%AF%D1%88%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%88%D2%9B%D0%B0%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D2%A3%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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4) Қазақ тілінде қай бағдарламаны кҿресіз, сол баяндама туралы баяндаңыз 

5) Сауда-саттыққа байланысты 4-5  мақал- мҽтел жазыңыз. 

 

5.   Сӛйлемдердің орын тәртібін дҧрыс келтіріңіз 

1. Бүгінде, кҿрсете алады, аяғынан нық тұрған, қаржы институты ретінде, 

қазынашылық комитеті, жақсы дамып келе жатқан, ҿзін.  

2. Болып табылады, ол, ақпараттық негізі, мемлекеттік қаржыны, қатаң 

бақылау жасаудың, жедел басқарудың, атқарылу процесіне, барлық 

деңгейдегі, бюджеттің.  

3. Жүзеге асып отыр, бұл ҽрине, қамтамасыз етудің арқасында, білімді, ҿз 

істерін жақсы білетін, тиімді, бақылауды, қазынашылық қызметкерлерінің, 

бюджетті атқаруды, жҽне мемлекеттік. 

4. Кіреді, басқаша айтсақ, жаңа міндеттері, қазынашылық жүйеге, орнату 

сияқты, мемлекеттік мекемелердің, қаржылық операцияларымен, қатаң 

бақылау, оларға.  

 

6. Мәтінді оқып, стилін анықтаңыз. 

- мҽтінді оқып, стилін анықтаңыз 

-мҽтіннен термин сҿздерді теріп жазыңыз 

-мҽтінде айтылған тҽртіптерді жадыңызда ұстаңыз 

-мҽтіннен ҿткен шақтағы етістіктерді  теріп жазыңыз 

 

Ҧлы Жібек жолының бағыттары мен тармақтары. 

Егер Жібек жолымен батыстан шығысқа қарай жүрсек, оның 

Қазақстандағы учаскесі Шаштан (Ташкент) шығып, Тұрбат асуы арқылы 

Исфиджабқа, Сайрам (Сарьямға) келеді. Ежелгі қаланың осы күнге дейін 

сақталған. Шымкент түбіндегі бір қыстақ тап осылай аталады, оның дҽл 

кіндік тұсында Жібек жолындағы бір кездегі ең ірі орталықтардың бірі 

болған орта ғасырлық қала жұртының қалдығы сақталған. Исфиджабтан 

құлдарды, бҿз маталарды, қару-жарақты, семсерлерді, мыс пен темірді ҽкетіп 

жатқан. Испиджабтан шыққан керуендер шығысқа қарай бет алып, Шараб 

жҽне Будухкент қалалары арқылы Таразға барады екен. 

Қазақстанның аса ірі қалаларының бірі Тараз VI ғ. бұрын белгілі 

болған. 568 ж. түрік қағаны Дизабұл Византия императоры Юстинианның 

стратег Земарх бастап келген елшілігін тап осы қалада қабылдаған. 

Бастаухаттар оны кҿпестер қаласы деп атаған. Мұның үстіне ол 

түргештердің, содан кейін қарлықтар мен қарахандардың тарихи орталығы 

болған. 

Таразбен қатар Жамухат деген шаһар тұрған, ол да VI ғ. хатқа енген. 

Жамухаттың жҽдігерліктері Талас алқабында, Жамбылға таяу жерде, Талас 

ҿзенінің бойындағы Михайловка селосына қарама-қарсы бетте жатыр, оның 

үйінділерін қазір Қостҿбе деп атайды. Алқаптың жазық жағында Атлах 

қаласы бар, 751 ж. оның түбінде осы араны ықпалында ұстау үшін арабтар 
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қытай ҽскерімен шайқасқан болатын. Тараздан таяқ тастам жерде, Талас 

бойымен теріскейге қарай кететін сауда жолы үстінде Адақкет пен Нуджикес 

қаласы тұратын. Талас алқабының таулы бҿлігінде сол сияқты Шелжі, Сұс, 

Күл жҽне Текабкет деген қалалар болған. Бұлар күміс кендеріне жуық 

жерден қоныс тепкенді. Керуендер Талас алқабына Ферғана аймағынан 

Шатқал қыратындағы Шанаш асуы жҽне Талас Алатауындағы Қарабура 

арқылы да ҿтіп келетін. Жолдың осы бҿлігі Жібек жолының Ферғаналық 

жҽне Жетісулық бағыттарын біріктіретін. Тараздан шыққан жол шығысқа, 

Құлан қаласына қарай асатын Тараз бен Құлан аралығындағы территория 

қарлұқтарға жататын. Құланға бара жатқанда жол Касрибас, Күлшҿп, 

Жолшҿп сияқты қалалардан ҿтетін. Құланнан ҽрірек шығыста бір-бірінен 

фарсақтай жерде Меркі мен Аспара қалалары барды. Сосын сауда керуендері 

Нұзкент, Харраджуан, Жол қалаларына соғып ҿтіп жолдан кейін ол Сарығ, 

«түрік қағанының қыстағына» Қырмырауға баратын. 

Қырмыраудан жол салдырып отырып, Жетісудың ең ірі қаланың бірі — 

Науакентке (Қытайша Синчен) апаратын. Бұл екі атау да Жаңа қала деп 

аударылады. Науакент түрік қағандарының сарайы жҽне соғдылардың қаласы 

болған. 

Жол Науакенттен шыққасын Пенджикент (Бунджикет) арқылы 

Жетісудың аса үлкен қаласы, Батыс Түріктерінің астанасы (кей түргештер, 

қарлықтар астанасы) Суябқа келеді. Бұ қала туралы қытай, араб 

саяхатшылары X ғ, дейін жазып келген. Соңынан астана рҿлі Баласағұнға 

кҿшеді, тегі оның ертеректегі аты Беклиг немесе Семекна болса керек. 

Баласағұн қарахандардың, сосын қарақытайлардың астанасы ретінде белгілі, 

оны кейін XIII ғ. бас кезінде қарақытайлар қиратады. Қала содан қайта 

салынады, бірақ XIV ғ. тағы да ойрандалып, үйінділері ғана қалады. Бұл 

қалалардың тұрған жері қазіргі Тоқмақ қаласына жақын жерде жҽне орта 

ғасырдың кепке белгілі екі ескерткішіне — Ақбешім мен Боран қала жұртына 

сҽйкес келеді. 

Суяб қаласынан керуен жолдың не солтүстік, не оңтүстік 

тармақтарымен жүріп, Ыстық кҿлдің жағалауына шығады. Оңтүстік жақпен 

жүрген керуендер Жоғарғы Барысхан деген үлкен қаланы басып ҿтеді, ал 

жолдың солтүстік тармағында шағын керуен сарайлар орны кездеседі, 

олардың аттары бізге дейін жетпеген. Сосын осынау екі айрық жол Бедел 

асуында бір-бірімен қосылады да, не осы асу арқылы, не Ташрабат арқылы 

Жібек жолы Қашғар мен Ақсудан барып шығады. 

Ал керуен жолы Ыстық кҿл қазан шұңқырынан Санташ асуы арқылы 

Қарқара жайлауына барып, тҿмендеп Іле алқабына түседі де, ҿзеннің оң 

жағалауын бойлап отырып, Үсек, пен Хоргос алқаптарынан ҿтіп, Алмалық 

қаласына барады, ал сосын Такла-Макан шҿлінің солтүстік жиегін айналып, 

Хами мен Тұрфан кҿгал аймақтарын басып, Дунхуан мен Қытайға жететін 

болған. 

X—XII ғғ. Жібек жолының бір тармағы күллі Іле алқабын оңтүстік-
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батыс жағынан кҿктей ҿтіп, солтүстік шығысқа қарай кетеді екен. Бұл тармақ 

Науакенттен басталып, Бунджикен жҽне Қастек асуы арқылы жүріп, Іле 

Алатауының теріскей жоталарына ҽкелген. Ҽлгі асуға тағы бір жол 

Баласағұннан келетін болған. Бұл арадағы танымал белгі қасиетті Ұрын-Арж 

тауы екен. Жол Іле Алатауының баурайындағы, қазіргі Қастек, Қаскелең мен 

Алматы орындарындағы шағын қалашықтар арқылы Талғар қаласының 

теріскей шетіне орналасқан Тҽлхиз (Тҽлхира) қаласына жеткен. Осы арада 

Талғар ҿзенінің оң жағалауындағы тау баурайында орта ғасырдың аса ірі қала 

жұртының ойран болған орны жатыр. Тҽлхиз транзитті сауданың үлкен 

орталығы болған. 

Іле алқабына басқа жолмен де келе береді екен: Құлан мен Аспа-радан 

немесе Нұзкенттен шығып, Шудың орта жҽне тҿменгі ағысындағы қалаларға 

барған. Сосын Тасҿткел қайраңынан ҿтіп, жол Щу — Іле тауларының 

теріскей жоталарын жағалап келіп, Іле Алатауының теріскей бетіндегі 

қалаларды қуалай жүрген. 

Тҽлхизден Жібек жолы екіге айрылады: оңтүстік желісі Есік пен 

Түрген, Шелек үстімен жүріп, Іленің Борохудзир маңындағы ҿткелінен ҿтіп, 

оның оң жағалауын қуалап, Хорғос арқылы Алмалыққа жетеді де, осындағы 

Ыстық кҿл жақтан келген жол тармағымен қосылады. Жолдың осы бҿлегінен 

археологтар Есік Түрген, Лауар сияқты кішкене қалалардың, үлкен қала 

Шелектік тҿбешіктеніп қалған орындарын тапты, Іленің оң жағымен жол 

қазіргі заман қыстағы Кҿктал мен Жаркент арқылы ҿтеді. Кҿктал маңында 

Ілебалық қаласының орны бар. 

Сырдария бойын қуалай жүретін керуен жолы үстіндегі қалалардың 

ірісі Отырар-Фараб пен Шавғар екен. Бірінші қаланың аты Арыстың 

Сырдарияға барып құятын жеріне жақын орналасқан, аса үлкен қала 

жұртының атында сақталып, осы күнге дейін жеткен. 

Отырар тоғыз жолдың торабында тұрған. Одан шыққан жолдың бір тармағы 

Шавгарға, екінші тармағы Сырдария ҿткелінен ҿтіп, Васиджа қаласына 

баратын болған. Одан Сырдариямен жоғары ҿрлеп, оғыздар қаласы Сүткентті 

басып, Шашқа, ал тҿмен қарай — Жентке кеткен. Ал Женттен Қызылқұм 

арқылы Хорезм мен Ургенішке қаражол тартылып, одан ҽрі Еділ бойы мен 

Кавказға асып кететін болған. Жібек жолының осы бҿлегі XIII ғ. ҿзгеше 

жанданып кетеді жҽне Жент, Сарайшық, Сарай-Бату, Каффу сияқты шулы-

дулы шаһарлар үстімен жүретін болады.   

Теріскей-Іле жолының бір желісі Алакҿлді батыс жағынан айналып 

ҿтіп Тарбағатай арқылы Ертіске, қимақтер мемлекетінің жеріне жеткен. 

Тарбағатайда, Ертіс жағалауында Қимақтың Банджар, Ханауыш, Астұр, 

Сисан секілді қалалары жҽне айналасы бекіністі қамалмен қоршалған, 

қақпалары темірмен құрсалған орасан зор қала — «қағандар астанасы» 

орналасқан еді. Қимақтың қалалары сауда жолдары арқылы Енисейдегі 

қырғыз, Моңғолиядағы ұйғыр қалаларымен, Шығыс Түркістанның кҿгалды 

аймақтарымен байланысып отырған. 
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7.  Сӛйлемдерді мәтінге сәйкес аяқтаңыз. 

1. Теріскей-Іле жолының бір желісі Алакҿлді батыс жағынан айналып ҿтіп 

Тарбағатай арқылы Ертіске, ... ... ... ... . 

2. X—XII ғғ. Жібек жолының бір тармағы күллі Іле алқабын оңтүстік-батыс 

жағынан кҿктей ҿтіп, ... ... ... ... ...  . 

3. Сырдария бойын қуалай жүретін керуен жолы үстіндегі қалалардың ірісі ... 

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

4. Іленің оң жағымен жол қазіргі заман қыстағы Кҿктал мен Жаркент арқылы 

ҿтеді. Кҿктал маңында ... ... ... ...  . 

5. Ал Женттен Қызылқұм арқылы Хорезм мен Ургенішке қаражол тартылып, 

одан ҽрі Еділ бойы мен ... ... ... ... . 

 

 8. Жоғарыдағы мәтін бойынша болымды және болымсыз 

етістіктерді тауып, екі бағанға орналастырыңыз. 

 

Болымды етістік Болымсыз етістік 

М: сақталған М: кірмеген 

  

  

  

 

9. Етістіктерді жедел ӛткен шаққа қойыңыз. 

Болу, тұру, жазу, оқу, бару, келу, ашу, жабу, сҿйлесу, сҿйлеу, 

сҽлемдесу, танысу, жұмыс істеу, түсіну, үйлену, тұрмысқа шығу. 

 

10. Тест тапсырмалары 

 

1. Етістік  

A) Заттың түрін, түсін, сапасын, салмағын, кҿлемін білдіретін сҿз 

табы; 

B) Заттың, ұғымның , құбылыстьң атын білдіретін сҿз табы; 

C) Заттың іс-ҽрекетін ,қимылын,сипатын білдіретін сҿз табы ; 

D) Іс-қимылдың орындалуында орындаушының қатысын 

білдіреді,анықтайды; 

E) Зат есім, сын есім, сан есімнің орнында жүретін, қолданатын сҿз 

табы. 

 

2. Етістіктің тҧлғасына қарай бӛліну тҥрлері 

A) Негізгі етістік, туынды етістік; 

B) Дара етістік, күрделі етістік; 

C) Болымды етістік, болымсыз етістік; 

D) Салт, етістік, сабақтас етістік; 
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E) Есімше, кҿсемше.  

 

3. Етістіктің қҧрамына қарай бӛліну тҥрлері 

A) Негізгі етістік, туынды етістік; 

B) Дара етістік, күрделі етістік; 

C) Болымды етістік, болымсыз етістік; 

D) Салт, етістік, сабақтас етістік; 

E) Есімше, кҿсемше. 

  

4. Етістіктің мағынасына  қарай бӛліну тҥрлері 

A) Негізгі етістік, туынды етістік; 

B) Дара етістік, күрделі етістік; 

C) Болымды етістік, болымсыз етістік; 

D) Салт, етістік, сабақтас етістік; 

E) Есімше, кҿсемше. 

 

5. Іс-әрекеттің жҥзеге асу-аспауына   қарай етістіктің тҥрлері 

A) Негізгі етістік, туынды етістік; 

B) Дара етістік, күрделі етістік; 

C) Болымды етістік, болымсыз етістік; 

D) Салт, етістік, сабақтас етістік; 

E) Есімше, кҿсемше. 

 

6. Етістіктің мағыналық ерекше тҥрлері 

A) Негізгі етістік, туынды етістік; 

B) Дара етістік, күрделі етістік; 

C) Болымды етістік, болымсыз етістік; 

D) Салт, етістік, сабақтас етістік; 

E) Есімше, кҿсемше. 

 

Сіз бұл адамды білесіз бе? 

 

Абай (Ибраһим) Құнанбаев Құнанбайұлы  (1845-1904) —

ақын, ағартушы, жазба қазақ әдебиетінің, қазақ әдеби тілінің негізін 

қалаушы, философ, композитор, аудармашы, саяси қайраткер, либералды 

білімді исламға таяна отырып, орыс және еуропа мәдениетімен жақындасу 

арқылы қазақ мәдениетін жаңартуды кӛздеген реформатор. Абай ақындық 

шығармаларында қазақ халқының әлеуметтік, қоғамдық, моральдық 

мәселелерін арқау еткен.
 
 

Абай Шығыс пен Батыс мәдениеті мен ӛркениетін жетік білген. 

Бірқатар әлем ойшылдарының еңбектерімен жақсы таныс болған. 

Философиялық трактаттар стилінде жазылған «Қара сӛздері» - тақырып 

ауқымдылығымен, дүниетанымдық тереңдігімен, саяси-әлеуметтік 

http://kk.wikipedia.org/wiki/1845
http://kk.wikipedia.org/wiki/1904
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D1%8B%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%93%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B0_%D2%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D3%99%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D1%82%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D3%99%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B8_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%88%D1%8B,_%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%BC%D3%99%D1%88
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D1%81%D3%A9%D0%B7
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салмақтылығымен құнды.
 
 

  Абай ӛлең жазуды 10 жасында («Кім екен деп келіп ем түйе қуған...») 

бастаған. Одан басқа ертеректе жазылған ӛлеңдері — «Йузи-рәушән», 

екіншісі - «Физули, Шәмси». «Сап, сап, кӛңілім», «Шәріпке»,«Абралыға», 

«Жақсылыққа», «Кең жайлау» ӛлеңдері 1870 — 80 жылдар аралығында 

жазылған.  

 Абай ӛлеңдері түгел дерлік лирикадан құралады, поэма жанрына кӛп 

бой ұрмағаны байқалады. Қысқа ӛлеңдерінде табиғат бейнесін, адамдар 

портретін жасауға, ішкі-сыртқы қылық-қасиеттерін, мінез-бітімдерін 

айқын суреттермен кӛрсетуге ӛте шебер. Қай ӛлеңінен де қазақ жерінің, 

қазақтың ұлттық сипатының ерекшеліктері кӛрініп тұрады. Ислам діні 

тараған Шығыс елдерінің әдебиетімен жақсы танысу арқылы ӛзінің 

шеберлік — шалымын одан әрі шыңдайды. Шығыстың екі хикаясын 

«Масғұт» және «Ескендір» деген атпен ӛлеңге айналдырады. Ислам 

дініне ӛзінше сенген діни таным жайындағы философиялық кӛзқарастарын 

да ӛлеңмен жеткізеді.   

Абайдың кӛркемдік, әлеуметтік гуманистік және дінге кӛзқарастары 

терең білінген еңбегі - қара сӛздері. Абайдың қара сӛздері (Ғақлия) - ұлы 

ақынның сӛз ӛнеріндегі кӛркемдік қуатын, философиядағы даналық 

дүниетанымын даралап кӛрсететін классикалық стильде жазылған 

прозалық шығармасы. Жалпы саны қырық бес бӛлек шығармадан 

тұратын Абайдың қара сӛздері тақырыбы жағынан бір бағытта 

жазылмаған, әр алуан. Оның алты-жеті үлгісі қысқа болса, қайсы біреуі 

мазмұн, тақырып жағынан ӛзгешелеу, ауқымды болып келеді. Абай ӛзінің 

қара сӛздерінде шығарманың ажарына ғана назар аударып қоймай, оның 

тереңдігіне, логикалық мәніне зер салған. 

Сӛйтіп кӛркемдік шеберлік пен ғылыми зерделік арқылы кӛркемдік 

сана мен философиялық сананы ұштастырады. Абайдың қара сӛздеріндегі 

гуманистік, ағартушылық, әлеуметтік ойлары дін туралы пікірлерімен 

бірігіп, тұтас бір қазақ халқының философиялық концепциясын 

құрайды. Абайдың кара сӛздері сондай-ақ жалпы адамзат баласына ортақ 

асыл сӛзге айналды. 

Оның қара сӛздерінің бірнешеуі ең алғаш 1918 ж. Семейде шыққан 

"Абай" журналында жарық кӛрді. Кейіннен, Абайдың қара 

сӛздері орыс, қытай, француз, т.б. кӛптеген әлем тілдеріне аударылды. 

 

 

                                             9- тақырып: Оғыз мемлекеті. 

 

Грамматикалық тақырып:  Етістіктің шақтары 

Етістіктің шақ категориясы  - іс-әрекет, жай-күйдің болу мезгілі 

мен сӛйлеп тұрған уақыт арасындағы қарым-қатынасты 

білдіретін грамматикалық категория. Етістіктің шақ категориясы қимыл, 

http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%BB%D0%B8,_%D0%A8%D3%99%D0%BC%D1%81%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C2%AB%D0%A1%D0%B0%D0%BF,_%D1%81%D0%B0%D0%BF,_%D0%BA%D3%A9%D2%A3%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BC%C2%BB&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D3%99%D1%80%D1%96%D0%BF%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C2%AB%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%93%D0%B0%C2%BB&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D2%9B%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B5%D2%A3_%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D1%83&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D0%BC%D0%B0_%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%B4%D1%96%D0%BD%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%B4%D1%96%D0%BD%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%B4%D1%96%D0%BD%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B9_%D2%9A%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B9_%D2%9A%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B9_%D2%9A%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B9_%D2%9A%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B9_%D2%9A%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B9_%D2%9A%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2
http://kk.wikipedia.org/wiki/1918
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%8B%D1%81_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%B9_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
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іс-әрекеттің сӛйлеп тұрған сәтпен байланысты болып ӛткендігін немесе 

болып жатқанын, не әлі болмағанын, бірақ болатынын білдіріп, әр түрлі 

жолдармен жасалады. 

  Етістіктің үш шағы бар:  
1. Осы шақ сӛйлеп тұрған сәтпен байланысты қимылдың, іс-әрекеттің 

болып жатқанын, не дағдылы түрде болып тұратынын білдіреді. Мысалы, 

―келе жатыр‖, ―оқып отыр‖, ―жел соғады‖. 

2. Ӛткен шақ - іс-әрекет, қимылдың сӛйлеп тұрған уақыттан бұрын болып 

ӛткенін білдіретін етістіктің шақтарының бір түрі. 

3. Келер шақтың негізгі 3 түрі бар: 

1) Болжамды келер шақ — есімшенің ―-ар‖, ―-ер‖, ―-р‖, ―-с‖ қосымшалары 

арқылы жасалады: ―берерміз‖, ―айтпассың‖.   

2) Мақсатты келер шақ етістік түбірге ―-мақ, -мек‖, ―-бақ, -бек‖, ―-пақ, -

пек‖ қосымшалары жалғану арқылы жасалады: ―жүрмек‖, ―айтпақпын‖. 

3) Ауыспалы немесе жалпы (анық) келер шақ — етістік түбірге кӛсемшенің 

―-а‖, ―-е‖, ―-й‖ қосымшалары жалғанып, жіктеліп жасалады. Мыс.: 

―барады, оқиды‖. 

 

Оғыз мемлекеті 
Мҽтінді оқып,  тапсырмаларды орындаңыз. 

 

Оғыз мемлекеті (9 ғасыр—11 ғасырдың басы). 9-10 ғасырлар Сырдың 

орта, тҿменгі ағысында, сонымен қатар Батыс Қазақстанды да қосып алатын 

территориясында оғыз тайпаларының саяси бірлестігі құрылды. «Оғыз» 

деген терминнің этимологиясы ҽлі де анықталмаған. Махмуд Қашқари, 

Марвази енбектерінде, оғыздарға жататын руларды атап кеткен: қынық, баят, 

язғыр, имур, қарабулақ, тутырка, т.б. Оғыздар 2 экзогамды фрактриядан 

құрылған. Бұлар — бузук жҽне үшүк (учук). 8 ғасыр ортасында түргештер 

мұрасы үшін қарлұқтармен болған күресте оғыздардың едҽуір бҿлігі 

Жетісуды тастап, Шу алқабына кетеді. Осы жерде олардың «Кҿне Гузия» деп 

аталатын ордасы болды. 9 ғасыр бас кезінде оғыздардың кҿсемі 

қарлұқтармен, қимақтармен одақтасып, қанғар-печенег бірлестігін күйретеді, 

сҿйтіп Сырдың тҿменгі жағы мен Арал ҿңірі мен даласын басып алады. 9 

ғасыр соңында олар хазарлармен одақ құрып, печенегтерді жеңеді де, Орал 

мен Еділ арасын қол астына қаратады. 

Печенегтермен соғыс олардың саяси бірлігін күшейтіп, тайпалардың 

оғыздық одағын құруға мүмкіндік берді. Оғыздар құрамына Сырдария 

алқабы мен Арал-Каспий далаларының үнді-европа, финн-угор тектес ежелгі 

компоненттері жҽне Жетісу мен Сібірдің халаджылар, жағарлар, чаруктер, 

қарлұқтар, имурлер, байандұрлар тайпалар кірді. Оғыздардың этникалық 

қауымдастығының құрылуы ұзақ процесс болды. 

9 ғасыр соңы мен 11 ғасыр басында оғыз тайпалары Сырдың тҿменгі 

ағысынан Еділдің тҿменгі бойына дейінгі орасан зор территорияны 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D0%B4_%D2%9A%D0%B0%D1%88%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%82%D1%96%D1%81%D1%83
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D1%96%D0%BB
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%A3_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%82%D1%96%D1%81%D1%83
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B1%D1%96%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D1%96%D0%BB
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мекендейді. Оғыздар туралы алғашқы деректер 9-10 ғасырлардың басы араб 

деректерінде мысалы, ҽл-Якубидің (9 ғасыр) еңбегінде айтылады. 9 ғасыр бас 

кезінде оғыздардың кҿсемі қарлұқтармен, қимақтармен одақтасып, қанғар-

печенег бірлестігін күйретеді, сҿйтіп Сырдың тҿменгі жағы мен Арал ҿңірі 

мен Жетісу даласын басып алады. 9 ғасыр соңында олар хазарлармен одақ 

құрып, печенегтерді жеңеді де, Орал мен Еділ арасын қоластына қаратады. 

Орта Азия мен Шығыс Еуропаға жҽне Орталық Азияға баратын керуен 

жолдарының тоғысқан жерінде жатқан Янгикент қаласы 10 ғасыр оғыз 

мемлекетінің астанасына айналды. Оғыз мемлекетінің халқы — түркі жҽне 

иран тілінде сҿйлеген. «Жабғы» атағы бар жоғарғы билеуші Оғыз 

мемлекетінің басшысы болған. Оғыз жабғыларының орынбасарларын Күл-

еркін деп атаған. Жоғарғы билеушілер ҿкіметі мұрагерге — «иналамиға» — 

беріліп отырған. Жабғы мемлекетінде оғыз ҽскерінің «сюбаши» деп аталатын 

бас қолбасшысы маңызды рҿл  атқарған. Оғыздар мал шаруашылығымен 

айналысты. Отырықшылықта қатар дамыды. Жент, Сауран, Қарнақ, Сүткент, 

Фараб, Сығанақ деген қалалары болды. Құл саудасы дамыды. Оғыздар 

мҽжусилер болып, бақсы-балгерлерге табынды. Біртіндеп ислам діні де ене 

бастады. 

10-11 ғасырлар Оғыз мемлекеті елеулі дағдарысқа ұшырайды. Оған 

алым-салыққа қарсылық білдірген оғыз тайпалары кҿтерілістері себеп болды. 

Салжықтармен, қыпшақтармен болған соғыстарға шыдамай, оғыз мемлекеті 

11 ғасырдың ортасында біржола құлайды. Жартысы қыпшақтардың 

қысымынан Шығыс Еуропа мен Кіші Азияға, жартысы Мҽуренахрдың 

қарахандарға, хорасан селжұқтарына, қалғаны Дешті-Қыпшақ тайпаларына 

араласып кетті. 

Оғыздарды Еділ бойынан, Маңғыстаудан, Үстірттен ҿтіп, Еуропаны 

Азиямен жалғастыратын аса маңызды жолдар барынша қызықтырды. Бұл 

сауда жолдарын ҿз бақылауында ұстауға ертедегі орыс мемлекеті де мүдделі 

болатын. Хазарияның талқандалуы орыс кҿпестеріне Шығыс елдерінің бай 

рыногына жол ашты. Осының бҽрі оғыз жабғуларын сыртқы саяси 

бағытында орыс князьдерімен одақ жасасуға бағдар алуға итермеледі. 

965 жылы Хазария жеңілгенге дейін оғыздар хазар қағандарымен ұзақ 

уақыт күрес жүргізді. Оғыздардың хазарлармен қан тҿгіс шайқастары, 

Маңғыстауға батыс жағынан іргелесетін далаларда ҿткен болса керек. X 

ғасырдың орта кезінде Каспий теңізінің солтүстік-шығыс жағасына дейін 

жеткен Хазар державасының шекарасы осы жерден басталатын еді. Хазар 

қағанатының талқандалуы оғыз державасының саяси қуатынын ҿсуіне 

себепші болды. X ғасырдың аяғында оғыз жабғулары орыс князьдерімен 

біріге отырып, Еділ Бұлғариясында күйрете жеңді. Орыс шежірешілері 985 

жылы князь Владимирдің торқтармен (оғыздармен) одақтаса отырып, 

бұлғарларға жорық жасағаны туралы айтады. Князь ҽскерлері Еділмен 

немесе Камамен қайықпен жүзді, ал тұрқтар жағамен ҿздерінің жауға мінетін 

аттарымен жүріп отырды.  



 

 

 

69 
  

X — XI ғасырлар шегінде оғыз мемлекеті құлдырай бастайды. Алым -

салықтардың жыртқыштықпен жиналуына наразы болған оғыз 

тайпаларының кҿтерілістері жиілей түседі. Оғыздардың тарихи аңыздарына 

қарағанда, бұл кҿтерілістер ҿкімет басына X ғасырдың орта кезінде немесе 

оның екінші жартысының бас кезінде келген Ҽли ханның басқаруына қарсы 

жүргізіледі.  

  965 жылы олар Киев Русымен одақтасып хазар қағанатын 

талқандайды. 985 жылы оғыз жабғысы орыс кінҽздарымен бірлесіп Еділ 

Булғариясын талқандады. Осының бҽрі оғыз мемлекетінің саяси күш-қуаты 

ҿсуіне ҽсер етті. 

10-11 ғасырлар Оғыз мемлекеті елеулі дағдарысқа ұшырайды. Оған алым-

салыққа қарсылық білдірген оғыз тайпалары кҿтерілістері себеп болды. 

Салжықтармен, қыпшақтармен болған соғыстарға шыдамай, оғыз мемлекеті 

11 ғасырдың ортасында біржола құлайды. Жартысы қыпшақтардың 

қысымынан Шығыс Еуропа мен Кіші Азияға, жартысы Мҽуереннахрдағы 

қарахандарға, хорасан селжұқтарына, қалғаны Дешті-Қыпшақ тайпаларына 

араласып кетті. 

  

     1. Мәтінмен жҧмыс жасаңыз. 

1. Берілген мҽтінді оқып,  мына тҿмендегі  сұрақтарға  жауап беріңіз. 

2. Оғыз мемлекеті  қай ғасырлар аралығында  ҿмір сүрді? 

3. «Оғыз»  терминінің  этимологиясы  анықталмаған  ба? 

4. Х –ХІ ғасыда Оғыз мемлекеті  неліктен дағдарысқа  ұшырайды ? 

5. ХІ  ғасырда  бұл мемлекет  құлап, ыдырады? 

6. Мемлекеттің  дағдарысқа  ұшырау сҽтінен  шығу жолдарын, қалай 

ұйымдастыруда  деп ойлайсыз ? 
 

2. Мәтіннен  етістіктер мен есімшелі етістік пен кӛсемшелі  

етістіктерді тауып,   олардың жасалу жолын   анықтаңыз  

 Етістіктен  етістік тудыратын жұрнақтардан : 

-н,       - ін,       - ын;   - л,     ыл-,       - іл;  - т, -тыр,    - дір,    -тір, - дыр; 

- ыз ,    -із,  -қыз,    - гіз  арқылы етістіктің етіс тҥрін жасаңыз. 

Мысалы: құрылды, жүргізілді... 

 

  3. Берілген тҥбір етістіктерді пайдаланып, сӛйлем қҧраңыз. 

  ки,  тара, бу,  аш,  тес, жұм,   қара, жара, кеп, жат,    жет,  жаз, ҿт.  

   

4. Мәтінді оқып, стилін анықтаңыз. 

- мҽтінді оқып, стилін анықтаңыз 

-мҽтіннен термин сҿздерді теріп жазыңыз 

-мҽтіннен етістіктің осы, ҿткен келер шақ формаларын табыңыз.  теріп 

жазыңыз 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D1%96%D0%BB
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D3%99%D1%83%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%85%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%96-%D2%9A%D1%8B%D0%BF%D1%88%D0%B0%D2%9B
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Оғыздар Қазақстан аумағында 

         Оғыз тайпалары кең-байтақ жерді мекендеді. Оғыздардың қоныстары 

Ырғызда, Жайықта, Жемде, Ойылда, Аралсор кҿлінің оң жақ жағасында 

болды, шығыста оғыздардың кейбір топтары Балқаш кҿлінің оңтүстік 

жағасына дейін барды, мұнда олардың Ғорғұз деген бекінісі болды. Оғыздар, 

сондай-ақ, Арал маңын, Сырдария аңғарын, Қаратау баурайын, Шу оңірін 

мекендеді; бірақ олар бұл жерлердің бҽрінде бірдей кҿп болған жоқ. 

Олар Каспийдің солтүстік ҿңірінде, Сырдарияның тҿменгі ағысында 

мейлінше тұтас қоныстанды. Оғыздар билеушілерінің бірінің бекіністі 

ордасы Дахлан каласы болды. «Нұзхат ҽл-мүштақ» шығармасында 

оғыздардың ҽскері кҿп болғаны жҽне олардың Таразға жасаған 

шапқыншылықтары туралы айтылады. Соғыстардан кейін бітім жасалып, 

сауда жүргізіліп тұрды. Мұнда Шаштан мұсылман кҿпестері келіп, мал, 

негізінен түйе мен жылқы сатып алып жүрген. 

Оғыздарға түрікмендер (Түркіменстан), трухмендер, терекмелер (Иран 

түркілері), азерилер (Иран азербайжандары), азербайжандар (Азербайжан), 

жҽне селжұқтар, османлылар (тарихи халықтар), түріктер (Түркия), гагауздер 

(елі қазіргі Молдавияда) сонымен бірге қазіргі кавказ бен қырымдағы түркі 

халықтары (қарашай, балқар, құмық, қырым татарлары) қыпшақтар мен 

аралық топ ретінде жатады. Оғыздардың қазір үш тҽуелсіз ірі мемлекеті бар: 

Ҽзербайжан, Түркия, Түркіменстан. Үшеуінің де туында ай таңбасы бар екен. 

Ендеше осы ай таңбаның ҿзі олардың Ұлы атасы Оғыз қағаннан 

таралғандығын да ҽйгілеп тұрғандай. 

Оғыз қаған деген кім? Ол — Оғыздардың аңызға айналып кеткен арғы 

атасы. Алғаш рет Оғыз мемлекетін құрған кісі. Ертедегі скиф тайпаларының 

грекше айтылуы Ишкуза (Ашкуз) Мен кҿне заман тарихшысы Геродот 

еңбектеріндегі скифтердің атасы болып есептелетін «Таргитай» деген адам 

осы Оғыз қаған болар деп ойлаймын. Скифтер — Қара теңізден Алтайға 

дейінгі аймақты мекен еткен негізінен түркі-иран тілдес кҿшпенді тайпалар. 

Оғыздардың ата мекені — қазіргі Амудариядан Шығысқа қарайғы жерлер. 

Оғыз халықтарының бҽрі қазір еуропалық нҽсілдегі (монголоид белгілері аз) 

халықтар. Оғыз халықтарың 5 мың жылдық тарихы бар. Кейін олар скифтер 

мемлекеттерінің, одан хун империясының, одан соң Батыс Түрік 

қағанатының құрамына енді. Орталық Азиядағы Оғыз мемлекеті қайта 

бҿлініп, 9-11 ғасырларда қыпшақтар мемлекеті орнағанша Орталық Азияда 

іргелі мемлекет болып тұрды. Осы кезеңде (9-11) қазіргі жоғарыда аталған 

Оғыз халықтары тілі жағынан бҿлініп, (түркімен, түрік, ҽзербайжан) 

негізінен қалыптасып болады. 

 9-11 ғасырларда құрылған Оғыз мемлекетінің қазіргі мұрагерлері 

Түрікмендер. Ал түріктер мен ҽзірбайжандар ол кезде қазіргі қоныстарына — 

Кавказ бен Кіші Азияға жетіп тұрақтаған болатын. Оғыздардың мемлекеті 

Қазіргі Каспий мен Аралдың Солтүстік-Шығысын алып жатты. Кейін 
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қыпшақтар оларды біртіндеп оңтүстікке ығыстырады. Осы тайталас кешегі 

Түрікмендер мен адайлардың арасында да жалғасқан еді. Түрікмендер 

нҽтижесінде қазіргі аймағынан (Қарақұм, Амудария) табылды, 

Азербайжандар Батыс Кавказда, Солтүстік Иранда қалыптасты, Түріктер 

Кіші Азияға барып, ҽйгілі Осман империясын құрады. Одан кейінгі тарих 

белгілі. 

  

5.  Сӛйлемдерді мәтінге сәйкес аяқтаңыз. 

1.  Оғыз тайпалары кең-байтақ жерді ... . 

2. Оғыздардың қазір үш тҽуелсіз ірі мемлекеті бар: ..., ...,  ... . 

3. Кҿне замандардан бастап, орта ғасырлық моңғол хандықтарына дейінгі 

тарихты жазып қалдырған тарихшылардың бірі ... ... ... . 

4. Орталық Азиядағы Оғыз мемлекеті қайта бҿлініп, 9-11 ғасырларда 

қыпшақтар мемлекеті орнағанша Орталық Азияда ... ... ... ... . 

5. Оғыздардың мемлекеті Қазіргі Каспий мен Аралдың Солтүстік-Шығысын 

... ... . 

6. Түріктер Кіші Азияға барып, ҽйгілі ... ... ... .    
 

5.  Сҧрақтарға жауап беріңіз. 

1. Оғыз мемлекеті қай ғасырларда қалыптасты? 

2. Қазіргі уақытта оғыздардан тараған тҽуелсіз қандай мемлекеттері бар? 

3.Оғыздардың ата мекені болған жерлер қазіргі қай жерлер? 

4.Оғыз қаған кім? 

5. 9-11 ғасырда құрылған оғыз мемлекетінің қазіргі мұрагерлері кімдер? 

6. Оғыздар билеушілерінің бірінің бекіністі ордасы қай қала болды? 

7. Қай ғасырларда Оғыз мемлекеті елеулі дағдарысқа ұшырайды? 

 

 7. Мәтін мазмҧнына сәйкес тӛмендегі сӛздерді ӛзара 

байланыстырыңыз. 

 

Ҽзербайжан, Түркия, 

Түркіменстан. 

Оғыздардың аңызға айналып 

кеткен арғы атасы. 

Оғыз қаған 9-11 ғасырларда құрылған 

Оғыз мемлекетінің қазіргі 

мұрагерлері  

Түрікмендер Кіші Азияға барып, ҽйгілі 

Осман империясын құрады. 

Түріктер Оғыздардың қазір үш тҽуелсіз 

ірі мемлекеті бар: 

 

 

8. Етістіктің жасалуына қарай тҥрлерін мына бағандарға 
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орналастырыңыз. 

Кҿзде, жазды, қолда, кірісті, жуынды, айтқыз, барғыздырт, тазала, 

барды, аралады, бергіздір, сҿйлеттір, ҿкпеледі, мойындады, арқалады. 

 

Есім негізді етістіктер Етістік негізді етістіктер 

М: ауыздады М: тыңдады 

  

  

 

9. Мақал-мәтелдерді ҧйқасын тауып жалғастырыңыз. 

1) Туған жер - тұғырың, 

Туған ел - ... . 

2) Ел қадірін кҿрген біледі, 

Жер қадірін ... ... . 

3) Адам елінде кҿгерер, 

қоға ... ... . 

4) Бҿтен жердің гүлінен 

Туған жердің ... ... . 

5) Туған жердей жер болмас, 

Туған елдей ... ... . 

 6) Сағынған елін аңсайды, 

Сарыала қаз ... ... . 

7) Егілмеген жер жетім, 

Елінен айрылған ... ... . 

8) Отанға опасыздық еткенің, 

Ҿз түбіңе ... ... . 

9)  Ынтымақсыз елді - Ұрысы билейді. 

Ынтымақты елді - ... ... . 

10)  Елуінде ер дана, 

Елу жылда ... ... . 

 

10. Тест тапсырмалары 

  

1. Болымсыздық жҧрнағын табыңыз: 
A) -са 

B) -ма 

C) -дыр 

D) -ар 

E) –сыз 

   

2. Есiмнен етiстiк жасайтын ӛнiмсiз жҧрнақ? 

A) -ымсы 

B) -сыра 
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C) –ы, i 

D) –л 

E) –лас 

  

3. Есiмдерден етiстiк жасайтын ӛнiмдi жҧрнақ? 

A) –ығ, -iк 

B) –гер, -паз 

C) -ға, -ке 

D) –шы,  шi 

E) –сыз, -сiз 

  

4. Кҥрделi етiстiктi табыңыз:  

A) ертең маған кел 

B) ҽкеңе барып қайт 

C) сен маған жҽрдемдесіп жібер 

D) ол келмедi  

E) олар бармады 

  

5. Етiстiктiң ӛткен шағы неше салаға жiктеледi? 

A) 2 

B) 3 

C) 4 

D) 5 

E) 6 
 

Сіз бұл адамды білесіз бе? 

 

Шәкәрім Құдайбердіұлы (1858—1931) — ақын, жазушы, аудармашы, 

композитор, тарихшы және философ. 

Кейбір деректерде оның есімін «Шаһкәрім» деп те кӛрсетеді. 

  Туған жері қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Абай ауданындағы 

Шыңғыстау бӛктерінде 1858 ж. шілденің 11де дүниеге келген. Оның әкесі 

Құдайберді Құнанбайдың үлкен бәйбішесі Күнкеден туған, Абаймен әкесі бір, 

шешесі бӛлек. Шәкәрім сонда Абайға немере іні болып келеді. 

   Ӛзінің «Ұмтылғанның ӛмірі» атты ғұмырнамалық ӛлеңінде бес 

жасында ауыл молдасынан сабақ ала бастағанын жазады.   

  Оның ерекше зеректігін аңғарған Абай Шәкәрімді ӛз қамқорлығына 

алады, «молда сабағынан» басқа орысша үйренеді. Былайғы ӛмірін ғылым 

білім қуумен қатар, домбыра тарту, гармонда ойнау, ән салу, саятшылық 

құру, сурет салу, т.б. ӛнерлерге арнайды. Оның ӛнеге кӛрген ортасы 

Құнанбай ауылының зиялы тобы, ұлы Абайдың тағылымы болды  Абайдың 

кеңесімен әр түрлі кітаптар оқуға машықтанған Шәкәрім ақылы 
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кемелденіп, ой ӛрісі тереңдеп ӛседі. Ақындық ӛнерін де таныта бастайды. 

  «Түрік, қырғыз, қазақ һәм хандар шежіресі» атты тұңғыш кітабы 

1911 ж. жарық кӛрген. Шәкәрімді философ, тарихшы, ойшыл ретінде де 

танытатын «Үш анық», «Мұсылмандық шарты» атты туындылары, 

әлеуметтік ағартушылық арнадағы «Жолсыз жаза», «Қалқаман — Мамыр», 

«Ләйлі — Мәжнүн» т.б. жыр жинақтары мен поэмалары басылып шыққан. 

Оның сезімді жүрегінен «Бұл ән бұрынғы әннен ӛзгерек», «Жастық туралы», 

«Анадан алғаш туғанымда» сияқты жиырмаға тарта әсем әуезді әндер 

туған. 

      10- тақырып: Қарлҧқ қағанаты. 

Грамматикалық тақырып: Тұйық етістік 

Тұйық етістік — етістіктің ерекше түрі. Мағынасы жағынан ол 

қимылдың, іс-әрекеттің атын білдіреді де, шақпен де, жақпен де 

байланысты болмайды. Сӛйтіп, тұйық етістік қимылдың, іс-әрекеттің 

атауы ретінде қолданылады да, етістік тұлғаларына тән шақтык, 

мағынаны да, жақтық мағынаны да білдірмейді. 

Тұйық етістік етістіктің негізгі және туынды түбіріне, етіс және 

болымсыз етістік тұлғаларына -у жұрнағы жалғану арқылы жасалады. 

Мысалы: сұра-у, жүр-у, бар-у, шегеле-у, айт-қыз-у, сӛйле-с-у, кел-ме-у, бӛге-

ме-у. Бұл сӛздер сұрау, жүру, бару, шегелеу, айтқызу, сӛйлесу, келмеу, 

бӛгемеу, қимыл, іс-әрекеттерінің атын білдіріп, солардың атауы болып тұр. 

Сондықтан да тұйық етістік зат есім мәнінде жиі қолданылады. Тіпті, 

тұйық етістіктердің кейбірі белгілі заттың, кӛбіне құралдың атын білдіріп, 

зат есім болып кеткен. Тілімізде кӛсеу (отты, шоқты кӛсейтін 

құрал), сабау (жүнді сабайтын таяқ), егеу (темірді егейтін 

құрал), жасау (қызға жиналған дүние-мүлік), қашау (ағашты кесетін, 

жонып, қырнайтын құрал), тұсау (жылқының алдыңғы екі аяғына салатын 

құрал), ою (ойып салынған ӛрнек) сияқты зат есімдер тұйық етістіктен 

жасалған. Мысалы: Кӛсеу ұзын болса қол күймейді (мақал). Тұйық етістік 

зат есім сияқты түрленеді, етістікше түрленбейді. Тұйық етістік тікелей 

септеле де, тәуелдене де алады, бірақ жіктелмейді. Тұйық етістікке кӛптік 

жалғауы жалғанса одан кейін тәуелдік жалғауы жалғанып қолданылады. 

Сӛйтіп, зат есімдерше түрленіп, шақпен де, жақпен де байланысты болмай, 

қимылдың, іс-әрекеттің атын білдіретін етістіктің ерекше түрін тұйық 

етістік дейміз. 

 

Қарлҧқ мемлекеті 
Мәтінді оқып, тапсырмаларды орындаңыз. 

 

Қарлҧқ мемлекеті (756-940 жж.)– Жетісу жеріндегі ежелгі мемлекет. 8 

ғасырдың ортасында қарлұқтар елеулі ҽскери-саяси күшке айналды да, 

Шығыс Түрік қағандығын талқандауда (745) маңызды рҿл атқарып, тоғыз 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%82%D1%96%D1%81%D1%83
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8B%D2%93%D1%8B%D1%81_%D0%A2%D2%AF%D1%80%D1%96%D0%BA_%D2%9B%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D2%93%D1%8B
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оғыздармен бірге Орхон тағына Тон Йабғу қағанды отырғызды. 736 жылы 

қарлұқтар бұрынғыдан да күшейді. Ҿздерінің бұрынғы одақтасы 

ұйғырлармен бҽсекелесіп, «он тайпа қағанының (он-ок бодун) байырғы 

жерінде», Жетісуға қоныс аударды. Суяб пен Талас қалалары қарлұқтар 

қолбасшыларының тұрақты мекеніне айналды. Қарлұқ ақсүйектері Жетісуда 

766 – 940 жылдары билік құрды. Бұл кезде олардың қолбасшылары қаған 

емес, жабғу деп аталғанымен ол шартты түрде Қ. қаласының кезеңі деп 

аталды. Жабғу Шығыста Тарым, Батыста Ферғанадан асып, Тохарстанға 

(Сурхаб-вахш су алабынан Ауғанстанның солтүстік шекарасына) дейін саяси 

үстемдік жүргізді. 8 ғасырда Жетісу жерінде үстемдік жүргізген түркештер 

де, одан кейін билік еткен қарлұқтар да елдің этникалық құрамына елеулі 

ҿзгеріс енгізбеді.  

Жылнамашылар мен саяхатшылар 8 – 9 ғасырда Жетісу жерін чумук, 

ұлығ-ақ, жабшид, түркеш-қалаш, түргеш, азғыр, қашу, барсхан, т.б. тайпалар 

мекендегенін жазады. Алтай мен Жетісудың саяси жҽне ҽскери ҿмірінде 

қарлұқтармен қатар қаңлы тайпасы да елеулі орын алды. Олар, негізінен, 

Алтайда(Ертіс алабын), содан соң Ыстықкҿл, Шу жағалауларын, Талас ҿңірін 

жайлады. Ыстықкҿл алабында, сондай-ақ, шігілдердің де иеліктері болды. 10 

– 11 ғасырда Іленің орта ағысында яғмалар тұрды. Тараз қаласының іргесінде 

Яғма қыстағы болған.  

Қарлұқ қаласының құрамындағы негізгі тайпалар – кҿшпелі түріктер 

мал ҿсіруді кҽсіп еткен. Қарлұқтар мекендеген атыраптың ҿзге халықтар 

тұрған жерлерге қарағанда бақшалы, мҽдениетті қалалары, елді мекендері 

болған. Талас алқабында 8-9 ғасырда Атлах, Хамукет, Шельджи, Сус, Куль, 

Такабет сияқты қалалары болған. Жергілікті отырықшы халықтың басым 

кҿпшілігі түсті жҽне асыл металдар (алтын, күміс, мыс) ҿндірумен 

шұғылданды. Іле аңғарында Кунгут, Талһир (Талғар) қалалары болды. 

Ҽсіресе, Тараз, Құлан (Құлан сайдың қасындағы мекенжай), Мирки (Меркі), 

Ашпара (Шалдавар а-на таяу осы аттас ҿзен бойындағы қираған 

мекенжайдың орны) қалалары кҿбірек белгілі болды. 8 - 10 ғасырда Жетісу 

қалалары құрылысы, үйлерінің орналасуы жағынан Орта Азия қалаларынан 

ҿзгеше болды. Олар бір жағынан кҿшпелілерден қорғанатын бекініс еді. 

Қағандықтың экономика ҿмірінде Соғды қалалары үлкен рҿл атқарды, 

олардың халқы, негізінен, Самарқаннан, Бұхарадан, Орта Азияның басқа да 

қалаларынан келгендер еді.  

Ірі де бай соғды мекендерінің сауда-экономика қуаты аса зор жҽне 

дипломатикалық мүмкіндігі күшті болды. Сауда-саттық қалалары Шығыс 

пен Батыстың арасындағы кҿне керуен жолдарының бойына орналасты. Сол 

жолдардың бірі Бұхара, Самарқан,Шаш (Ташкент), Тараз, Құлан, Суяб 

(қазіргі Тоқмақ маңы) арқылы ҿтіп, Ыстықкҿл ойпатымен Қарқараны, Текесті 

басып, Шығыс Түркістанға қарай бойлаған. Отырықшы халық 

кҿшпелілермен тығыз байланыста болып, сауда жасап, тауар алмасып 

отырды. Кҿрші елдермен қарым-қатынас жасау қала мҽдениетін ҿсірумен 

http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D0%BD_%D0%99%D0%B0%D0%B1%D2%93%D1%83&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BD_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B0_%D2%9B%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%A3_%28%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D0%BA_%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%29&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%8F%D0%B1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AB%D1%81%D1%82%D1%8B%D2%9B%D0%BA%D3%A9%D0%BB
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%85
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B6%D0%B8
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%88%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D2%9B%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D2%B1%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D2%B1%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D2%9B%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%88
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%8F%D0%B1
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бірге сырттан басқа діннің де енуіне жағдай жасады. Халықтың басым 

кҿпшілігі ата-бабалар дінін ұстанған (тҽңірлік, шаман).  

940 жылы Шығыстан келген «мҽжусилік түріктер» қағандықты 

құлатты. Қарлұқ Қағандығы кезеңінде Жетісу халықтарының арасында 

ҽлеуметтік-экономикалық, этнограф жҽне саяси бірлесудің берік негізі 

қаланды. 

  

     1. Мәтінмен жҧмыс жасаңыз. 

1. Берілген мҽтінді оқып,  мына тҿмендегі  сұрақтарға  жауап беріңіз. 

2. Қарлұқ мемлекеті  қай ғасырлар аралығында  ҿмір сүрді? 

3. «Қарлұқ»  терминінің  этимологиясы  анықталмаған  ба? 

4. Қарлұқ ақсүйектері Жетісуда қай жылдары билік құрды ? 

5. Қарлұқ қаласының құрамындағы негізгі тайпалар? 

6. Жергілікті отырықшы халықтың басым кҿпшілігі қандай кҽсіппен 

айналысты? 

7. Қарлұқ қағанатын кімдер, қай жылы құлатты? 
 

 2. Мәтіннен етістіктерді теріп жазып, қайсысы дара және кҥрделі 

екенін анықтаңыз. 

 

3.  Мәтіннен ғылыми терминдерді теріп жазыңыз. 

 

4.  Етістіктерді тҧйық етістікке айналдырыңыз. 

Қайнатып, қолданады, жабылатын, жанып, тұрған, жасайтын, 

ерітілген. 

 

5. Тӛмендегі сӛздер мен сӛз тіркестерін пайдалана отырып, мақсат 

мәнді сӛйлемдер қҧрастырыңыз: 
Қарлұқ ақсүйектері, негізгі тайпалар, Жетісуда, ҿнеркҽсіп, қала 

мҽдениеті, отырықшы халық, кҿшпенділер,сауда-саттық. 

 

6. Кестедегі сӛздердің синонимін және антонимін сӛздік арқылы 

жазыңыз 

 

Берілген сӛз Синонимдес сӛз Антонимдес сӛз 

Қиын   

жҽрдем беру   

Жиі   

Зор   

Таяз   

Кҿп   
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 7. Мәтінді оқып, стилін анықтаңыз. 

  - мҽтінді оқып, жоспар құрыңыз. 

- Мҽтіннен етістіктерді теріп жазу; дара, күрделі етістіктерге бҿліп 

жазу, ҽрі морфологиялық талдау жасаңыз. 

- Мҽтіннен үндестік заңына бағынбайтын сҿздерді теріп, жазыныз 

- Мҽтіннен салт етістікті бір бҿлек, сабақты етістікті бір бҿлек 

жазыңыз. 

Қарлҧқтар – кҿне түркі тайпасы. Ол үш рудан бұлақ, чигиль (басқаша 

атауы – себек) жҽне ташлықтан құралған. Қарлұқтар телелердің бір тайпасы 

делінеді. 7 ғасырдың орта шенінде Қарлұқтар Емел алқабына жҽне Сайрам-

нор кҿліне қарай ойысты. Осы арада Қарлұқтардың бұлақ, чигиль, ташлық 

руларынан құралған тайпалық бірлестігі қалыптасты. 8 ғасырда Түрік 

қағандығы ыдырағаннан кейін, Қарлұқтар күшейе бастады. Кҿшпелі 

жағдайда мал ҿсіріп, аң аулады, бірте-бірте отырықшы егіншілікке кҿшті. 

Қарлұқтар Орта Азиядан Қытайға дейінгі керуен жолын, Талас 

ҿзенінен Тарым ҿзеніне дейінгі жерлерді, Ыстықкҿлдің оңтүстігін мекендеді.  

757 – 766 жылдары Түркештер мемлекетінің жерін түгел дерлік ҿзіне 

бағындырды. Қарлұқтар шонжарлары Жетісуда билік құрды. Осы кезде 

қарлұқтар билеушілері ҿздерін жабғу деп атады. Бұл 800 жҽне одан кейінгі 

жылдардағы (10 ғасырдағы «Худуд ҽд-Алам») еңбектерде айтылады. Онда 

Қарлұқтардың жабғуларымен қатар түрік билеушілері – қағандардың 

болғаны сҿз болады. Жабғу қарлұқтар астанасын Шу ҿзенінің 

бойындағы Суяб қаласына кҿшірген. Бертін келе олардың астанасы Іле 

ҿзенінің бойындағы Қойлық қаласына ауыстырылды. 861 жылы Қашқарияны 

басып алды. 10 ғасырда Қарахан ҽулеті билеген мемлекеттің құрамына кірді. 

Қарлұқтар 960 жылы мұсылман дінін қабылдады. 

 Қарлұқ тайпалары Талас аңғарында тұрды. Тараздың оңтүстігіне қарай 

5 фарсах (30 шақырым) жерде Қасрибас деген жердегі жайылымда қарлұқтар 

қыстап жүрген. Тау қойнауындағы бұл жылы жерге таяу халаждардың 

қыстауы болды. Ал Тараз VIII ғасырдың бірінші жартысында-ақ «даңқты да 

инабатты шарүқ-түріктер» қаласы деп аталған еді. 

Тарихи-географиялық деректер қарлұқтар мен оғыздар Тараз-

Испиджаб- Фараб аралығын бірлесіп мекендеген деп шамалауға мүмкіндік 

береді. Таразға жақын жерде, Макдисидің айтуынша, жікілдер мекендеген, 

мұнда олардың осы аттас қаласы болған. Махмұд Қашғариға жікіл-

түріктердің үш тобы мҽлім болды. Бұлардың біреуі Таразға жақын жердегі —

Жікіл қаласын, ал басқа екеуі — Барсханнан ҽрі Құясты жҽне Қашғариядағы 

Жікіл қонысын мекендеген. 

Қарлұқтар Тараздың шығыс жағында да мекендеді. Мұңда олардың 

қарауында Құлан, Мерке қалалары болды. Меркенің шығыс жағында Орду 

деген «шағындау бір қаланың» болғаны айтылады, онда түрікмен патшасы 

тұрады, ол Испиджаб билеушісіне үнемі сый-сияпат жіберіп тұрады» 

делінген. 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D2%B1%D0%BB%D0%B0%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BC%D0%B5%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%BD%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%BC-%D0%BD%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%AF%D1%80%D1%96%D0%BA_%D2%9B%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D2%93%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%AF%D1%80%D1%96%D0%BA_%D2%9B%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D2%93%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%AF%D1%80%D1%96%D0%BA_%D2%9B%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D2%93%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81_%D3%A9%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81_%D3%A9%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81_%D3%A9%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%96
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AB%D1%81%D1%82%D1%8B%D2%9B%D0%BA%D3%A9%D0%BB
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B4_%D3%99%D0%B4-%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%8F%D0%B1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5
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Ордудың қарлұқтар орналасқан негізгі аумақта қоныстануы оның 

билеушісі қарлұқ болған деп топшылауға мүмкіндік береді. «Худуд ҽл-

аламның» мҽліметтеріне қарағанда, Суяб ауданында тұхси тайпалары 

мекендеген. Тұхсилердің үлкен бір тобы X ғасырға дейін қарлұқтардан 

солтүстікке таман қоныстанған. X ғасырдың орта шенінде олар оңтүстікке 

қарай едҽуір жылжып, қарлұқтармен бірге Тянь-Шаньның батыс сілемдерін 

бойлай орналасады. Испиджаб, Тараз жҽне Баласағұн қалалары ҿңірінде 

түргештердің арғу тайпасы тұрды. Шу аңғарында қарлұқ қоныстарының 

орталығы - Баласағұн қаласы болған. 

Ҽл-Идрисидің картасында қарлұқтардың екі тобының аумақтық 

орналасуы кҿрсетілген. Қарлұқ этнонимін ҽл-Идриси жазудың белгілі екі 

түрінде - арабша жҽне парсыша: харлух жҽне халлух деп береді. Хақан 

басқаратын қарлұқтар мекендейтін негізгі аудандар тҿртінші жҽне бесінші 

климаттардың тоғызыншы бҿлігіне орналастырған. Ҽл-Идрисидің картасына 

қарағанда, қарлұқтар елінің оңтүстігінде Бухайрат ат-түрік (Түрік кҿлі немесе 

Самджан кҿлі) деген үлкен қол орналасқан. Ҽл-Идриси еңбегінің мҽтінінде 

бұл қол туралы ешқандай мҽлімет жоқ, ол мүлдем ауызға алынбайды. Түрік 

кҿлінің оңтүстік жағында, қарлұқтар мекендеген аймақта Жоғарғы Барсхан 

қаласы кҿрсетілген, кҿптеген деректемелер бойынша қазір 

ол Ыстықкҿлдің оңтүстік жағасына сеніммен орналастырылуда, мұның ҿзі 

Түрік кҿлін Ыстықкҿл деп санауға берік негіз береді. Сол арқылы, К. Миллер 

ұсынғандай, Гаган кҿлін Ыстықкҿл деп есептеуге болмайды, оның үстіне, 

«Нұзхат ҽл-мүштақтың» мҽтіні жҽне картаның деректері бойынша, 

қарастырылып отырған кезде Гаган кҿлінің тҿңірегінде қимақтар 

қоныстанған. Ал Ыстықкҿл мен оның солтүстік-шығыс жағында жікіл 

тайпалары мекендеген. «Ыстықкҿлдің бүкіл тҿңірегін жікілдер алып жатыр», 

— деп кҿрсетеді Гардизи. Оңтүстігінде жҽне оңтүстік-шығысында қарлұқтар 

Тибетпен жҽне тоғыз-ғұздармен (ұйғырлармен) шектесіп жатты. Қарлұқтар 

иеліктерінің Тибетке жақындығы «Худуд ҽл-алам» анонимінің 

қолжазбасында да атап ҿтілген. Тегінде, Памирдің оңтүстік-шығыс 

жағындағы таулы аймақтар мен Шығыс Түркістан аймағы 

(Жаркент, Хотан) Тибет делініп отырса керек. Қарлұқтар мен ұйғырлар 

(тоғыз-ғұздар) арасындағы шекараға келетін болсақ, ол Шершен, Тарым жҽне 

ішінара Ақсу ҿзендерінің бойымен ҿткен. 

 

8.  Сӛйлемдерді мәтінге сәйкес аяқтаңыз. 

1.  Қарлұқтар Тараздың шығыс жағында да ... . 

2. Қарлұқтар иеліктерінің Тибетке жақындығы «Худуд ҽл-алам» анонимінің ... 

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

3. Қарлұқтар мен ұйғырлар (тоғыз-ғұздар) арасындағы шекараға келетін 

болсақ, ол Шершен, Тарым жҽне ... ... ... ... ... . 

4. Қарлұқ этнонимін ҽл-Идриси жазудың белгілі екі түрінде — арабша жҽне 

парсыша: ... ... ... ... ... . 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D2%93%D2%B1%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%BB-%D0%98%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B8
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AB%D1%81%D1%82%D1%8B%D2%9B%D0%BA%D3%A9%D0%BB
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%82
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D1%81%D1%83
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%BB-%D0%98%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B8
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5. Шу аңғарында қарлұқ қоныстарының орталығы — ... ... . 

6. Қарлұқ тайпалары Талас ... ... . 

  

 9. Мына мақал-мәтелдерді толықтырып, мағынасын тҥсіндіріңіз. 

1. Су жүрген жер береке, ... ... ... ... . 

2. Бұлақ кҿрсең - ... ... . 

3. Дария басы - ... . 

4. От пен су- ... ... . 

5. Судың жолын ... ... . 

6. Су ішкен ... ... . 

7. Су – ырыстың кҿзі, ... . 

8. Сасық су да бір, ... ... . 

 
Керекті сӛздер: құдығыңа түкірме, кҿзін аш, еңбек кірістің кҿзі, бұлақ, құм бҿгер, сараң да бір, ел жүрген 

жер мереке. 

 

 10. Тест тапсырмалары 

 

1. Етістік  

A) Заттың түрін, түсін, сапасын, салмағын,  кҿлемін білдіретін сҿз 

табы; 

B) Заттың, ұғымның, құбылыстьң атын білдіретін сҿз табы; 

C) Заттың іс-ҽрекетін, қимылын, сипатын білдіретін сҿз табы ; 

D) Іс-қимылдың орындалуында орындаушының қатысын білдіреді, 

анықтайды; 

E) Зат есім, сын есім, сан есімнің орнында жүретін, қолданатын сҿз 

табы. 

 

2. Етістіктің тҧлғасына қарай бӛліну тҥрлері 

A) Негізгі етістік, туынды етістік; 

B) Дара етістік, күрделі етістік; 

C) Болымды етістік, болымсыз етістік; 

D) Салт, етістік, сабақтас етістік; 

E) Есімше, кҿсемше.  

 

3. Етістіктің қҧрамына қарай бӛліну тҥрлері 

A) Негізгі етістік, туынды етістік; 

B) Дара етістік, күрделі етістік; 

C) Болымды етістік, болымсыз етістік; 

D) Салт, етістік, сабақтас етістік; 

E) Есімше, кҿсемше. 

  

4. Етістіктің мағынасына  қарай бӛліну тҥрлері 

A) Негізгі етістік, туынды етістік; 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81
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B) Дара етістік, күрделі етістік; 

C) Болымды етістік, болымсыз етістік; 

D) Салт, етістік, сабақтас етістік; 

E) Есімше, кҿсемше. 

 

5. Іс-әрекеттің жҥзеге асу-аспауына   қарай етістіктің тҥрлері 

A) Негізгі етістік, туынды етістік; 

B) Дара етістік, күрделі етістік; 

C) Болымды етістік, болымсыз етістік; 

D) Салт, етістік, сабақтас етістік; 

E) Есімше, кҿсемше. 

 

6. Етістіктің мағыналық ерекше тҥрлері 

A) Негізгі етістік, туынды етістік; 

B) Дара етістік, күрделі етістік; 

C) Болымды етістік, болымсыз етістік; 

D) Салт, етістік, сабақтас етістік; 

E) Есімше, кҿсемше. 

 

 

11. Ӛлеңді мәнерлеп оқыңыз. 

 

АНА ТІЛІМ, КҤМБІРЛЕ САРАЙЫМДА! 

 

                                                        М.Айтхожина 

 

Тілін білген Абылай, Абайым да, 

Құдырет берген ана тіл талай ұлға. 

Қасиетті сол тілдің арқасында 

Ерікті ел боп алысқа қарайын да. 

Ана тілім, күмбірле сарайымда! 

  

Тағдырым, даралама тілден мені, 

Тіл – елмен қауыштырар іргемдегі. 

Тіл – елмен табыстырар алыстағы, 

Аспандатар жердегі жүрген мені. 

  

Тілмен ҿрлер мерейім ҿрлесе де, 

Тілсіз бақытын басынан ел кешер ме? 

Тілер едім таусылса ақтық демім, 

Жерлеңдер деп тілменен жерлесең де... 

  

Ерекше бір сҽн беріп кҿшке бүгін, 
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Келе жатыр жаңғырып ҿшкен үнім. 

Ана тілім рухымды кҿтереді, 

Самал тербеп тұрғандай текше гүлін. 

  

Ҿмір кешіп басынан ала құйын, 

Жат жерінде күңіренткен дара күйін; 

Атамекен, 

Аңсаған Ана тілін, 

Арманда ҿткен Мысырда Фарабиім!.. 
  

    

11- тақырып: Тҥрік қағанаты. 
 

Грамматикалық тақырып: Үстеу 

Үстеу заттың әр қилы қимылы мен ісінің (етістіктің) әр түрлі 

сындық, бейнелік, мекендік, мезгілдік, шарттық, мӛлшерлік және күй-

жайларын және сынның белгісін білдіретін сӛз табы. 

Үстеу сӛздері морфологиялық құрылысы және құрамы жағынан екі 

топқа бӛлуге болады: негізгі үстеулер мен туынды үстеулер. 

Негізгі үстеулер деп қазіргі кезде морфемаларға бӛлшектеуге 

келмейтін, тек белгілі бір формада қалыптасқан сӛздерді айтамыз. 

Негізгі үстеулерге келесі сӛздер жатады: әрең, азар (әзер), әдейі, жорта, 

қасақана, ұдайы, үнемі, дереу, шапшаң, бағана, қазір, енді, ілгері, жоғарғы, 

тӛмен, әрі, бері, кері, әрмен, бермен, ерте, кеше, нақ, дәл, нағыз, сәл, әнтек, 

тек, мейлінше, лық(а), қақ, дәйім, һаман, әншейін, тым, тіпті, ӛсе, аса, ең, 

әбден, мүлде(м), тӛтенше, ерекше, орасан т. б. 

Туынды үстеулер деп басқа сӛз таптарынан түрлі қосымшалар 

арқылы, сӛздердің бірігу және қосарлану, тіркесу тәсілдері арқылы, сондай-

ақ, кейбір сӛз тіркестерінің тұрақтануы арқылы жасалған (я үстеуге 

айналған) үстеулерді айтамыз.Құрылысы мен құрамы жағынан туынды 

ұстеулер екі топқа бӛлінеді: 'жалаң туынды үстеулер мен күрделі 

туынды үстеулер. 

Тҥрік қағанаты. 
Мәтінді оқып, тапсырмаларды орындаңыз. 

 

 «Түрік» деген ат алғаш рет 542 жылы аталады. Қытайлар түріктерді 

сюнну-ғұндар деп атаған, мұның ҿзі түріктердің ғұн тайпаларының жалғасы 

екенін кҿрсетеді. 546 жылы тирек (телэ) тайпалары Моңғолияның оңтүстік 

жҽне орталық аудандарын мекендеген аварларға (жкань-жуань) қарсы жорық 

жасайды. Осы кезде күтпеген жерден түріктердің қағаны Тумынның (Бумын) 

басқаруымен түріктер телэ ҽскерлеріне шабуыл жасап, жеңіп, 50 мың ҽскерін 

тұтқынға алады. Осыдан кейін түріктер күшейіп, енді бұрын ҿздері тҽуелді 

болып келген аварларға (жуань-жуань) қарсы шығады. 552 жылы 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D3%A9%D0%B7_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%8B
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кҿктемде түріктер аварлардың ордасына шабуыл жасап, оларды жеңеді, 

авардың қағаны Анағұй ҿзін-ҿзі ҿлтіреді. Осы кезден бастап Бумын түрік 

қаған деген атағын алады.  

  Бумын 553 жылы қайтыс болады. Бумын ҿлгеннен кейін, таққа оның 

інісі Қара-Еске отырады. Ол Орхонның жоғарғы жағында аварларды екінші 

рет жеңеді. Қара-Ескеден кейін, оның мұрагер інісі Еркінді-Мұқан деген 

атпен қаған болады. Оның ел билеген кезі 553–572 жылдар. Мұқанның 

тұсында аз уақыт ішінде (553–554 жж) түріктер шығыста қайлар, қидандар 

жҽне оғыз-татар тайпаларын, солтүстікте Енесей қырғыздарын, Жетісу 

жеріндегі түргенттерді ҿздеріне қаратты. Бұл жылдары түріктердің батысқа 

қарай жасаған жорықтары күшті болды. Оларды Тумынның басқа бір інісі 

Естемі жүргізді. Кейін тарихи деректерде оны Батыс түріктерінің түпкі атасы 

жҽне Батыс Түрік қағанатының негізін қалаушы деп атайды. 563 жылы Түрік 

қағаны Силзибул (Естемі) Эфталит мемлекетін басып алуға кіріседі. 

571 жылы Естемі қаған Солтүстік Кавказды басып алды, сҿйтіп Керчь 

түбегіне (Боспорға) шықты. Оның баласы Түріксан  Керчті басып алып, 576 

жылы Қырымға шабуыл жасады. Бірақ Естемі ҿлгеннен кейін, 582–593 

жылдары Түрік қағанатында билік үшін қырқыс басталды. Ҿз ішіндегі 

алауыздық пен ҽлеуметтік қайшылықтар қағанатты қатты ҽлсіретті. Елде мал 

індеттері, жұттар мен ашаршылық орын алды. Түрік қағанаты шекараларына 

шығыстан Қытайдың Сүй ҽулетінің (581–618 жж.) шабуылы күшейді. Бұл 

жағдайлардың барлығы 603 жылы Түрік мемлекетінің екі дербес қағанатқа – 

Шығыс жҽне Батыс қағанаттарына бҿлінуімен аяқталды. 

Батыс Түрік қағанаты (603–704 жж.) Батыс Түрік қағанаты. Аумағы 

Алтайдан Тянь-Шаньға дейін, Шығыс Түркістаннан Каспийге дейін 

созылады. Астанасы – Суяб қаласы. Қағанат құрамындағы тайпалар: қаңлы, 

үйсін, дулат, түркеш, қыпшақ, қарлұқ т. б. 

Шаруашылығы. Кҿшпелі мал шаруашылығымен, суармалы 

егіншілікпен айналысты. «Ұлы Жібек жолының» Батыс Түрік қағанаты 

жерінен ҿткендігі сауда мен қолҿнердің дамуына ҽсер етті.  

Басқару жүйесі. Мемлекетті қаған басқарды. Қағанның ҽулеті жоғары 

тұрды. Олар янғу, шад, тегін сияқты жоғары лауазымдарға ие болды. Билік 

мұрагерлікпен беріліп отырды. Қағанат он тайпаға бҿлінеді.  

       1. Мәтінмен жҧмыс жасаңыз. 

2. Мәтін мазмҧнындағы мына сӛздер мен сӛйлемдерді орыс тіліне 

аударыңыз: 

-  «Түрік» деген ат алғаш рет 542 жылы аталады; 

- Қытайлар түріктерді сюнну-ғұндар деп атаған, мұның ҿзі 

түріктердің ғұн тайпаларының жалғасы екенін кҿрсетеді; 

-  Түрік қағанатында билік үшін қырқыс басталды; 

- 603 жылы Түрік мемлекетінің екі дербес қағанатқа – Шығыс жҽне 

Батыс қағанаттарына бҿлінеді. 
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3. Мәтіндегі терминдерді теріп жазыңыз. 

 

4. Мәтіннің мазмҧны бойынша тӛмендегі сҧрақтарға жауап 

беріңіз. 

1. Түрік қағанаты қай жылы құрылды? 

2. Бумын түрік қағаны атағын калай иеленді? 

3. Қара-Еске қай жылдары билік құрды? 

4. Қай жылы қай қаған Солтүстік Кавказды басып алды.? 

5. Түрік қағанаты қай жылдары бҿлінді? 

6. Батыс Түрік қағанаты туралы не білесіз? 

7. Батыс Түрік қағанаты құрамындағы тайпалар қандай кҽсіппен 

айналысты? 

8.  Еркінді-Мұқан қағанның ел билеген уақытында түріктер кімдерді 

ҿздеріне қаратты? 

 

5. Мына ҥстеу сӛздердің синонимін табыңыз. 

ерте, барша, ҽдейі, ілгері, дҽйім, босқа, абайсызда.  

 

6. Мәтіндегі  ҥстеулерді тауып, тҥрлерін анықтаңыз,  олардың 

жасалу жолдарын тҥсіндіріңіз. 
  

«Менің Отаным – Қазақстан» 

Кеңсің дала 

Туған ана, 

Кҿйлегің кең кҿк ала 

Жан беретін 

Тҽн беретін 

Мейірімді ана сен ғана. 

                                                                                                  С.Сейфуллин. 

Туған жер – адам ҿмірінде киелі орын алады. Нақты осы жер оны 

елімен,  ҿткенмен жҽне болашақпен байланыстырады. Міне, сондықтан да 

тіпті балалық шақтан бастап-ақ адамда отанға деген махаббат сезімі оянады. 

Ҽр біріміз үшін Отан  ошақ басынан басталады: туған жер, туған кҿше, туған 

қала немесе мен үшін туған кент.  

Менің Отаным кішкентай болса да, мен үшін аса қымбат жер Бестҿбе 

кентінен басталады. Дҽл осы жерде менің кҿңілді де, шаттықты, уайымсыз 

балалалық шағым ҿтті. Үйдің маңындағы аулада ойнағаным жҽне бала-

бақшаға барған кҿше ҽлі есімде. Сол кезде ол маған ҿте ұзын болып 

кҿрінетін. Мұнда кҿлік сирек жүретін, бірақ серуендеп жүретін адамдар кҿп 

болатын. Иҽ... Туған жер ұзаққа қиып жібермейтін. Сен ҽрқашан ҿзің 

бармасаң да, оймен қиялдап туған кҿшені, есіктің алдын, «Қызым, үйге 
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кір...»деген ананың сҿздерін еске түсіресің. Жүректің ҽлсіздүрсілі естіледі. 

Қазір бойжеттім, бірақ та ҿмір бойы мен үшін балалық шақтағы туған аула 

мен кҿше – менің кішкентай Отаным. Сонымен бірге мен елімнің бір 

бҿлшегімін, оның бүгіні мен болашағымын.  

 

7.Тӛменде берілген ҥстеулерден сӛйлем қҧраңыз. 

Ұдайы, жата-жастана, қазір, ерте, ҽбден, керісінше, бұрындау, ҽрең, 

батырларша, ішкері, артта, ҽуел баста, күнімен, ежелден, осылайша, екеулеп, 

шетінен. 

 

8.Берілген сҧрақтарды топ болып талқылаңыздар. 

1.Ұлттың ұлт болып қалыптасуына не қажет деп ойлайсыз? 

2. «Жер тағдыры-ел тағдыры» деген сҿзді қалай түсінесіз? 

3.Ҿлі тілдерге қандай тілдер жатады? 

4.Тілді сақтау үшін не керек деп ойлайсыз? 

 

    9. Тӛменде берілген ҥстеулерді мағынасына қарай 

топтастырыңыз. 

  Амалсыздан, қасақана, үйді-үйіне, нағыз, тікелей, қайыра, анағұрлым, 

бостан-босқа, жоққа, тең-теңімен, ҽуел баста, бүрсігүні, кері, кейде, тысқары,  

ала жаздай, мұнда, бірен-саран, бірталай, рет-ретімен, ҽлдеқашан, күндіз. 

  

Мезгіл 

ҥстеу 

Мекен 

ҥстеу 

Мӛлшер 

ҥстеу 

Сын 

(бейне) 

ҥстеу 

Кҥшейту 

ҥстеуі 

Мақсат 

ҥстеуі 

Себеп-

салдар 

ҥстеуі 

Топтау 

ҥстеуі 

М: бүгін М: 

жоғары 

М: 

соншалық 

М: ӛзінше М. орасан М: жорта М.бекерге М:Алды-

алдына 

        

        

 

 

           10. Мына шағын мәтін бойынша жҧмыс жасаңыз. 

-мәтінді мәнерлеп оқыңыз 

-мәтін бойынша жоспар құрыңыз 

-мәтін бойынша сұрақтар құрыңыз 

-мәтін мазмұнын баяндаңыз 

«Түрік» этнонимінің алғаш рет аталуы қытай жылнамаларында 

кездеседі жҽне ол 542 жылға жатады. Қытайлар түріктерді ғұндардың 

ұрпақтары деп санаған. Шежірелерде бұл кезде қытайдың Вэй князьдігінің 

солтүстік ҿңірлеріне солтүстік-батыс жақтың бірінен келген түріктер жыл 

сайын шапқыншылық жасап, ойрандап кететін болды деп хабарланады. Олар 

туралы келесі бір мҽліметтер бүкіл құрлықтағы тарихтың талай ғасырлар 

бойғы дамуына ҿзек болған оқиғаларға байланысты. 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%AF%D1%80%D1%96%D0%BA
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%92%D2%B1%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80
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546 жылы тирек тайпалары қазіргі Моңғолияның оңтүстігі мен орталық 

бҿліктерін мекендеген жҽне бұл жерлерге үстемдік еткен аварларға (Жуань-

жуань) қарсы жорық жасайды. Батыс жақтан қаптай енген тиректер 

армиясының сан жағынан қаншалықты кҿп болғаны белгісіз, бірақ олардың 

нҽпірі сұсты болған деп топшыланады, ҿйткені тиректердің құрамына 

кҿптеген тайпалар енген, ал олардың қуатты аварларға аз күштермен карсы 

түра алуы екіталай еді. Түрік қағаны Бумын күтпеген жерден қатты шабуыл 

жасай отырып, бейберекет жатқан тирек армиясын қапылыста басып, 

кескілескен шайқастан кейін оны күйрете жеңеді де, тиректердің 50 мыңнан 

астам ҽскерін түріктер тұтқынға алады. Даланың ҽдеттегі құкығының 

қағидаларына сҽйкес тұтқынға алынған ҽскерлер ҿзінен-ҿзі жеңушінің 

армиясына қосып алынатын еді. Осы кезден бастап, бұрын аварларға 

вассалдык тҽуелділікте болған түріктер енді олардың бҽсекелестеріне 

айналады. Мұның бір кҿрінісі авар кағанына келіп, авар қағаны үйінің 

ханшасын Бумынға ҽйелдікке бер деп үзілді-кесілді талап еткен түрік 

елшілігі болды. Мұның ҿзі қағанмен тең құкықтылығын кҿрсетуден гҿрі оны 

басынғандық еді. Авар қағаны Анағұй: «Маған бас иетін — вассал. Бұлай 

деуге қайтіп дҽтің барды?» деп Бумынға жаушыларын жібереді. Бірақ 

аварлар қалыптаса бастаған Түрік қағанатының күшін бағалай алмады, ал 

түріктер тарапынан мұның ҿзі осылай болуға тиіс деп дұрыс ойластырылған 

ҽдіс қана болатын. Енді бұрынғы вассалдардың бұрынғы билеушілеріне 

қарсы соғыс ашуға дҽлелі табылады. 552 жылы кҿктемде түріктер 

аварлардың ордасына шабуыл жасап, оларды күйрете жеңгені соншалық, 

Анағүй ҿзін ҿзі ҿлтіреді. Осы кезден бастап түрік билеп-тҿстеушілері 

қағандар атағын алады, сҿйтіп аварлардың бұрынғы күш-қуатына да, 

олардын барлық иеліктеріне де ҿзін мұрагер ретінде орнықтырады. Бумын 

ҿлгеннен кейін таққа оның інісі Қара-Еске отырады, оның бастауымен 

түріктер Орхонның жоғары жағында бір жердегі Бұқрат (Мула) тауларында 

аварларды екінші рет жеңеді.                  
                     Интернеттен 

11. Мақал-мәтелдерді толықтырыңыз. 

 

1. Еңбегіне қарай - құрмет,  

... ... - ... .   

2. Еңбегіне қарай табысы,  

... ... ... . 

3. Еңбегің егіз болса, байлығың сегіз болады.  

Еңбегің қатты болса,... ... ... . 

4. Еңбек адамның кҿркі, 

... ... ... . 

5. Еңбек — ата, ... - ... . 

6. Еңбек бейнет емес , ... . 

7. Еңбекке бейім болсаң,  

http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%B6%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%B6%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D2%93%D2%B1%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1


 

 

 

86 
  

... ... ... . 

8. Еңбек ерлікке жеткізер, . 

... ... ... . 

9. Еңбек етпей елге ҿкпелеме,  

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

10. Еңбек ет те мактан,  

... ... ... . 

 
Керекті сӛздер: қатарыңнан кейін болмайсың, Ерлігіне қарай дабысы, татқаның тҽтті болады, зейнет, жер - 

ана, Ерлік елдікке жеткізер, Адам заманның кҿркі,  Егін екпей жерге ҿкпелеме, Ойнап күл де шаттан,  

Жасына қарай - ізет.  

 

12. Тест тапсырмалары 

 

1. Ҥстеулердiң iшiнде орын таңдамайтыны… 

A) мекен үстеу 

B) мақсат үстеу 

C) мезгiл үстеу 

D) сын үстеу 

E) мҽлшер үстеу 

 

2.Ҥстеудiң сӛйлемдегi қызметi… 

A) бастауыш 

B) анықтауыш 

C) пысықтауыш 

D) толықтауыш                                   

E) баяндауыш 

 

3.Ҥстеулердiң мағыналық тобы қанша? 

A) 19 

B) 12 

C) 6 

D) 8  

E) 2 

 

4.Барыс септiктiң кӛнеленуiнен туған ҥстеудi кӛрсетiңiз: 

A) бiрге 

B) абайсызда 

C) тҿтеден 

D) ретiмен 

E) ҽрең 

 

5. Қҧрылысы мен қҧрамы жағынан туынды ҥстеулер нешеге бӛлiнедi? 

A) 2 
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B) 3 

C) 4 

D) 5 

E) 6 

 

6.Негiзгi ҥстеудi кӛрсетiңiз: 

A) ерте 

B) ҽзiрге 

C) ҽншейiн 

D) адамша 

E) ертеңгiсiн 

 

13. Ӛлеңді мәнерлеп оқып, тҥсініп алыңыз. 

                 

                                               Абай Қҧнанбаев 
 

Жасымда ғылым бар деп ескермедім, 

Пайдасын кҿре тұра тексермедім. 

Ержеткен соң түспеді уысыма, 

Қолымды мезгілінен кеш сермедім. 

 

Бұл махрұм қалмағыма кім жазалы, 

Қолымды дҿп сермесем, ҿстер ме едім? 

Адамның бір қызығы — бала деген, 

Баланы оқытуды жек кҿрмедім. 

Баламды медресеге біл деп бердім, 

Қызмет қылсын, шен алсын деп бермедім. 

  

Ҿзім де басқа шауып, тҿске ҿрледім, 

Қазаққа қара сҿзге дес бермедім. 

Еңбегіңді білерлік еш адам жоқ, 

Түбінде тыныш жүргенді теріс кҿрмедім. 

 

Сіз бұл адамды білесіз бе? 

 

Мұхтар Омарханұлы Әуезов — ауыз әдебиеті мен классикалық 

әдебиеттің, батыс пен шығыс кӛркем сӛз мұрасының озық дәстүрін жете 

меңгеріп, қазіргі дәуірдегі қазақ әдебиетінің реалистік сапасын арттыруға, 

әдеби тілді байытуға ересен еңбек сіңірген ұлы жазушы. 

Жазушы 1897 жылы 28 қыркүйекте бұрынғы Семей облысының Абай 

ауданындағы Шыңғыстау деген жерде туды. 1908 жылы Мұхтарды немере 

ағасы Қасымбек Семейге алып келіп, орыс мектебіне түсіреді. Оның 

тұңғыш күрделі шығармасы – «Еңлік-Кебек» драмасы 
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М.Әуезов қазақ әдебиетінде драматургия жанрының негізін 

салушылардың бірі болды. «Еңлік-Кебек», «Қаракӛз», «Түнгі сарын», «Ақ 

қайың», «Тас түлек», «Тартыс», «Алма бағында» сияқты шығармаларында 

кеңес адамдарының жаңа ӛмір қалпын, жасампаз еңбегін бейнелейді. Осы 

салаға ерекше кӛңіл бӛліп, қаламгерлік жолының әр кезеңінде бас-аяғы 

жиырмаға жуық пьеса жазды. 

М.Әуезовтың «Абай жолы» роман-эпопеясы- бүкіл кеңес әдебиетінің 

аса кӛрнекті шығармасы. Романның идеялық- кӛркемдік биік жетістігін 

жер жүзінің прогресшіл әдебиет, ӛнер қайраткерлері жоғары бағалады.   

Дүние жүзінің отыздан астам тіліне аударылып жарық кӛрген бұл 

шығарма миллиондаған оқырманды сусындатып, оларға ұлы Абайды, Абай 

арқылы қазақ халқын паш етті. 

М.Әуезов — тек қана жазушы емес, қазақ әдебиет ғылымының ірі 

теоретигі, абайтанудың негізін салушы. Ол түркі тілдері әдебиетінің 

тарихы жӛнінде терең ғылыми зерттеулер жасады. 

Оның қаламынан әлемдік және орыстың тамаша классикалық әдебиетінің, 

бауырлас халықтар әдебиетінің танымал шығармаларының тәржімелері 

туды. 
  

       12- тақырып:  Қарахан мемлекеті. 

 Грамматикалық тақырып:  Еліктеу сӛздер 

Еліктеу сӛздер — табиғат құбылыстары мен жан-жануарларда 

болатын әр алуан дыбыстарға және олардың сын-сипат, қимыл-

әрекеттеріне еліктеуден туған сӛздер. Қазақ тілінде еліктеу сӛздердің екі 

түрі бар: 

1) еліктеу есту қабілеті арқылы пайда болған еліктеуіш сӛздер: тарс-тарс, 

салдыр-гүлдір, дыр-дыр, гүрс, шолп; 

2) еліктеу кӛру қабілеті арқылы пайда болған бейнелеуіш сӛздер: жалт, 

жарқ, лып, маймақ, кӛлбең. ербең-ербең. 

Олар кӛмекші етістікпен (ет-)тіркесіп күрделі мүшенің құрамына кіреді. 

Жеке тұрып сӛйлемде кӛбінесе пысықтауыш, анықтауыш кызметін 

атқарады. Мысалы: Мырс етіп күлді. Бүлк-бүлк желіс. Ол күрт 

бұрылды. Интонацияның елеулі мәні бар. Мысалы: Рақмет үндемей отырып 

қалды (С. Ерубаев). Жаз. Шаңқай түс мезгілі (М. Әуезов).
 
 

Еліктеу сӛздер семантикалық жағынан алғанда 

біріншіден, табиғатта ұшырайтын сан алуан құбылыстар мен 

заттардың бір-бірімен қақтығысу я соқтығысуларынан туатын, сондай-ақ, 

неше түрлі жан-жануарлардың дыбыстау мүшелерінен шығатын әр қилы 

дыбыстарға еліктеуден пайда болған түсініктерді білдірсе, 

екіншіден, сол табиғатта ұшырайтын сан алуан құбылыстар мен 

заттардың және неше түрлі жан-жануарлардың сыртқы сын-сипаты мен 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%90%D1%81%D2%9B%D0%B0%D1%80%D2%B1%D0%BB%D1%8B_%D0%95%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D2%B1%D1%85%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D2%B1%D0%BB%D1%8B
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қимыл-әрекеттерінің де қилы-қилы кӛрінінстерінен пайда болатын 

түсініктерді білдіреді. 

Мысалы: арс, гүрс, дүрс, қорс, тарс, тырс, ырс, барқ, борт, күрт, кірт, 

морт, сарт, шырт, дүңк, күңк, қыңқ, мыңқ, маңқ, саңқ, шаңқ, шіңк, сыңқ, 

таңқ, тыңқ, ыңқ, болп, былп, жалп, желп, қолп, ірк, ырқ, сарт-сұрт, тарс-

тұрс, арс-ұрс, жалт-жалт, жалт-жұлт, қалт-қалт, қалт-құлт, қаңқ-қаңқ, 

қаңқ-құңқ, шаңқ-шаңқ, шаңқ-шұңқ, арбаң-арбаң, бүгжең-бүгжең, арсалаң-

арсалаң, ербелең-ербелең, батыр-бұтыр, далаң-далаң, тарбаң-тарбаң, 

қызараң-қызараң, қаңғыр-күңгір, қайқаң-құйқаң, митың-митың, салаң-сұлаң, 

ыржың-тыржың т. б. 

  

Қарахан мемлекеті. 
Мәтінді оқып, тапсырмаларды орындаңыз. 

 

 (942–1210 жж.) Қарахан қағанаты Шығыс Түркістан, Жетісу, 

Сырдария, Талас, Шу ҿңірін құтты қоныс етті. Оның құрылуы 940 жылдан 

басталады. Қағанаттың орталық астанасы Шу ҿзені бойындағы Баласағұн, 

кейінірек Ордакент (Тараз) қаласы. Қарахан мемлекетінің Үзген, Мерке, 

Құлан сияқты қалаларында ірі алыпсатар алпауыттар мен қолҿнершілер 

мекендеген. 

Қарахан ҽулетінің негізін салушы Сатұқ Боғрахан (915–955жж.) болып 

есептелінеді. Ол Қарлұқ хандығының іргесін кҿтеріп, мҽртебесін 

асырушылардың бірі – Білге құл Қадырханның немересі. Сатұқ Тараз жҽне 

Қашқар қалаларын ҿзіне қаратып, 942 жылы Баласағұндағы билеушіні 

құлатып, ҿзін жоғары қаған деп жариялайды. Мемлекеттің күшеюіне қарлық, 

шігіл, ягма тайпалары үлкен үлес қосты. Сатұқ ҿлгеннен кейін билік оның 

баласы Мұсаға кҿшті, ол 960 жылы Қарахан мемлекетінің халқын ислам 

дініне қаратты. Оның астана қаласы Қашғар болды. Сатұқтың екінші баласы 

Сүлеймен-ілек Баласағұнды иеленді. Кейін бұл ҿңірді оның ұлы Хасан Боғра-

хан мұра етіп алды. Мұса ҿлген соң, Қарахан жеріндегі жоғарғы қаған атағы 

оның баласы Ҽли Арсылан ханға кҿшті. 990 жылы Қарахан билеушілерінің 

бірі Хасан (Харун) Боғра хан Исфиджабты бағындырды. Ал 992 жылы 

қарахандықтар шығыста Хотанды, батыста Бұхараны басып алды. 999 жылы 

Қарахан билеушісі Ҽли Арсыланның баласы Насыр Орта Азиядағы 

Саманилер мемлекетіне соққы берді. Қарахан хандығы ұзақ соғыстардан 

кейін 1004–1005 жылдары Мҽуеренахр жерін түгелдей ҿзіне қаратты. Осыдан 

кейін Қарахан мемлекеті XI-ғасырдың 30 жылдары Шығыс жҽне Батыс 

қағанаты болып екіге бҿлінді: 

Жетісу жҽне Шығыс Түркістан жері Шығыс қағанатына қарап, оның 

орталығы ҽуелі Орда (Баласағұнға жақын), кейін Қашғар қаласы болды. 

Мҽуеренахр жерлері – Батыс қағанатына қарап, оның орталығы Үзкент, 

кейінірек Самарқанд болды. Қарахан мемлекетінде жоғарғы ҿкімет билігі 

хаканның қолында болған. Ол мұрагерлікке қалып отырған. Қарахан 



 

 

 

90 
  

феодалдық қоғамының үстем тап ҿкілдеріне хаканның ұрпақтары тегіндер, 

ілек хандар, бектер, нҽменгерлер, нҿкерлер жатқан. Ханға ең жақын 

адамдардың бірі уҽзір болған. Уҽзір жоғарғы билеушінің ең жақын кҿмекшісі 

жҽне кеңесшісі болып саналды. Хан сарайы, оның басты ордасы мемлекеттік 

жҽне ҽкімшілік басқару орталығы болып есептелді. Қарахан мемлекетіндегі 

аса маңызды ҽлеуметтік-саяси институт ҽскери-мұралық жүйе болған. 

Мемлекет бірнеше үлестерге бҿлінді. Олардың бастылары: Тараз, Исфиджаб, 

Баласағұн. Хан мемлекеттік немесе ҽскери қызметі үшін феодалдарға жер 

беріп, сол жердегі халықтан салық жинауға рұқсат еткен. Мұндай жерлер 

икта, ал оны иеленуші мукта деп аталған. Қарахандардағы жер иеленудің 

тағы бір кҿп тараған түрі ҽскери – үлестік жерлер. Ол ҽскери қызмет үшін 

берілген. Қарахан феодалдық қоғамында шаруаларды қанаудың бір түрі – 

жалға үлестік жер беру орын алған. Араб-парсы деректерінде үлестік жер 

алған шаруалар мұзарлар немесе барзұгар деп аталған. Үлескер жерден 

алынған ҿнімнің денін салық түрінде мемлекетке жҽне жер иелеріне тҿлеп 

отырған. Шаруаларды қанаудың екінші бір түрі – коммендация жер иелігі. 

Оның мҽні: ҽлсіз адам ҿзінің жер телімін күштінің қамқорлығына береді, ол 

күшті адам ҽлсіз адамды басқалардан қорғауға тиіс. 

Қазақстанның оңтүстік-шығыс жҽне оңтүстік аудандарын мекендеген 

қарахандықтар кҿшпелі жҽне жартылай кҿшпелі мал шаруашылығымен 

айналысты. Мал шаруашылығында жылқы ҿсіру жетекші орын алды. 

Қарахан мемлекетінің құрамына енген түркі тайпалары отар-отар қой ұстады, 

сондай-ақ түйе, ешкі, ірі қара ҿсірді. Отырықшы, жартылай отырықшы түрік 

тайпаларының біразы егіншілікпен де айналысты. Олар тары жҽне басқа да 

дҽнді дақылдар ҿсірді, отырықшылар қала мҽдениетімен араласып, қала 

халқын толықтырды. Қалаларда қолҿнер кҽсібі, ҽсіресе кҿзешілік кеңінен 

дамыды. Олар аңшылықпен де айналысқан. Сондай-ақ Сырдария, Іле, Шу, 

Талас ҿзендерінен балық аулау айтарлықтай рҿл атқарды. 

XI ғасырдың аяғына қарай Қарахан мемлекеті соғыстармен жҽне 

феодалдық иеліктердің одан ҽрі бҿлшектенуімен байланысты құлдырай түсті. 

XII ғасырдың 30-шы жылдары Шығыс Қарахан иелігін, Жетісуды жҽне 

Қазақстанның оңтүстігін шығыстан келген кидандар жаулап алды. 
 

   1. Берілген сӛздерді орыс тіліне аударыңыз. 

Қарахан мемлекеті,  Үзген, Мерке, Құлан қалаларында,  ірі алыпсатар 

алпауыттар мен   қол ҿнершілер,  мекендеген, үлескер, хан сарайы, жоғарғы 

билеуші. 
 

2.  А) Мына сӛз тіркестеріне морфологиялық талдау жасаңыз. 

Қарахан мемлекеті, хан сарайы, Шығыс қағанаты 
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Б) Мына сӛйлемнен бҧрынғы ӛткен шақ есімше тҧлғасын 

анықтаңыз. 

Қарахан мемлекетінің Үзген, Мерке, Құлан қалаларында ірі алыпсатар 

алпауыттар мен қол ҿнершілер мекендеген. 

   

3. Мына сҧрақтарға жауап беріп, ӛзара сҧхбат қҧрыңыз.  

 

1. Қарахан қағанаты қай жерлерді құтты қоныс етті? 

2. Орталығы қай қала болды? 

3. Қарахан мемлекетінде жоғарғы ҿкімет билігі кімнің қолында болған.?  

4. Қазақстанның оңтүстік-шығыс жҽне оңтүстік аудандарын мекендеген 

қарахандықтар қандай кҽсіппен айналысты.? 

5. Қай ғасырдың аяғына қарай Қарахан мемлекеті  құлдырай түсті? 

 

4. Мына сӛздер мен сӛз тіркестерін пайдаланып сӛйлем қҧраңыз. 

 Қарахан қағанаты, Баласағұн, уҽзірлер, алыпсатар, обалар, 

археологиялық зерттеулер, Сатұқ Боғрахан,  басты орда, кҿшпелі мал 

шаруашылығы. 

 

5. Мәтінді оқып, стилін анықтаңыз. 

- мҽтінді оқып, стилін анықтаңыз 

-мҽтіннен термин сҿздерді теріп жазыңыз 

-мҽтінде айтылған тҽртіптерді жадыңызда ұстаңыз 

-мҽтіннен есімдіктің түрлерін тауып,  теріп жазыңыз 

 

Шұрайлы да, кҿрікті Жетісудың кҿркем де келісті бір бҿлігі Есік 

аумағы. Ҽдетте, «Есік» дегенде біздің кҿз алдымызға тҿбесі кҿк тіреген 

таулар, Алатаудың кҿз моншағындай мҿлдіреп жатқан Есік кҿлі мен 

Жасылкҿл, сұлулығы кҿз суыратын Түрген шатқалы, жартасты жарып, 

таудан тулай аққан сарқырамалар келері сҿзсіз. Ҽрине, сонымен қатар Есіктің 

ғана емес, байтақ Қазақ елінің атын ҽлемге ҽйгілеген, Отандық қана емес, 

ҽлемдік тарихқа жаңалық ҽкелген сақ ханзадасы – «Алтын адам» да ойға 

оралады. Жалпы, Жетісу ҿлкесі, соның ішінде Есік аумағы бүгінгі таңда 

Қазақстанда жаңа қарқын ала бастаған туризм саласының болашақ үлкен бір 

бұтақтарының бірі. Бұл маң тек табиғи туризмді ғана емес, сонымен қатар 

тарихи-мҽдени туризмді де дамытуға аса қолайлы аймақ. 

Кҿрікті мекенде кҿненің кҿзіндей болып бізге жеткен ҽйгілі сақ 

қорғандары, тарихын тасқа қашап жазған бабаларымыздың сҿзіндей болып 

аманат қалған тас бетіндегі суреттер, түп-тұқиянымыздың келелі кеңесі мен 

кемеңгер шешімдері ҿткен қала-жұрттары мен еңселі ордаларының 

орындары сынды қадіріне жете білсек қаншама ұрпаққа мақтаныш болар 

тарихи нысандар да кҿптеп саналады.  
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Сол мұраларымызды жан-жақты зерттеп, зерделеп, кҿпшілікке 

таныстыру, оларды кҿздің қарашығындай сақтап, келер ұрпаққа аманат ету, 

рухани байлығымыздың қадіріне жете білу үшін  Елбасының қолдауымен 

қолға алынған «Мҽдени мұра» стратегиялық ұлттық жобасы аясында 2010 

жылы «Есік» мемлекеттік тарихи-мҽдени қорық-мұражайы құрылды. Ежелгі 

сақтардың астанасы орналасқан жерден құрылған бұл мұражайдың 

атқаратын істері ҿте ауқымды. Орайы келгенде, бір жағы – тарихқа тағзым, 

екінші жағынан – құлақтанбаған халыққа белгілі болсын деген ниетпен ата 

мұрамыздың ғылыми, мҽдени һҽм танымдық зерттелу кезеңдері мен оны 

мҽдени туризм мақсатында пайдалану жолындағы атқарылған жұмыстарды 

саты-сатысымен айта кеткен жҿн болатын шығар. 

Бірінші танымдық кезеңді (1937- 48 ж.ж.) шартты түрде «Есік 

обалары» деп атауға болатын сияқты. Алатаудың баурайындағы кең алқапта, 

негізінен Есік ҿзенінің батыс жағалауында тізбектеле қоныс тепкен, былайғы 

жұртқа жҽй тҿбелер болып табылатын Есік обаларына белгілі ғалым А.Н. 

Бернштамның жетекшілігімен  ҚазКСР  ҒА  Ш.Ш. Уҽлиханов атындағы 

Тарих, археология жҽне этнография институты ұйымдастырған Жетісу 

археологиялық экспедициясы зерттеу жүргізді. 

Екінші «Есік қорымдары» (1969-85 ж.ж.) сатысы. Бұл кез ҽйгілі 

«Алтын адам» табылған, 1969-1970 жж. К. Ақышевтің жетекшілігімен 

жүргізілген «Жаңа құрылыс» археологиялық экспедициясының даңқты 

жылдары болып табылады. Бұл кезеңде Есік обаларының бұрын айтылып 

жүргендей Есік ҿзенінің батыс жағалауында ғана емес, шығыс жағалауында 

да  бар екеніне кҿз жетті. Енді олардың ұзындығы бұрынғы 3 шақырымнан, 

10 шақырымға, ені – 1,5 шақырымнан 3,5 шақырымға ҿсті. Аталмыш 

аумақтағы анықталған обалар саны 300-ге дейін жетті. Ал хронологиялық 

шегі туралы бұрынғы б.д. ХІ ғ. деген пікір б.д.д. Х-ІХ ғ.ғ. дейін шегерілді. 

Бұл кезеңде К.Ақышев, Ф.П. Григорьев, Б.Нұрмұханбетов сынды 

ғалымдардың еңбектері зор болды. 

Үшінші саты (1985-2009 ж.ж.) – «Есік-Рахат археологиялық 

кешені» кезі. 1985-2009 ж.ж. аралығында Ҽ. Марғұлан атындағы Археология 

институты тарапынан ескерткіштердің тізімін жасау бойынша жҽне  «Мҽдени 

мұра» Мемлекеттік бағдарламасы аясындағы археологиялық экспедиция 

жұмыстары жүргізілді. Бұл экспедицияның жетекшісі – К.М. Байпақов, отряд 

бастығы – С.Ахатов жҽне Б. Нұрмұханбетовтар болды. Сонымен қатар, 

жетекшісі – Е. Омаров, отряд бастығы – Б. Нұрмұханбетов болып табылатын 

«Қайнар» университетінің археологиялық экспедициясын да айта кету керек. 

 Сонымен қоса қорық-мұражай жҽдігерліктері туралы жан-жақты 

мҽлімет беретін сенсорлы киоскілер қазақ жҽне орыс тілдерінде қызмет 

кҿрсетеді. 

  
             Досым Зікірия 

                «Есік» Мемлекеттік тарихи-мәдени 

            қорық-мұражайының ғалым-хатшысы 
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6.  Ӛздеріңіз білетін қазақстандық археолог-ғалымдарды атап, 

еңбектерін кӛрсетіңіз. 

М: Тарих ғылымдарының докторы  Кемел  Ақышев... 

1.   

2.   

3.   

  

   7.  Тӛменде еліктеуіш сӛздерді топқа бӛліп,  бағанға 

орналастырыңыз.   
 Тарс етті, салп, қарқ етті, жалт, жалп, топ ете түсті, сырт-сырт, маң-

маң,  дар-дар, қорбаң,  қорқ, сарт-сұрт, тарбаң-тарбаң, сатыр-күтір, салдыр-

күлдір, бұрқ-сарқ, жалт-жұлт, сарқ-сарқ, жапыр-жұпыр, тоқ-тоқ, сырт, шыңқ, 

желпең, арбай, балпай, қырш, шіңк, шыр. 

 

Еліктеуіш сҿздер Бейнелеуіш сҿздер 

М: тарс М: арбаң-арбаң 

  

  

  

 

 8. Мәтін мазмҧнына сәйкес тӛмендегі сӛздерді ӛзара 

байланыстырыңыз. 

 

Бұл экспедицияның 

жетекшісі – 

дегенде біздің кҿз алдымызға 

тҿбесі кҿк тіреген таулар, 

Алатаудың кҿз моншағындай 

мҿлдіреп жатқан Есік кҿлі мен 

Жасылкҿл, сұлулығы кҿз суыратын 

Түрген шатқалы, жартасты жарып, 

таудан тулай аққан сарқырамалар 

келері сҿзсіз. 

  «Есік» К.М. Байпақов, отряд 

бастығы – С.Ахатов жҽне Б. 

Нұрмұханбетовтар болды. 

«Алтын адам» бүгінгі таңда Қазақстанда 

жаңа қарқын ала бастаған туризм 

саласының болашақ үлкен бір 

бұтақтарының бірі. 

Жетісу ҿлкесі, соның ішінде 

Есік аумағы 

Отандық қана емес, ҽлемдік 

тарихқа жаңалық ҽкелген сақ 

ханзадасы –  
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9. Берілген еліктеу сӛздерді қатыстырып сӛйлем қҧраңыз. 

Еліктеу сӛздер Сӛйлемдер 

М: Арбаң-арбаң  

 

Үлбіре 

Дүркіре 

Адыраңдап 

Құжынап 

Сырт-сырт 

Шаңда-шұң 

Қылаң етіп 

М: Алыстан арбаң-арбаң 

етіп бір бейне кҿрінді.  

 

10. Мақал-мәтелдерді ҧйқасын тауып жалғастырыңыз. 

1) Батырды жауда,... ... ... . 

2) Батырдан – сауға, 

... - ... . 

3) Мерген қорғаныста тіреніш, 

... ... . 

4) Батыр болсаң – жауыңа найзаң тисін, 

... ... - ... ... . 

5) Еліңді сүйсең, ... ... . 

6) Батырға оқ дарымайды, 

... ... ... . 

7) Ер сасқанда белгілі, 

... ... ... . 

8) Уайым түбі тұңғиық, 

... ... ,  

Тҽуекел түбі жел қайық, 

... ... . 

9) Дұшпанға тастай қатты бол, 

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

10) Тура ағаш үйге тіреу, 

... ... ... ... . 
 Керекті сӛздер:   Тура жігіт елге тіреу , шешенді дауда сына, ерлік істейсің, батасың да кетесің, шабуылда 

сүйеніш, батылға жау жоламайды, бінесің де ҿтесің , ат шапқанда белгілі, аңшыдан-сыралғы, досыңа балдай 

тҽтті бол,  бай болсаң – еліңе пайдаң тисін,  

 11. Тӛменде берілген еліктеуіш сӛздерге фонетикалық  талдау 

жасаңыз. 

Тарс етті, салп, қарқ етті, жалт, жалп, топ ете түсті, сырт-сырт, маң-

маң,  дар-дар, қорбаң.   

 

12. Тест тапсырмалары 
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1. Еліктеу сӛзді тап? 

 A) Кҽрі 

 B) Тек 

 C) Шҿп 

 D) Құрау-құрау 

 E) Жыбыр-жыбыр 

 

  2. Бейнелеуіш еліктеу сӛзді кӛрсетіңіз? 

 A) Жым-жырт 

 B) Тарс-тұрс 

 C) Гүрс- гүрс 

 D) Қорбаң-қорбаң 

 E) Ызың-ызың 

 

 3. Еліктеуіш сӛздер нешеге бӛлінеді? 

A) 5 

B) 2 

C) 4 

D) 3 

E) 6 

 

4. Еліктеуіш сӛздер дегеніміз не? 

A) айналадағы ҽртүрлі құбылыстың дыбыстарына, қимыл-ҽрекеттеріне     

     еліктеумен немесе олардың бейнелерімен байланысты туған сҿздер  

B) табиғатта заттардың қозғалуын, күйін кҿру арқылы сипаттайтын,   

     бейнелейтін сҿздер  

C) етістік негіздерінен арнаулы қосымшалар арқылы жасалады ҽрі 

шақтық,  

     модальдық жҽне басқа мҽнді білдіретін сҿздер 

D) жұрнақтың етістік негізіне жалғанып, олардан етістік қасиеті де, есім  

      қасиеті де бар туындаған сҿздер 

E) сҿйлеушінің сҿзі арқылы қимылдың шындыққа қатысын, айтушының   

     пікірін, кҿзқарасын білдіретін сҿздер 

 

5. Еліктеуіштен жасалған зат есімді табыңыз? 

A) таныл 

B) жазыл 

C) ырыл 

D) қызыл 

E) айыл 

 

6. Еліктеуіш сӛзден жасалған қос сӛз? 
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A) аппақ 

B) биік-биік 

C) шіңк-шіңк 

D) ҽп-ҽдемі 

E) алқа-салқа 

 

7. Еліктеу сӛзі бар сӛйлемді табыңыз? 

A) Ұлпан бүгін кҿңілді. 

B) Шыдай алмай далаға шығып кеттім. 

C) Кҿшеде біреу кетіп барады. 

D) Кҿлбең- кҿлбең етеді. 

E) Қызық еді Аянның мінезі. 

 

Сіз бұл адамды білесіз бе? 

 

СӘТБАЕВ Қаныш Имантайұлы (12.4.1899, Павлодар обл. Баянауыл 

ауд. Ақкелін болысы, Шадра (қазіргі Сәтбаев) а. — 31.1.1964, Мәскеу, 

Алматыда жерленген) — ұлы ғалым-геолог, қоғам қайраткері, геол.-минерал. 

ғыл. докт. (1942), проф. (1950). Қазақстан ҒА-н ұйымдастырушылардың бірі 

және тұңғыш президенті (1946). КСРО ҒА-ның акад. (1946; 1943 жылдан 

коор. мүшесі), Қазақстан ҒА-ның академигі, (1946), Тәжікстан ҒА-ның 

құрметті мүшесі (1951). Қ. Сәтбаев қазақтан шыққан тұңғыш тау-кен 

инженер-геологы, Қазақстан ғылымының атасы, Қазақстан геологтары 

ғылыми мектебінің негізін қалаушы, Қазақстандық металлогения 

ғылымының негізін салушы.       

Қ.Сәтбаевтың негізгі ғылыми еңбектері кентасты кендер геологиясы 

мен Қазақстанның минералды ресурстарын зерттеуге арналған. Жезқазған 

кенін зерттеу және Орт. Қазақстанның (Сарыарқаның) металлогендік 

және болжам картасын жасауда (1952 — 58) кӛп еңбек сіңірді. Ғылымға 

формац. металлогендік анализдің кешендік әдісін енгізді. 1926 — 29 ж. кені 

мардымсыз ӛңір болып саналған Жезқазғанды ірі мыс кентасты аудан 

қатарына кӛтеруде Сәтбаевтың еңбегі ӛте зор (ақиқат қоры 

бұрынғысынан 2,5 есе кӛп екенін анықтады). Бұрынғы геологиялық 

деректерге терең талдау жасаған Сәтбаев бұл кеннің ауданның кең 

кӛлемдегі геол.-барлау жұмыстарын ұйымдастыруға болатын ірі нысан 

екенін, минералдық шикізаттарға бай Сарыарқа, Кенді Алтай, т.б. 

аймақтарды ерекше назар аударып зерттеді. 1927 — 28 ж. Жезқазған, 

Қарсақбай, Атбасар, Спасск аудандары, Қарағанды тас кӛмір алабы және 

Қаратау полиметалл кендері жӛнінде ғылыми маңызды еңбектер 

жариялады.   
А. Нұрлыбаев, К. Салықов 

Дереккӛзі: "Қазақстан" ұлттық энциклопедиясы, Алматы, "Қазақ энциклопедиясы", 1998 ж. 7-том 
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13-тақырып:  Қыпшақ хандығы. 
 

  Грамматикалық тақырып:  Кӛмекші сӛздер 

Кӛмекшісӛздер - лексикалық мағынадан 

айырылып, грамматикалық қызметке ауысқан, сӛйлемде жеке қолданылмай, 

толық мағыналы сӛздерге тіркесіп, түрлі грамматикалық мағыналар 

үстейтін сӛздер.  

Мыс., ең әдемі, кӛре алады, барса екен, айтуы керек, т.б. Кӛмекші 

сӛздер кӛмекші есімдер, кӛмекші етістіктер, шылаулар, модаль сӛздер 

болып бірнеше түрге бӛлінеді. Кӛмекші сӛздер тілдің грамматикалық 

құрылысына кең таралған. 

 

Қыпшақ хандығы. 
Мәтінді оқып, тапсырмаларды орындаңыз. 

   

Қыпшақ — қазақ халқының, басқа да бірқатар түркі халықтарының 

негізін құраған ежелгі тайпа, орта ғасырларда Орта Азия мен Шығыс 

Еуропаны мекендеген аса ірі ұлыстардың бірі. 

Қыпшақ атауы ежелгі түркінің Шина Усу ескерткішінде алғаш 

кездеседі (қазақша ―Қыпшақтану‖). Махмұт Қашқари еңбегі бойынша  9 ғ-

дағы Қыпшақтардың құрамына қимақ, субар, қаңлы, қарабҿрікті, тоқсаба, 

жете, бҿрлі, т.б. рулар мен тайпалар енген. Қыпшақ Түрік қағандығы 

ыдырағаннан кейін алғашында Қимақ қағандығының құрамында болып, 11 

ғасырда бҿлініп шықты. Қыпшақ хандығы тез арада күшейіп, Қыпшақ Орта 

Азия мен Шығыс Еуропаға тарала бастады. Шыңғыс хан империясының 

батыс бҿлігіндегі Жошы ұлысын (Алтын Орда) тарихшылар Дешті Қыпшақ 

деп атады.  

13 — 14 ғасырларда Қыпшақ сҿзі жалпы ―түркі‖ ұғымын алмастырып, 

Алтын Ордадағы саудагерлер үшін қыпшақ сҿздігі — ―Кодекс Куманикус‖ 

шығарылды. Алтын Орда ыдырағаннан кейін Қыпшақ кҿптеген ұлыстарға 

бҿлініп кетті. Бір бҿлігі Қазақ хандығының құрамына кірді. Н.А. Аристов 

қазақ халқының құралу кезінде кҿлденең, ұзын, танабұға, қарабалық, т.б. 

Қыпшақ рулары болған деп кҿрсетсе, В.В. Радловтың айтуынша ол кезде 

Қыпшақ тайпасы құрамында торайғыр, түйшіке, қытайқыпшақ, бұлтың, 

қарабалық, кҿлденең, танабұға, ұзын, кҿкмұрын рулары болған. Қазақ 

шежірелерінде 92 баулы Қыпшақ деп аталады, бірақ ешқайсысында оның 

барлығы бірдей таратылмайды. Шежіре бойынша Қыпшақтардың ҿсіп-ҿнуі 

тҿмендегіше сипатталады: Қыпшақтардан ақтамсопы, одан құлан-қытай, 

одан сүлімалып, одан кебекалып, одан мүйізді сарыабыз. Мүйізді 

сарыабыздан қытай-қыпшақ, қарақыпшақ, сарықыпшақ, құланқыпшақ 

тарайды. Қазақ құрамына енген Қыпшақ шежіресі бойынша, қарақыпшақтың 

ірі-ірі бес атасына (ұзын, бұлтың, кҿлденең, қарабалық, торы) бҿлінеді. 

Қарақыпшақтан басқа үшеуі туралы мҽлімет жоқтың қасы. Ҽйтсе де 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D3%A9%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D1%88%D1%96_%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%BC%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D3%A9%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D1%88%D1%96_%D0%B5%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8B%D2%93%D1%8B%D1%81_%D0%95%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8B%D2%93%D1%8B%D1%81_%D0%95%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8B%D2%93%D1%8B%D1%81_%D0%95%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D2%93%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B0


 

 

 

98 
  

Қыпшақтарды Орхон жазбаларында ―сір‖ (мүмкін ―сары‖), 9 ғ-да қимақтар 

ығыстырған кезде шары (сары) деп атаған. Бірқатар ғалымдар (Аристов, Г.Е. 

Грум-Гржимайло, Л.Н. Гумилев, т.б.) Қыпшақтардың сырт пішіні ҽуелде 

еуропалықтарға ұқсас болды дегенді айтады.  

Қазақстанда жүргізілген антропологиялық зерттеулер орта ғасырларда 

Қыпшақ мекендеген жерлерде моңғолдық жҽне еуропа нҽсілдер аралас 

қоныстанғандығын кҿрсетеді. Сондай-ақ шежірелерде келтірілген қытай-

қыпшақ атауы да ежелгі замандарда Қытаймен кҿршілес отырған 

Қыпшақтардың атауы болуы да мүмкін. Қарақыпшақтан тараған Қобыланды 

батыр 15 ғасырда кҿшпелі ҿзбек мемлекетін билеген Ҽбілхайыр ханның 

замандасы ретінде сипатталады. Қай ҿңірді жайласа да, Қыпшақ белгілі бір 

халықтың ҽр түрлі тобы есебінде ғана кҿрінген, бірақ бір тілде сҿйлеп, бір 

тектес болған. Қыпшақ қазақтан басқа да түркі халықтарының (қырғыз, 

ҿзбек, қарақалпақ, татар, башқұрт, ноғай, қарашай, Ҽзірбайжан, түркімен, 

балқар, т.б.) ұлт болып қалыптасу барысында елеулі рҿл атқарды. Қазақ 

халқының құрамына енген Қыпшақ, негізінен, (Сыр бойын, Арқа ҿңірін), 

Солтүстік-Батыс Қазақстан (Ақмола, Қостанай, Торғай) аумағын мекендеді. 

Қыпшақтардың ұраны — Ойбас, таңбасы — екі тік сызық (ІІ, қос ҽліп). 

 

   1. Берілген сӛйлемдерді орыс тіліне аударыңыз. 

Қыпшақ - қазақ халқының, басқа да бірқатар түркі халықтарының 

негізін құраған ежелгі тайпа, орта ғасырларда Орта Азия мен Шығыс 

Еуропаны мекендеген аса ірі ұлыстардың бірі. Қазақстанда жүргізілген 

антропологиялық зерттеулер орта ғасырларда Қыпшақ мекендеген жерлерде 

моңғолдық жҽне еуропа нҽсілдер аралас қоныстанғандығын кҿрсетеді. 

Қарақыпшақтан тараған Қобыланды батыр 15 ғасырда кҿшпелі ҿзбек 

мемлекетін билеген Ҽбілхайыр ханның замандасы ретінде сипатталады. 

Қыпшақ қазақтан басқа да түркі халықтарының (қырғыз, ҿзбек, қарақалпақ, 

татар, башқұрт, ноғай, қарашай, Ҽзірбайжан, түркімен, балқар, т.б.) ұлт 

болып қалыптасу барысында елеулі рҿл атқарды. 
 

2.  А) Мына сӛйлемдер мен сӛз тіркестеріне морфологиялық талдау 

жасаныз. 

Қыпшақ хандығы күшейіп, Азия мен Шығыс Еуропаға тарала бастады. 

Шыңғыс хан империясының батыс бҿлігіндегі Жошы ұлысын (Алтын Орда) 

тарихшылар Дешті Қыпшақ деп атады. Қыпшақ рулары, Қарақыпшақтан 

тараған Қобыланды батыр. 

 

Б) Мына сӛйлемнен бҧрынғы ӛткен шақ есімше тҧлғасын 

анықтаныз. 

Қарақыпшақтан тараған Қобыланды батыр 15 ғасырда кҿшпелі ҿзбек 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%85%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%80%D2%93%D1%8B%D0%B7
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D2%9B%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D2%93%D0%B0%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8B%D2%93%D1%8B%D1%81_%D0%95%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8B%D2%93%D1%8B%D1%81_%D0%95%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8B%D2%93%D1%8B%D1%81_%D0%95%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%85%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%80%D2%93%D1%8B%D0%B7
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мемлекетін билеген Ҽбілхайыр ханның замандасы ретінде сипатталады.    

3. Мына сҧрақтарға жауап беріп, ӛзара сҧхбат қҧрыңыз.  

 

1. Орта ғасырларда Қыпшақ тайпасы қай жерлерді мекен еткен? 

2. Алтын Орда тарихшылары Жошы ұлысы қандай Қыпшақ деп атады? 

3. Алтын Орда саудагерлері үшін Қыпшақ сҿздігі қалай аталды? 

4. Н.А.Аристовтың зерттеуі бойынша қазақ халқының құрылуы кезінде 

кандай ру болған? 

5. Қазақ құрамына енген Қыпшақтардың шежіресі бойынша Қарақыпшақтан 

қай батыр тараған? 

6. Қыпшақтар туралы толық зерттеулер бар ма екен? 

 

4. Мына сӛздер мен сӛз тіркестерін пайдаланып сӛйлем қҧраңыз. 

 Қыпшақтар шежіресі, Қобыланды батыр, антропологиялық зерттеулер, 

Орхон жазбалары, обалар, археологиялық зерттеулер, ―Кодекс Куманикус‖. 

 

5. Мәтінді оқып, стилін анықтаңыз. 

- мҽтінді оқып, стилін анықтаңыз 

-мҽтіннен термин сҿздерді теріп жазыңыз 

-мҽтінде айтылған тҽртіптерді жадыңызда ұстаңыз 

-мҽтіннен кҿмекші сҿздерді тауып,  теріп жазыңыз 

 

Қазақстан жеріндегі ерте және орта ғасырлардағы мемлекеттер 

 Б. з. д. I - II - б. з. V ғасырларда шығыстан батысқа қарай 

алғанда, Іледен Талас ҿзеніне дейін, солтүстіктен оңтүстікке 

қарай Балқаш кҿлінен Ыстықкҿлге дейінгі аумақта  Үйсін 

мемлекеті жайлады. Осы кезеңнен бастап ежелгі 

түркі тайпалары мекендеген аймақта кҿшпелі мемлекеттердің қалыптасуы 

мен дамуы басталды. Түрік қағанаттарында мемлекеттілік одан ҽрі жетіле 

түсті. Билік қағанның қолында болды. Түркілік қағандар мемлекетінің басты 

белгісі болды. Ол мемлекеттің ішкі жҽне сыртқы саяси істерінің 

бҽріне басшылық жүргізді. 

Қағандар басқа мемлекеттерге  шабуыл жасай отырып, билік 

құрды. Соғыс арқылы шекараларын кеңейтіп отырды. Бірақ даму барысында 

мемлекетті билеп отырған тайпадан күштірек тайпалар шығып, соғыс ісін 

негізгі кҽсібіне айналдырған мемлекеттер бірін-бірі ауыстырған. 

   Кҿшпелі қоғамда тайпалар одағынан мемлекеттік құрылымға ҿту 

кезеңінде күшті ҽскери билік дҽстүрі үлкен рҿл атқарды. Үлес-

тайпа билеушілері ҽрі ҽскери қолбасшы, ҽрі ҽкімшілік басқарушысы болды. 

Ҽскери жҽне ҽкімшілік биліктердің біріктірілуі олардың билеуші 

кҿсемдерінің саяси-экономикалық жағынан нығаюына ҽкелді.   

Жоғары билік мұрагерлік жолмен беріліп отырды. Хан мұрагеріне 

оның мҿртаңбасы берілді. Бұл мҿр таңба — мемлекеттіліктің нышаны 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%85%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%B5
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81_%D3%A9%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D0%B0%D1%88
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AB%D1%81%D1%82%D1%8B%D2%9B%D0%BA%D3%A9%D0%BB
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%AE%D0%B9%D1%81%D1%96%D0%BD_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%AE%D0%B9%D1%81%D1%96%D0%BD_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%BA
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%8B%D0%BB
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D2%93%D1%8B%D1%81
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D3%99%D1%81%D1%82%D2%AF%D1%80
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%AE%D0%BB%D0%B5%D1%81&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%BA%D1%96%D0%BC%D1%88%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%BA
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD
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болатын. Мұны ерте орта ғасырлық мемлекеттердің мҽнді белгілерінің бірі 

деп айтуға болады. VI—XIII ғасырларда Қазақстан аумағындағы ертедегі 

кҿшпелі түрік мемлекеттерінде мұрагерлік тікелей жолмен емес, сатылы 

түрде жүрді. Таққа үміткерлердің арасында жасы 

үлкендерінің артықшылығы кҿбірек. 

Егер билеуші қайтыс болса, таққа бірінші тікелей оның баласы емес, 

жасы үлкен інісі отыра алатын. Ал кейін XIV—XV ғасырлардағы 

Қазақстандағы орта ғасырлық мемлекеттерде бұрынғы "сатылы жүйемен" 

қатар хан билігіне тікелей баласы мұрагер болу дҽстүрі пайда болды. 

Кҿшпелілерде билеушінің бас ордасы — мемлекеттік жҽне ҽкімшілік басқару 

орталығы. Ҿз кезегінде ҽр үлес билеушілерінің де қаған сияқты ҿз сарайлары, 

тұрақты ордалары бар. Ҽдетте, ірі үлестік жерлерді иеленушілер 

билеуші ҽулеттен болды. Олар жоғары билеушінің туған-туыстарынан тұрды. 

Жоғары басшы ішкі тҽртіп пен шекараларды қорғауды, сот үкімдерінің жҽне 

ҽдеттегі құқық нормаларының орындалуын қадағалады.  Мемлекеттің бүкіл 

аумағы формальды түрде билеуші ҽулеттің меншігі болып есептелді.   

Қазақстан аумағындағы халықтар кҿшпелі мал шаруашылығымен қатар 

отырықшы жер шаруашылығымен, саудамен, қолҿнермен айналысқаны 

белгілі. Отырықшы қоныстардағылар кҿбінесе кедейленген, малы жоқ 

кҿшпелілер еді. Отырықшылыққа кҿшу үдерісі де малға деген 

мүлік теңсіздігімен тікелей байланысты. Малынан айырылған кҿшпелілер 

отырықшылыққа кҿшуге мҽжбүрленді. Сондықтан екі түрлі аймақтан 

алынатын салық та ҽр түрлі. Кҿшпелі жҽне отырықшы халықтар 

үстем тайпаға мал жҽне аң терісі, заттай алым түрінде салық, тҿледі. 

   
                                                       Интернеттен 

 

 6. Берілген ережелерді оқып, есте сақтаңдар. 

Кӛмекші есімдер – негізгі сӛздермен тіркесіп, олардың кеңістікке 

(мекенге), уақытқа (мезгілге) қатысын толықтырып, нақтылап тұратын 

сӛздер. Оған алд, арт, аст, қас, маң, жан, іш, сырт, бас, бет, щет, бой 

сияқты толық лексикалық мағынасы жоқ сӛздер жатады. Мысалы: 

ауылдың шеті, екі үйдің ортасы, қыстың басы, ҿзеннің бойы, т.б. Кҿмекші 

есімдер сҿйлемнің дербес мүшесі болып жұмсалмайды. Негізгі сҿздермен 

тіркесіп барып, сҿйлемнің бір мүшесі болады. 

 

7. Ҥзіндіден кӛмекші сӛздерді тауып, қандай жалғау жалғанғанын 

анықтап, кӛшіріп жазыңыздар. 

 

Киіз үйдің іші мұнтаздай таза, тиянақты жиналған. Бұл үйге тіпті 

тоқтағысы келмей кетіп бара жатса, есік алдында тұрған бала: 

- Ата, тоқтаңызшы, мына бір ожау суды ішіп жіберіңіз, жақсы болып 

қаласыз, - деп қарттың қасына жүгіріп келді. 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%BC%D0%B0%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D2%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BA
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D1%8B%D2%9B%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%BA%D1%96%D0%BC%D1%88%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D2%9B%D1%8B%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%96%D0%BA
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB_%D1%88%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%93%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D0%BB%D3%A9%D0%BD%D0%B5%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8B%D1%81
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8B%D2%9B%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D2%AF%D0%BB%D1%96%D0%BA
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B0
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Қабылбай қарт үйдің ішіне кірмесе де, сыртынан-ақ бұл қазақ 

отбасындағы балалар үлкенді сыйлау, кішіге ізет кҿрсету дҽстүрінде 

тҽрбиеленгенін ұқты. 

 

8. Тӛмендегі сӛз тіркестері мен сӛздерді дҧрыс формаға қойып, 

мәтін мазмҧнына қарай орналастырып, мәтінді оқыңыз. 

 

 Оқшауландыру, шығын , тікелей ҽсер, азаю, белсенді халық , қол 

жеткізу, тҿмендеу, құбылыс, едҽуір, дағды, деңгей, адамдар, шығын, орталық 

проблемалар. 

 

Жұмыссыздық ҽлемдегі   ......................  бірі болып табылады. Мұндай 

процесс Қазақстанда да жүріп жатыр. Жұмыссыздық проблемасы  

..................... тығыз-байланысты жҽне соларға  ..................етеді.  Жұмысынан 

айрылу олардың табысының  ...................., ҿмір сүру деңгейінің  ..................., 

сонымен қатар психологиялық стресске алып келеді. Жұмыссыздық дегеніміз 

– ҽлеуметтік – экономикалық  ............., осы құбылыс кезінде елдің 

экономикалық  ....................... бір бҿлігі біршама уақыт не тұрақты жұмыссыз 

немесе жалақысыз болады. Жұмыссыздық  адамдар мен үй 

шаруашылықтарының белгілі бір бҿлігін (кейде едҽуір кҿлемін) 

экономикалық ҽрекет жағдай жасайтын мүмкіндіктерге  .................... айырады. 

Олар үшін адам даму жағдайлары  ......... нашарлайды. Екіншіден, 

жұмыссыздық (ҽсіресе, ұзақ мерзімді, тоқыраулы) еңбек  ................. 

жоғалтуға, яғни жинақталған адам капиталынан айырылуға ұшыратады жҽне 

осылайша ол адам дамуына теріс ықпалын тигізеді. Үшіншіден, 

жұмыссыздық тек жеке адамдардың ғана емес, сонымен бірге 

жұмыссыздардың ҽл–ауқатының  ............... қолдауға, мемлекетердің 

жұмыспен қамту жҿніндегі түрлі бағдарламаларын іске асыруға байланысты 

елеулі ҽлеуметтік  ................. ұшыратады.   

 

    9. Мәтін мазмҧнына сәйкес тӛмендегі сӛздерді ӛзара 

байланыстырыңыз. 

 

Малынан айырылған 

кҿшпелілер 

мемлекеттілік одан ҽрі жетіле 

түсті. 

Кҿшпелі жҽне отырықшы 

халықтар 

кҿшпелі мал 

шаруашылығымен қатар отырықшы 

жер шаруашылығымен, 

саудамен, қолҿнермен айналысқаны 

белгілі. 

Түрік қағанаттарында отырықшылыққа кҿшуге 

мҽжбүрленді. 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB_%D1%88%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%93%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB_%D1%88%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%93%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB_%D1%88%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%93%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D0%BB%D3%A9%D0%BD%D0%B5%D1%80
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Қазақстан аумағындағы 

халықтар 

үстем тайпаға мал жҽне аң 

терісі, заттай алым түрінде салық 

тҿледі.  

 

 

 

8. Берілген кӛмекші сӛздерді  жасалуына қарай бағандарға 

орналастырыңыз. 

Үй ішіне, жазып алған екен, тау астында, оқып бер, жазып ал, оқып 

шық, жұмыс басы, үйдің қасы. 

 

Кӛмекші есімдер Кӛмекші етістіктер 

 М:Ҥй ішіне   М: жазып алған екен  

  

  

  

 

9. Мақал-мәтелдерді оқып, мағынасын тҥсіндіріңіз. 

 

1.Диқан жерді анасындай сүйеді, жер диқанын баласындай сүйеді.  

2. Егіншіні кетпеннің жүзі асырайды. 

3. Малды баға білмеген пайданы таба білмейді. 

4. Жұмысы жоқтың ырысы жоқ.  

5. Ата кҽсіп балаға нҽсіп.  

6. Күндіз қойын күтерсін, кешке жүнін түтерсің.  

7. Тігіншіні инесі асырайды.  

8. Диқан бабаның кетпенінен, 

Шопан атаның таяғынан. 

9. Орақшының жаманы орақ таңдайды. 

10. Еңбек етсең ерінбей,  

Тояды қарның тіленбей. 

10. Тӛмендегі сӛз тіркестеріне кӛмекші сӛздерді тауып, сӛйлем 

қҧраңыз.  

 

Кӛмекші сӛздер: бойынша, байланысты, сәйкес, туралы. 

 

Қаулыдағы атқарылатын іс-шараларға 

Күн тҽртібіндегі мҽселе 

Президент жарлығына 

Мемлекеттік бағдарламаға 

Мемлекеттік шаралар 

Парламенттің шешімі 

 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B0
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 11. Тӛменде берілген кӛмекші сӛздерге фонетикалық  талдау 

жасаңыз. 

Үй ішіне, жазып алған екен, тау астында, оқып бер. 

 

12. Ӛлеңді тҥсініп оқып, есте сақтаңыз. 

 

Туған жер 

 
                                                     Мағжан Жҧмабаев  

 

Бұл жарыққа аяқ басып туған жер,                                                              

Кіндік кесіп, кірім сенде жуған жер.  

Жастық - алтын, қайтып келмес күнімде  

Ойын ойнап, шыбын-шіркей қуған жер.  

 

Жаратылдым топырағыңнан, сен - түбім.                                             

Жалғаны жоқ, бҽрі сенен жан-тҽнім.  

Сенен басқа жерде маған қараңғы,  

Жарық болар Шолпан, Айым, сен - Күнім.  

 

Тҽтті суың дҽмі аузымнан еш кетпес,                                                         

Қалың нуың, қыр, суыңа жер жетпес.  

Кең далаңда ойын ойнап қалсамшы,  

Жазу болып адамзатқа ер жетпес!..  

 

Балақ түріп, қозы қуып, жарысып,                                                           

Батпағында тең құрбымен алысып.  

Түнде - ақсүйек, алтыбақан, ал күндіз  

Үйретем деп асау тайға жабысып.  

 

«Адам басы - Алла добы» деген рас,                                                        

Қалай қуса, солай кетпек сорлы бас.  

Кім біледі, мен де шетке кетермін,  

Туған жерім, сені тастап басым жас. 

 

 

 

 

  14- тақырып:  Қазақ хандығы. 
 

 Грамматикалық тақырып:  Шылаулар 

Шылаулар - сӛз бен сӛздің немесе сӛйлем мен сӛйлемнің араларын 

байланыстыру, құрастыру үшін қолданылатын, ӛздері тіркескен сӛздерінің 
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ұғымдарына әр қилы реңктер үстеп, оларға ортақтасып, тұлға жағынан 

тиянақталған, лексика-грамматикалық мағынасы бар сӛздер немесе 

тілімізде толық лексикалық мағынасы жоқ, бірақ сӛз бен сӛзді, сӛйлем мен 

сӛйлемді байланыстырып немесе сӛзге қосымша мән үстеп тұратын 

кӛмекші сӛздер. Мысалы: Мен жазбаймын ӛлеңді ермек үшін, Жоқ барды, 

ертегіні термек үшін. Жомарт қазіргісі мен келешегін салыстырып тұр. 

Абай қажымай, жалықпай, ылғи ғана ынтығып тыңдайтын. Бұл 

мысалдардағы үшін, мен, ғана деген сӛздердің толық мағынасы жоқ, бірақ 

сӛйлемде олар ӛзі қатысты сӛздерге қосымша мән үстеп, белгілі бір қызмет 

атқарып тұр. Бірінші сӛйлемде үшін шылауы ермек және термек сӛздеріне 

мақсат мәнін үстеп, ол сӛздерді жазбаймын сӛзіне бағындыра 

байланыстырып тұрса, екінші сӛйлемде мен шылауы қазіргісі деген сӛз бен 

келешегі деген сӛздерді ыңғайластық мәнде бір бірімен салыстыра 

байланыстырып, олар сӛйлемнің бірыңғай мүшесі екенін кӛрсетіп 

тұр.Үшінші сӛйлемде ғана шылауы ылғи деген мезгілдік мағынадағы сӛзге 

шектілік, күшейткіш мән үстеп тұр. 

Шылаудың басқа сӛз таптарынан айырмашылығы : 

1) Шылаудың толық лексикалық мағынасы болмайды. 

2) Сӛйлем ішінде шылау сӛйлем мүшесі бола алмайды. 

3) Шылаулар сӛз бен сӛзді не сӛйлем мен сӛйлемді байланыстырады.Толық 

мағыналы сӛздің жетегінде оған қосымша мән үстейді. 

4) Шылаулар түрленбейді. 

Шылау сӛздер дегендеріміз - ішкі мазмұндары жағынан да, сыртқы 

формалары жағынан да, сондай-ақ, қызметтері жағынан да ӛздерінің 

бастапқы шыққан тӛркіндерінен біржола қол үзіп, әрі осы аталған негізгі 

үш белгі жӛнінен де дербестіктерінен айырылып, ӛз алдына категория 

болып қалыптасқан және жалпы кӛмекші сӛздер тобына негізгі ұйытқы 

есебінде қызмет ететін сӛздер. 

Грамматикалық сипаттарына қарай, шылаулар ішінара үш жікке 

бӛлінеді: олар - септеуліктер, жалғаулықтар және демеуліктер. 

 

Қазақ хандығы. 
Мәтінді оқып, тапсырмаларды орындаңыз. 

   

Қазақ хандығы — бүгінгі Қазақстан Республикасы мен кҿрші 

аймақтардың территориясында 1465-1847 жылдар аралығында құрылған 

мемлекет.
  

Қазақ хандығы  Еділден  Жайыққа  дейінгі территорияны, 

Сырдария мен Амудария ҿзендерінің аралығын, Хорасан жерін қамтыған. 

Қазақ хандығының мемлекеттік құрылымы дала демократиясына 

негізделген монархияға негізделген. Мемлекет басшысы - хандар саяси билік 

жүргізетін. Олар тҿре тұқымынан шыққан сұлтандар арасындағы таңдау 

негізінде сайланатын. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D1%88%D1%96_%D1%81%D3%A9%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D1%96%D0%BB
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D3%A9%D1%80%D0%B5
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D2%B1%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD
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Қазақ хандығының тұңғыш ханы - Керей, соңғы ханы - Кенесары 

Қасымұлы.    

Қазақ хандығының пайда болуы Қазақстан жерінде 14-15 ғғ. болған 

ҽлеуметтік-экономикалық жҽне этникалық-саяси процестерден туған заңды 

құбылыс. Ҿндіргіш күштердің дамуы, кҿшпелі ақсүйектердің экономикалық 

қуатының артуы, феодалдық топтардың тҽуелсіздікке ұмтылуы, осы 

негізде Ҽбілхайыр хандығы мен Моғолстан арасындағы тартыстың ҿршуі, 

ҽлеуметтік қайшылықтардың үдеуі 15 ғ. 2 жартысында бұл мемлекеттердің 

құлдырап ыдырауына апарып соқтырды. 

Ҽсіресе Ҽбілхайыр (1428-1468) Жошы-Шайбан- Дҽулет-Шайх оғланның ұлы 

хандығы ҿте нашар еді. Территориясы батысында Жайықтан бастап, 

шығысында Балқаш кҿліне дейін, оңтүстігінде Сырдың тҿменгі жағы мен 

Арал ҿңірінен, солтүстігінде Тобылдың орта ағысы мен Ертіске дейінгі жерді 

алып жатты. Бір орталыққа бағынған мемлекет болмады. Кҿптеген ұлыстарға 

бҿлінді. Олардың басында Шыңғыс ҽулетінің ҽр тармақтағы ұрпақтары, 

кҿшпелі тайпалардың билеушілері тұрды. Ҽбілхайыр билік еткен кезде халық 

ҿзара қырқыс пен соғыстан шаршады. 30 жж. ол Тобыл бойында Шайбани 

ұрпағы Махмұт Қожаханды талқандады. Сыр бойындағы далада Жошы 

ҽулетінің Махмұтханы мен Ахметханын (Тоқа Темір тұқымы) жеңді. 

1446 жылы Ҽбілхайыр Темір ұрпақтары мен Ақ Орда хандары ұрпақтарынан 

Сыр бойы мен Қаратау баурайындағы — Сығанақ, Созақ, Аққорған, Ҿзгент, 

Аркүк сияқты қалаларды басып алады. 

1457 ж. Үз-Темір тайшы бастапан ойраттардан (жайылым жер 

іздеген) Түркістан ҿңірінде жеңіліп қалды. Масқара ауыр шарт жасасып, 

ойраттар Шу арқылы ҿз жерлеріне кетті. Ал Ҽбілхайыр ҿз ұлысында, қатал 

тҽртіп шараларын орнатуға кіріседі. Бұл халық бұқарасының оған деген 

ҿшпенділігін күшейтті. Нҽтижесінде халықтың жартысы Шығыс Дешті 

Қыпшақтан Түркістан алқаптарына жҽне Қаратау бҿктерлерінен Жетісудың 

батыс ҿңіріне кҿшіп барулары еді. Оны Жҽнібек пен Керей басқарды. 

Дешті Қыпшақ пен Жетісудағы кҿшпелі бұқара феодалдық қанаудың 

күшеюіне, соғыстарға наразылық ретінде, хандар мен феодалдардың қол 

астынан кҿшіп кетіп, қоныс аударды. Сҿйтіп, 15 ғ. 50-70 жж, яғни 1459ж. 

Ҽбілхайыр хандығынан Жетісудың батысына Есенбұға хан иелігіне Шу мен 

Талас ҿзендерінің жазықтығына кҿшіп келді. Олардың қоныс аударуының бір 

себебі, оларды Шыңғыс ҽулетінен шыққан Керей хан мен Жҽнібек ханның 

жаңа қалыптасып келе жатқан қазақ халқының дербес мемлекетін құру, оның 

тҽуелсіз саяси жҽне экономикалық дамуын қамтамасыз ету жолындағы 

қадамы мен қызметі ҿз ықпалын тигізді. Жетісу рулар мен тайпалар мемлекет 

бірлестігінің орталығына айналды. Олардың саны 200 мың адамға жетті. 

Моголстан ханы Есенбұға ҿзінің солтүстік шекарасын қорғату үшін, сондай-

ақ ҿзінің бауыры Тимурид Абу Саид қолдап отырған Жүністің шабуылынан 

батыс шекарасын қорғату үшін пайдаланғысы келді.  

Жҽнібек қазақ хандығының тұңғыш шаңырағын кҿтерген Барақ ханның 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8B_%D2%9A%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BC%D2%B1%D0%BB%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8B_%D2%9A%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BC%D2%B1%D0%BB%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8B_%D2%9A%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BC%D2%B1%D0%BB%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%85%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%88%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D3%99%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D1%85&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/1446
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D2%93%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%AF%D1%80%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%AF%D1%80%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D3%99%D0%BD%D1%96%D0%B1%D0%B5%D0%BA
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%96_%D2%9A%D1%8B%D0%BF%D1%88%D0%B0%D2%9B
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ұлы, ал Керей оның ағасы Болат ханның баласы.  

Барақтан басталатын қазақтың дербес мемлекеттігі жолындағы күресті 

оның туған ұлы мен немересінің жалғастыруы табиғи құбылыс. 

Мырза Мұхамед хайдар Дулати Қазақхандығының құрылған уақытын 

хижраның 870 жылына (1465-1466 жж.) жатқызады. 

Қазақтың алғашқы ханы болып Керей жарияланды (1458-1473 жж.). 

Одан кейін қазақ ханы болып Жҽнібек сайланды (1473-1480 жж.). Бұлардың 

тұсында Жетісу халқы, 1462 жылы Моғолстан ханы Есенбұға ҿлгеннен кейін 

ондағы тартыстың күшеюіне байланысты, ҿзара ынтымақтықты нығайтуға 

үлес қосты. Ҽбілхайыр хандығынан кҿшіп келушілер Жҽнібек пен Керейдің 

қазақ хандығын күшейте түсті. Едҽуір ҽскери күш жинаған жҽне Жетісуда 

берік қорғанысы бар Жҽнібек пен Керей, Жошы ҽулетінен шыққан 

сұлтандардың Шығыс Дешті Қыпшақты билеу жолындағы күресіне қосылды. 

Бұл күрес 1468 ж. Ҽбілхайыр ҿлгеннен кейін қайтадан ҿршіді. Қазақ 

хандарының басты жаулары Ҽбілхайырдың мұрагерлері - оның ұлы Шайх -

хайдар мен немерелері Мұхамед Шайбани мен Махмұд сұлтан болды. 
 

  1. Берілген сӛйлемдерді орыс тіліне аударыңыз. 

Қазақ хандығы — бүгінгі Қазақстан Республикасы мен кҿрші 

аймақтардың территориясында 1465-1847 жылдар аралығында құрылған 

мемлекет.
  

Қазақ хандығы  Еділден  Жайыққа  дейінгі территорияны, 

Сырдария мен Амудария ҿзендерінің аралығын, Хорасан жерін қамтыған. 

Қазақ хандығының мемлекеттік құрылымы дала демократиясына 

негізделген монархияға негізделген. Мемлекет басшысы - хандар саяси билік 

жүргізетін. Олар тҿре тұқымынан шыққан сұлтандар арасындағы таңдау 

негізінде сайланатын. 

Қазақ хандығының тұңғыш ханы - Керей, соңғы ханы - Кенесары 

Қасымұлы.    

Қазақ хандығының пайда болуы Қазақстан жерінде 14-15 ғғ. болған 

ҽлеуметтік-экономикалық жҽне этникалық-саяси процестерден туған заңды 

құбылыс. 

 

2. Тӛменде берілген шылаулардың әр қайсысын ӛз бағанына 

орналастырыңыз. 

Мен, бен, қарай,  пен, жҽне, шейін,  ҽрі, да, де, үшін, сияқты, 

шамалы, біресе, я, яки, қарай, таман, ҽлде, не, немесе, жуық, тарта, соң, 

бұрын, болмаса, ма, ме, біресе, ше, -ау, бірақ, -ай, қой, алайда, дегенмен, 

сонда да, ҽйтпесе, алайда, себебі,  қана, түгіл, тұрсын, екеш. 

 

Жалғаулықтар Септеуліктер Демеуліктер 

http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D2%B1%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D2%93%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D2%B1%D2%93%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D3%99%D0%BD%D1%96%D0%B1%D0%B5%D0%BA
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%96_%D2%9A%D1%8B%D0%BF%D1%88%D0%B0%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D1%96%D0%BB
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D3%A9%D1%80%D0%B5
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D2%B1%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8B_%D2%9A%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BC%D2%B1%D0%BB%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8B_%D2%9A%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BC%D2%B1%D0%BB%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8B_%D2%9A%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BC%D2%B1%D0%BB%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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М: жҽне М: шейін М: -ау 

   

   

   

 

3. Мына сҧрақтарға жауап беріп, ӛзара сҧхбат қҧрыңыз.  

 

1. Қазақ хандығы – қай жылдар аралығында құрылған мемлекет?
 

2. Қазақ хандығының тұңғыш ханы? 

3. Қазақ хандығы  қай жерлерді  қамтыған.? 

4. Мемлекет басшысы -  саяси билік жүргізетін кім болды? 

5. 1473-1480 жылдары билік құрған қазақ ханын атаңыз? 

6. 1446 жылы Ҽбілхайыр Темір ұрпақтарынан қандай қалаларды басып 

алады? 

 

4. Мына шылауларды  пайдаланып сӛйлем қҧраңыз. 

 Ҽлде, біресе, үшін, сайын, мейлі, сонда да, бірақ, дегенмен, арқылы, 

тарта. 

5. Мәтінді оқып, стилін анықтаңыз. 

- мҽтінді оқып, стилін анықтаңыз 

-мҽтіннен термин сҿздерді теріп жазыңыз 

-мҽтінде айтылған тҽртіптерді жадыңызда ұстаңыз 

-мҽтіннен шылауларды  тауып,  теріп жазыңыз 

 

Қазақ хандығының құрылуы. 

Сыр ҿңірі мен Қаратау — қазақ хандарының Батыс Жетісудағы 

иеліктеріне ең жақын болды. Жҽнібек пен Керей хандар сауда-экономикалық 

байланыстардың маңызды орталықтары жҽне күшті бекініс болатын Сыр 

бойындағы қалаларға ҿз құқықтарын орнатуға тырысты. Сондай-ақ Сырдың 

тҿменгі жҽне орталық сағаларының жерлері қазақтың кҿшпелі тайпалары 

үшін қысқы жайылым да еді. 

70-жылдары Сауран, Созақ түбінде  үлкен шайқастар болды. Асыны 

(Түркістанды), Сығанақты біресе қазақ хандары, біресе Мұхамед 

Шайбани басып алып отырды. Осындай шайқастардың бірінде кҿрнекті 

қолбасшы Керейдің ұлы Мұрындық болды. Ол 1480 жылдан бастап хан 

болды. Соның нҽтижесінде 15 ғ. 70-ж-да қазақ хандығының шекарасы кеңейе 

берді. Оңтүстік қазақстан қалалары үшін Шайбани ҽулетімен арадағы 

соғыстар Жҽнібек ханнан кейін қазақ хандығын билеген Бұрындық хан 

(1480-1511 жж.) тұсында да толастамады. Батыс Жетісудағы иеліктеріне 

оңтүстіктегі ҿздеріне қараған қалаларға (Созақ, Сығанақ, Сауран) сүйене 

отырып, алғашқы қазақ хандары Дешті Қыпшақтағы ҿкімет билігіне 

талаптанушы барлық хандарды жеңіп, ҿз иеліктерін ұлғайтты. Дешті 

Қыпшақта қазақ хандары билігінің орнығуы, Мұхаммед 

http://kk.wikipedia.org/wiki/1446
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D2%93%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%A3_%D2%9B%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%83%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D2%B1%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D2%B1%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D2%B1%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D2%93%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%96_%D2%9A%D1%8B%D0%BF%D1%88%D0%B0%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%96_%D2%9A%D1%8B%D0%BF%D1%88%D0%B0%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%96_%D2%9A%D1%8B%D0%BF%D1%88%D0%B0%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D2%B1%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D2%B1%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8
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Шайбаниды Дешті Қыпшақтағы тайпалардың кейбір бҿлігін соңына ертіп 

Мҽуереннахрға кетуге мҽжбүр етті. Мұнда ол Темір ҽулеті арасындағы ҿзара 

тартысты пайдалана отырып, ҿкімет билігін басып алды. 

Сонымен қазақ хандығының құрылуына ұйтқы болған себептер — 

саяси жҽне этникалық процесстер болды. Оның басты этапы — Керей мен 

Жҽнібектің қол астындағылармен бірге кҿшпелі ҿзбектердің басшысы 

Ҽбілхайырдан кетіп, Моғолстанның батысына қоныс аударуы. Мұндағы 

маңызды оқиға — Керей мен Жҽнібекті жақтаушылардың ҿзбек-қазақтар, 

кейін тек қазақтар деп аталуы. Ҽбілхайырдың ҿлімінен кейін Керей мен 

Жҽнібектің Ҿзбек ұлысына келіп, үкімет билігін басып алуы. Жаңа 

мемлекеттік бірлестік Қазақстан деп атала бастады. 

 
                                                       Интернеттен 

 

 

 6. Берілген ережелерді оқып, есте сақтаңдар. 

 

 Шылаулар – сӛз бен сӛздің немесе сӛйлем мен сӛйлемнің араларын 

байланыстыру, құрастыру үшін қолданылатын, ӛзара тіркескен сӛздердің 

ұғымдарына әр қилы реңк үстеп, оларға ортақтасып, тұлға жағынан 

тиянақталған, лексика-грамматикалық мағынасы бар сӛздер. 

Грамматикалық сипаттарына қарай шылаулар үшке бӛлінеді: олар-

септеуліктер, жалғаулықтар, демеуліктер.  
 

7. Ҥзіндіден шылауларды тауып, қай тҥрі екенін анықтап, кӛшіріп 

жазыңыздар. 

 

Ақтабан шҧбырынды, Алқакӛл сҧлама. 

1723 жылы ерте кҿктемде жоңғарлар қазақ жеріне тағы да соғысуға 

келді. Шуна Дабо деген қалмақ басқарған бұл шайқас екі бағытта жүруі тиіс 

еді. Бірінші бағыт Қаратауды басып ҿтіп, Шу мен талас ҿзендеріне шығу 

болса, екінші бағыт қазақтарға соққы беріп, Шыршық ҿзеніне жету болатын. 

Бұл жоспарды іске асыру үшін ҽскерлер жеті топқа бҿлініп, оның бірі Жетісу 

Алатауының етегіндегі Балқаш кҿліне құятын тҿрт ҿзеннің бойына 

топтастырылды. Қалмақтың ірі қолбасшысы Амурсана басқарған 70 мың 

адамнан тұратын екінші бір тобы Іле ҿзені бойына, Кеген ҿзенінің солтүстік 

жағасына, Нарын ҿзенінің күншығыс жағындағы Кетпен тауы баурайына 

орналасты. 

Бейғам отырған қазақтар аямай қырылды. Жоңғарлар Жетісуды, Ұлы 

жүзді қырып-жойып, Ұлы жүз, Кіші жүз жеріне де жетті. Халық басы ауған 

жаққа шұбырды. Ұлы Жүз бен Орта Жүздің қазақтары Самарқан мен 

ходжентке қарай шұбырды. Кіші жүз қазағы хиуа мен Бұхараға ағылды. 

Босқындардың біразы Сырдың сол жағындағы Алакҿл маңына топтасты. 
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Халық бұл кезеңді «Ақтабан шұбырынды, Алқакҿл сұлама» деп атады. 

«Елім-ай» деген ҽн туды. 

Халық ең соңында бірігудің қажеттігін түсінді. 1728 жылы Ҽбілхайыр 

бастаған Кіші жүз жасақтары мен Тайлақ батыр, Саурық батыр бастаған 

ҽскерлер Ырғыз уезінің оңтүстік шығыс бетіндегі Бұланты ҿзенінің 

жағасында «Қара сиыр» деген жерде қалмақтарға қарсы соққы берді. 

 

  8. Тӛмендегі шылауларды дҧрыс формаға қойып, мәтін мазмҧнына 

қарай орналастырып, сӛйлем қҧраңыз. 

 

Мен, бен, қарай,  пен, жҽне, шейін,  ҽрі, да, де, үшін, сияқты, шамалы, 

біресе, я, яки, қарай, таман, ҽлде, не, немесе, жуық, тарта, соң, бұрын, 

болмаса, ма, ме, біресе, ше, -ау, бірақ, -ай, қой, алайда, дегенмен, сонда да, 

ҽйтпесе.  

 

  

    9. Мәтін мазмҧнына сәйкес тӛмендегі орны ауысқан сӛздерді 

ӛзара байланыстырыңыз. 

 Батыс Жетісудағы оңтүстіктегі ҿздеріне қараған иеліктеріне қалаларға 

(Созақ, Сығанақ, Сауран), алғашқы қазақ хандары Дешті талаптанушы барлық 

хандарды жеңіп, ҿз иеліктерін ұлғайтты. сүйене отырып, Қыпшақтағы ҿкімет 

билігіне 

 

 10. Мақал-мәтелдерді оқып, мағынасын тҥсіндіріңіз. 

 

1. Диқан жерді анасындай сүйеді, жер диқанын баласындай сүйеді.  

2. Егіншіні кетпеннің жүзі асырайды. 

3. Малды баға білмеген пайданы таба білмейді. 

4. Жұмысы жоқтың ырысы жоқ.  

5. Ата кҽсіп балаға нҽсіп.  

6. Күндіз қойын күтерсін, кешке жүнін түтерсің.  

7. Тігіншіні инесі асырайды.  

8. Диқан бабаның кетпенінен, 

Шопан атаның таяғынан. 

9. Орақшының жаманы орақ таңдайды. 

10. Еңбек етсең ерінбей,  

Тояды қарның тіленбей. 

  

 11. Тӛменде берілген шылауларға фонетикалық  талдау жасаңыз. 

Сияқты, біресе, ҽрі, себебі. 

 

12. Ӛлеңді тҥсініп оқып, есте сақтаңыз. 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D2%93%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD
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Отан 

 

Бақытты боп жүргенім 

Сенің арқаң, Ұлы Отан. 

Елім менің –тірегім, 

Құшағында гүл атам. 

Шығысыңнан арайлы, 

Күліп атқан құба таң. 

Сенен бақыт тарайды 

Баршамызға Ұлы Отан. 

Сарқылмайтын қуатым, 

Тірегімсің сен, Отан. 

Мҽңгі соғып тұратын 

Жүрегімсің сен, Отан! 

   

Ту 
Күнді құшқан қас қыран, 

Аясында қалқыған 

Аспан түсті туым бар 

Кҿк теңіздей шалқыған. 

Кҿкірек жауар шымқай ҿң, 

Кҿрген жерден елітер, 

Кҿркем ҿрнек, кең кҿңіл 

Кҿл пейілге кенелтер. 

Тҽжім етіп бас иер, 

Туы елімнің егемен. 

Тұтастығым куҽсі 

Туғандай бір енеден. 

Елдігімді ҽлемге 

Паш ететін байрағым, 

Тұнық менің кҿгімдей 

Ҽуемде мҽңгі жайнаған!  
Б.Бәмішҧлы 

 

 

 

 

 

 

15- тақырып:  Жәңгірҧлы Тәуке хан. 

 

Грамматикалық тақырып: Одағайлар 

Одағай - сӛз табы. Одағай сӛздер кӛбінесе адам сезімінің алуан түрлі 

күйін білдіретін дыбыстар сияқты болып келеді. Бірақ олар жай ғана 



 

 

 

111 
  

дыбыстар емес, жұртшылыққа әбден түсінікті болып, белгілі дағды 

бойынша сӛз ретінде пайдаланатын дыбыстар. Олар жұртшылыққа әбден 

түсінікті болып қалыптасқандықтан, жай ғана дыбыстардың қатарынан 

шығып, белгілі сӛзге айналған. Мысалы: Уау, жігіттер-ау, бұл қалай? (Ғ. 

Сланов); Па, сабаз, мал болғаныңа! (бұ да); Түу, қандай тымырсық түн (бұ 

да); Е, жолдас, жақсы жатып, жай тұрдыңыз ба? (С. Мұқанов) 

дегендердегі уау, па, түу, е деген одағайлар үйреншікті сӛздерге айналып, 

жұрттың бәріне түсінікті болып кеткен.
 
 

Одағай сӛздер мағына жағынан заттың ӛзі туралы да, сыны, саны, 

қимылы туралы да, қимылдың жайы-күйі туралы ұғым бермейді. 

 

Жәңгірҧлы Тәуке хан 
Берілген мәтінді оқып, абзацтарға бӛліңіз. Әр абзацқа ат қойыңыз. 

 

Жәңгірҧлы Тәуке хан (1626-1718) - Қазақ хандығының ханы, Салқам 

Жҽңгір ханның баласы. Шешесі – қалмақтың хошоуыт тайпасының 

билеушісі Күнделен-тайшының қызы. Мұрагерлік жолмен Қазақ 

хандығының билік тізгінін қолға алған кезде (1680ж.) Тҽуке ел ағасы жасына 

келіп ақыл тоқтатқан, мемлекет ісіне араласып, мол тҽжірибе жинақтаған 

білікті жан болатын. Сондықтан да ол таққа отырып, ҽке ісін алға жалғап, 

оның саясатын жүргізгенімен, оны жүзеге асыруға келгенде бұрынғы 

сүрлеумен кетпей, ҿзіндік жаңа жолмен жүрді. Тҽукені ҿзге қазақ хандарынан 

ерекшелеп, оның шын мҽнінде кҿреген басшы, ақылды реформатор екенін 

танытатын қасиеті де осы ҿзіндік жолмен жүруінде. Бұл ретте ол ұлы бабасы 

Қасым ханға қарай бейімделеді. 

Тҽуке ханның елі үшін сіңірген ерен еңбегі екі қырымен айрықша назар 

аударады. Бірі – елдің іргесін аман сақтауда сыртқы саясатты білгірлікпен 

жүргізіп, анталаған кҿп дұшпанға бел аудырмағаны. Екіншісі – елдің ішкі 

жағдайын реттеудегі саяси-құқықтық тҽртіпті орнатуы. Ол тҿңірегіне топтан 

торай шалдырмайтын, сыртқа сыңар сабақ жіп алдырмайтын, бір ауыз 

сҿзімен жұртты жатқызып - ҿргізетін, беделімен елдің бірлік-берекесін 

кіргізетін ақыл иелерін жинап, халқын солар арқылы басқарды, ақыл-ой, 

парасат үстемдігін орнатты.  

Тарих дерегі сол кезде Тҽукенің қасында Ұлы жүз Ҽлібекұлы Тҿле, 

Орта жүз Келдібекұлы Қазыбек, Кіші жүз Байбекұлы Ҽйтеке, қырғыз 

Қарашораұлы Кҿкім, қарақалпақ Сасық би, қатаған Жайма секілді халықтың 

ішінен уақыттың ҿзі екшеп шығарған, даналық сҿзімен, ҽділетті ісімен, қара 

қылды қақ жарған тура билігімен аттары бұл күнде аңызға айналған атақты 

билердің болғанын айтады. Осындай алыптардың замана тынысын 

тамыршыдай тап басып танып, халықтың басын қосып, елдің бірлік – 

берекесін кетірер ішкі дау – жанжалды, барымта – сырымтаны тиып, елді 

ынтымақта ұстау мақсатында ой тоғыстырып, бір бағытта игілікті іс-қимыл 

жасау арқасында Қазақ хандығының жағдайы күрт жақсарып, сыртқа 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D2%93%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D0%B0%D0%BC_%D0%96%D3%99%D2%A3%D0%B3%D1%96%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D0%B0%D0%BC_%D0%96%D3%99%D2%A3%D0%B3%D1%96%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D0%B0%D0%BC_%D0%96%D3%99%D2%A3%D0%B3%D1%96%D1%80
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BE%D1%88%D0%BE%D1%83%D1%8B%D1%82&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D2%93%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D2%93%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BC_%D1%85%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%BB%D1%96%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D2%B1%D0%BB%D1%8B,_%D0%A2%D3%A9%D0%BB%D0%B5_%D0%B1%D0%B8
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D2%B1%D0%BB%D1%8B,_%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%B1%D0%B8
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D0%B8
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%80%D2%93%D1%8B%D0%B7
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BE%D1%80%D0%B0%D2%B1%D0%BB%D1%8B_%D0%9A%D3%A9%D0%BA%D1%96%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%81%D1%8B%D2%9B_%D0%B1%D0%B8
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BD
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айбарын асырды. Жұрт ерді ел қолдаса - береке, ханды ел қолдаса мереке 

екенін кҿрді. Сол себепті де Тәуке хан ел билеген кез - халық есінде «қой 

үстіне бозторғай жұмыртқалаған» тыныш берекелі заман болып қалды. 

Бірақ, бұл, ҽрине ол кезде ешқандай шапқыншылық болған жоқ, 

бірыңғай бейбіт күн туып, қазақ халқы сыртқы жаудан қаймықпай алаңсыз 

ғұмыр кешті дегенді білдірмесе керек. Керісінше, Тҽукенің кезінде 

қалмақтармен қақтығыс жиілей түспесе, кеміген жоқ. Сонау 1681 жылғы 

қалмақтың қоңтайшысы Галдан Бошоктудың қалың қолмен Шу ҿзенінің 

бойына жетіп, Сайрам қаласын қоршағаннан басталған шабуылдар легі кейін 

оның немересі Цеван Рабтан билік басына келген кезде де толастаған емес. 

Ұсақ қақтығыстарды есептемегеннің ҿзінде 1711-1712, 1714, 1717 жылдары 

қазақ пен қалмақ арасында ірі соғыстардың болғаны белгілі. Бұл арада 

мҽселе елдің ҿз ішінде тыныштық орнауында, халық арасында ырыс қазығы - 

ынтымақтың берік қағылып, ағайынаралық алауыздықтың жойылуында, 

осыған ұйытқы болған ел басшысының тҿңірегіне халықтың ақыл-ойының 

жоғары кҿтеруінде. Сондықтан тарихшылар Тҽукені «Қазақ ордасының 

Ликургі» деп бағалайды. 

Тҽуке ханның тұсында тұрақты мемлекеттік органдар: хан кеңесі, 

билер кеңесі жұмыс істеп, жыл сайын үш жүздің шонжарларының съезін 

ҿткізу қалыптасты. Тарихқа «Жеті жарғы» деген атпен енген Тҽуке ханның 

заңдарын зерттеушілер қазақтардың бұған дейінгі қолданылып келген 

ҽдеттегі құқық нормаларының бір жүйеге келтіріліп, толықтырылған нұсқасы 

деп қабылдайды. 

Тҽуке хан билік басында ҿте ұзақ, ҽбден қартайып, қаусаған шал 

болғанша отырып, 1718 жылы ҿз ажалынан қайтыс болды 

 

        1. Мәтінді оқыңыз, тҥсінгеніңізді айтыңыз. 

2. Мәтін мазмҧнындағы  мына сӛйлемдерді орыс тіліне 

аударыңыз: 

Жәңгірҧлы Тәуке хан (1626-1718) - Қазақ хандығының ханы, Салқам 

Жҽңгір ханның баласы. 

Тҽуке ханның елі үшін сіңірген ерен еңбегі екі қырымен айрықша назар 

аударады. Бірі – елдің іргесін аман сақтауда сыртқы саясатты білгірлікпен 

жүргізіп, анталаған кҿп дұшпанға бел аудырмағаны. Екіншісі – елдің ішкі 

жағдайын реттеудегі саяси-құқықтық тҽртіпті орнатуы. Ол елдің бірлік-

берекесін кіргізетін ақыл иелерін жинап, халқын солар арқылы басқарды, 

ақыл-ой, парасат үстемдігін орнатты.  

 

3. Мәтіндегі терминдерді теріп жазыңыз. 

 

4. Мәтіннің мазмҧнын есіңізге тҥсіріп,  Тәуке ханның ел ҥшін 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%B4%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%82%D1%96_%D0%B6%D0%B0%D1%80%D2%93%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D2%93%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D0%B0%D0%BC_%D0%96%D3%99%D2%A3%D0%B3%D1%96%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D0%B0%D0%BC_%D0%96%D3%99%D2%A3%D0%B3%D1%96%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D0%B0%D0%BC_%D0%96%D3%99%D2%A3%D0%B3%D1%96%D1%80
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сіңірген ерен еңбегіне айырықша назар аудара отырып, шағын шығарма 

жазыңыз. 

 

5. Ережені оқып, есіңізге сақтаңыз. 

Түрленіп, ӛзгермейтін, адамның ішкі сезімін, кӛңіл-күйін білдіретін 

сӛздер одағайлар деп аталынады. Одағайдың түрлері: Кӛңіл-күй 

одағайлары, зекіру одағайлары, шақыру одағайлары. 

 

6. Мәтіннің мазмҧны бойынша тӛмендегі сҧрақтарға жауап беріңіз. 

1. Тҽуке ханнын ата- анасы туралы, тегі жайында не білесіз? 

2. Тҽуке ханнын ел басқарудағы ҽдіс-тҽсілінің ерекшелігі неде? 

3. Ел бірлігін сақтауда ақыл-ой, парасатын қалай үстемдік еткізе білді? 

4. Тҽуке хан билік жүргізген кезеңде ел ішінде қандай заман орнады? 

5. Елдің сыртқы жағдайы қалай болды? 

6. Елді басқаруда тұрақты мемлекеттік органдар болдыма? 

7. Қандай заң қабылданды? 

 

7. Мына сӛздердің синонимін табыңыз. 

Еңбек, ел, батыр, азамат, құрмет.  

 

8. Тӛмендегі мәтіннен одағайларды тауып  кӛшіріп жазыңыз,   

олардың жасалу жолдарын тҥсіндіріңіз. 

Дҽрігер жігіт тҿсектегі науқасқа шұқшиса, үй ішіндегілердің бағып-

қаққаны – сол ақ халаттының қас-қабағы. Ұстамды жан болса керек, дҽрігер 

түрінен ешқандай сыр білдірер емес. Алдындағы қағазына тоқтаусыз 

сүйкектетіп жазып жатыр. Анда-санда сұрап қоятыны – аурудың ахуалына 

қатысты оны-пұны бірдеңелер. 

- Айналайын-ай, иман жүзді бала екенсің.  

Құтқара гҿр жалғызымды. Ей, жасаған ием, есіркей гҿр! – деді анасы 

пырсылдай жылап. 

- Ҽзірше мына дҽрілерді іше тұрсын.  

- Сосын ҿзім хабарласам, – деп, ақ халатты жігіт орнынан тұра берді. 

-Алла, қарағым-ай, айтшы.,  

Аман қала ма, жалғызым? 

Сҿзге сараңдау болса керек дҽрігер жігіт: 

- Ой, апасы, қапа болмаңыз. Барын жасап кҿрермін, – дегеннен артық тіл 

қатқан жоқ. Шығарып салуға Күпҽн апаның кіші қызы бірге ілесе шықты.  

Біраз жүріп айналып келгеннен кейін: 

-Қап, жаяу кетті, – деді ол ҿкіне сҿйлеп. 

- Жаяу дейсің бе? Ойбай-ау, Осылайша жаяу-жалпылап жүріп, жұртқа қайтіп 

қол ұшын бермек? Ҿзі тағы жас бала кҿрінеді…  

-Ай, білмеймін-ау, – деді анасы біртүрлі дағдарыңқы пішінде. 

-Апа, танысып алдым. Аты Санияз екен. Ҿзі басқа бір облыстан келіпті. 
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Қызының желпілдеп келіп, «Танысып алдым» дегені Күпҽн апаға онша жаға 

қоймаған секілді. Кҽрі кҿздерінің итін сала бір қарады да: 

- Ағаң хал үстінде жатқанда… сенің «Танысып алдыма» жол болсын, – деді 

күңкілдей сҿйлеп. 

- Апа-ау, сол Сҽбет үшін таныстым ғой… Жалғыз ағама кҿмектесіңіз деп 

айттым. 
                                                 Нұрдҽулет 

Ақыш 

  

9.Мақал-мәтелдерді толықтырыңыз.  

 

1. Таулы жер бұлақсыз болмас, 

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

2. Халық қартаймайды, 

... ... ... . 

3. Жауынмен жер кҿгереді, 

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

4. Кҿлдің кҿркі құрақ, 

... ... ... . 

5.  Жер құтты болса, 

... ... ... . 

6. Қыстағы қар - жерге ырыс, 

... ... - ... ... . 

7. Жер тойынбай, ... ... . 

8. Кҿп тепкен жерден... ... . 

9. Жерге еткен жақсылық ... ... . 

10. Жер кҿңді жақсы кҿреді, 

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

 
Керекті сӛздер: Ат жемді жақсы кҿреді, ел тойынбайды, Батамен ел кҿгереді, жерде қалмайды, кҿл шығады, 

Жердегі ылғал – елге ырыс, Мал сүтті болады, Таудың кҿркі бұлақ, Қара жер қартаймайды, Сулы жер 

құрақсыз болмас. 

 

 

 

10. Тест тапсырмалары 

 

1.Кӛңіл-кҥй одағайын табыңыз. 
А) Тҽйт.  

В) Құрау-құрау. 

С) Айт.  

Д) Шай-шай.  

Е) Алақай. 

 

2. Одағай сӛзді табыңыз. 
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А) Паһ-паһ.  

В) Талапты.  

С) Ұлдың.  

Д) Мырс.  

Е) Жеңіс. 

 

3. Одағайды табыңыз. 
А) Дүрс-дүрс  

В) Ойбай  

С) Мырс  

Д) Жорта  

Е) Ғой 

 

4. Одағай сӛздерге байланысты қойылатын тыныс белгісін табыңыз. 
А) Дефис  

В) Үтір, леп белгісі  

С) Нүкте  

Д) Сызықша  

Е) Нүктелі-үтір 

 

5. Одағай қатысқан сӛйлемді табыңыз. 
А) Қап, автобус кетіп қалды-ау.  

В) Кҿрсетпе! Тый кҿзіңнің жасын!  

С) Аспанды бұлт басқан.  

Д) Далада жаңбыр жауып тұр.  

Е) Гүрс-гүрс еткен мылтықтың дауысы естілді. 

 

6. Кӛңіл – кҥй одағайын табыңыз. 
А) Моһ-моһ, жануар!  

В) Паһ, неткен дауыс!  

С) Ауқау-ауқау!  

Д) Құрау-құрау, тұлпарым!  

Е) Кҽ-кҽ, келе ғой. 

 

7. Одағай сӛзге байланысты қойылып тҧрған тыныс белгіні табыңыз. 
А) Желтоқсанда екінші тоқсан аяқталады.  

В) Арман, сен үйіңе бара ғой.  

С) Амал қанша,ақырын күту керек.  

Д) Ҽттең, қазір жанымда ағам болғанда ғой.  

Е) Балам, арыңды жасыңнан сақта. 

 

8. Дефис қойылуы тиіс одағай сӛзді табыңыз. 
А) Тҽйт.  



 

 

 

116 
  

В) Ойбай пҽлі.  

С) Пҽлі ойбай.  

Д) Ҽттең.  

Е) Ойбай ай. 

   

11 . Ӛлеңді мәнерлеп оқып, жаттап алыңыз. 

 

ТУҒАН ЖЕР 

 
     Қ.Аманжолов 

 

Шықшы тауға, қарашы кең далаңа, 

Мҽз боласың, ұқсайсың жас балаға. 

Ол шеті мен бұл шетіне жүгірсең, 

Шаршайсың ба, құмарың бір қана ма? 

 

Уа, дариға – алтын бесік туған жер, 

Қадырыңды келсем білмей, кеше гҿр! 

Жатса алмас ем топырағыңда тебіренбей, 

Ақын болмай, тасың болсам мен егер. 

 

Неткен байтақ, неткен ұлы жер едің! 

Нендей күйге жүрегімді бҿледің? 

Сенде тудым, сенде ҿстім мен, сенде ҿлсем, - 

Арманым жоқ бұл дүниеде, - дер едім; 

 

Мен де ҿзіңдей байтақ едім, кең едім; 

Қызығыңды кҿріп еркін келемін, 

Сен де аямай бердің маған барыңды, 

Мен де аямай барым саған беремін. 

 

Болдым ғашық, туған дала, мен саған, 

Алыс жүрсем, арманым – сен аңсаған. 

Жақын жүрсем, мен – тҿрінде рахаттың, 

Алтын діңгек - ҿзім туған босағам! 
 
 
 
 
 

ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫ 

 

1. Ауыспалы мағынада қолданылып тҧрған сӛзді табыңыз? 

A) Ақ кҿйлек 
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B) Істің ақ, қарасы тексерілді 

C) Жігерлі адам 

D) қара киім 

E) Қызыл шапан 

  

2. Тура мағынада жҧмсалынып тҧрған сӛзді кӛрсетіңіз? 

A) Қалың қол  

B) Қалың кітап 

C) Қалың жаңбыр 

D) Қалың ел 

E) Қалың мал 

 

3. Араб, парсы елдерінен енген сӛзді табыңыз? 

A) Кҿрші 

B) Жаз 

C) Пҽн 

D) Ҿгіз 

E) Арқар 

  

4. Сақтық ҧғымындағы мақал-мәтел қайсы? 

A) Жақсының үйі мен түзі бірдей 

B) Ат тұяғын тай басар 

C) Соқыр атқа қотыр ат үйір 

D) Мыңды айдаған бірді айдар 

E) Оң кҿзіне сол кҿзің қарауыл болсын 

  

5.Қатыстық сын есімді табыңыз? 

A) Ыстық күн 

B) Жұмыр ағаш 

C) Орманды ҿлке 

D) Қызылдау ҿлке 

E) Ыстық шҽй 

  

6.Сын есімнің кҥшейтпелі шырай тҥрін кӛрсетіңіз? 

A) Ұзындау 

B) Сүйкімді 

C) Ҽп-ҽдемі 

D) Бостау 

E) Қысқаша 

  

7. Жинақтық сан есімді табыңыз? 

A) Қырық-елу 

B) Сегізінші 



 

 

 

118 
  

C) Жетеу 

D) Бестен бір 

E) Елу екінші 

  

8. Септік жалғауында тҧрған есімдікті табыңыз? 

A) Менмін 

B) Сенікі 

C) Сендерсіңдер 

D) Ол 

E) Сізге 

  

9. Белгісіздік есімдікті кӛрсетіңіз? 

A) Қайсыбіреу 

B) Ҿзіміздің 

C) Біздің 

D) Баршамыз 

E) Бҽріміз 

  

10. Дерексіз зат есім дегеніміз не? 

A) Бір түрлі кҿп заттың бір атауы 

B) Бір түрлі кҿп заттың жеке атауы 

C) Кҿзбен кҿріп, қолмен ұстауға болатын зат есім 

D) Ой мен танылатын зат есім атауы 

E) Жер су атаулары 

  

11. Етістіктің бҧрынғы ӛткен шақ тҥрін табыңыз? 

A) Сезбек   

B) Себеген 

C) Сезіпсің 

D) Сезермін 

E) Сездің 

  

12. Жинақтау зат есімді табыңыз? 

 A) Қыз 

 B) Адам 

 C) Ұл 

 D) Ҽйел 

 E) Қала 

  

13. Ілік септігі жалғауы жасырын тҧрған сӛзді кӛрсетіңіз? 

A) Колхоз бастығы 

B) Бастықта отыр  

C) Бастықтың баласы 
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D) Колхозға жүр 

E) Дүкенде бар 

 

14. Бірге жазылатын сӛзді кӛрсетіңіз? 

A) Жылма-жыл, еңбек ақы 

B) Қара керей, жеті ру 

C) Мал шаруашылығы, еңбек күн 

D) Қол үзбеу, қағаз басты болу 

E) Ҿзара ақылдасы, қонақ асы    

 

15. Ілгерінді ықпалды табыңыз 

A) Күрек 

B) Жазушылар 

C) Жұмыскер 

D) Ұшқышсың 

E) Құлын  

  

16. Ҥндестік заңына бағынбай тҧрған сӛзді кӛрсетіңіз? 

A) Ақылды 

B) Кҿбейгіш 

C) Анар 

D) Итбалық 

E) Ҿнеркҽсіп 

  

17. Қате жазылған сӛзді табыңыз? 

A) Үйді жабу 

B) Кҿрпені қабу 

C) Ҿнерді игеру 

D) Кҿмірді тасыу 

E) Болашақ 

  

18. Омоним сӛздерді табыңыз? 

A) Ел үмітін ер ақтар 

B) Алма, ҿзіне керегі жоқ затты алма 

C) Баусыз оймақ қолда тұрмас 

D) Қарақұс-жыртқыш құс 

E) Кҿңілі бұлақтай таза  

  

19. Зат есімнің жалқы есім тҥрін табыңыз? 

A) Ҽке-шеше 

B) Аспан ҽлемі 

C) Еңбекші халық 

D) Қарағанды 
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E) Ата-ана  

  

20. Зат есімнің   жалпы есім тҥрін табыңыз? 

A) Нұра ҿзені 

B) Қазақстан Республикасы 

C) Ердің сыншысы-елі 

D) Тарбағатай ҿңірі 

E) Ертіс маңы  

  

21. Тәуелді жалғаулы сӛзді табыңыз? 

A) Ауылдың адамы 

B) Қалаға бару 

C) Бүлдірген теру 

D) Адамды құрметтеу 

E) Жауап беру 

   

22. Зат есімді синоним қатарын кӛрсетіңіз? 

A) Ардақты, қадірлі, құрметті 

B) Ҽжептҽуір,бірталай, біраз 

C) Құдірет, жасаған, жаратқан 

D) Аз, саяқ, қысқа 

E) Шолақ, келте 

  

23. Синонимі бар сӛйлемді табыңыз? 

A) Ҿскен тілекке сай опералар, либреттолар туды 

B) Жаратушы сан, ақыл, ес берсін десейші 

C) Ҽр адам ҿз ісіне ҿзі маман 

D) Мұраттың кітап оқуға да,ойынға да кҿңілі соқпады 

E) Бір шортан жҽне үш сазан ауланды 

  

24. Мақалдардың антонимдік қолданыстағы сӛздерді табыңыз? 

A) Бҿріктінің намысы бір  

B) Дүние кезек 

C) Ақылы жоқтың арманы да жоқ 

D) Білім арзан білу қымбат 

E) Ырыс алды-ынтымақ  

  

25.Жалғаулық шылауды кӛрсетіңіз? 

A) Сенімен бірге кім келді 

B) Ҿмірде болғандығын айтыпты-мыс 

C) Ай секілді Айдана қыз келді 

D) Орманда жүзге тарта шҿп түрі бар 

E) Біздің ауыл егін де егеді, мал да ҿсіреді   
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26. Септеулік шылауды кӛрсетіңіз? 

A) Тау ма? 

B) Сағат сайын 

C) Осы ғана 

D) Ол ше 

E) Ҽйтпесе 

  

27. Етістік заттың ... білдіреді? 

A) қимылын 

B) сынын 

C) атын 

D)  санын 

E) мезгілін 

  

28. Етістіктің сӛйлемдегі қызметі? 

A) бастауыш 

B) анықтауыш 

C) баяндауыш 

D)  толықтауыш 

E) пысықтауыш 

  

29. Заттың қимылын білдіретін сӛз табы атауы? 

A) есімдік 

B) есімше 

C) етіс 

D) етістік 

E) үстеу 

  

30. Етістіктің негізгі сҧрағы? 

A) не? Кім?  

B) не істеді?  

C) қалай? 

D) қашан?  

E) неліктен? 

   

31. Басқа сӛз таптарының орнына қолданылатын сӛздер қалай аталады? 

A) етістік 

B) сын есім 

C) зат есім 

D) шылау  

E) есімдік 
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32. Есімдік мағынасына қарай нешеге бӛлінеді? 

A) 4 

B) 7 

C) 5 

D) 3 

E) 2 

   

33. Сілтеу есімдігін табыңыз? 

A) сонау, мына 

B) белсенді 

C) ҽрине, мүмкін 

D)  бҽрекелді, пҽлі 

E) қызыл, кҿк 

 

34. Мына сӛздердің ішінен жалпылау есімдігін табыңыз? 

A) түгел, бүкіл 

B) ҽр, біраз 

C) ҿзі, ҿздері 

D)  дҽнеңе, ештеме 

E)ешкім, ешбір 

  

35. Сҧрау есімдігінің тәуелденетін тҥрін кӛрсетіңіз? 

A) ҽрине, шынында 

B) ҽлдекім, біреу 

C) кенеттен, тҿтенше 

D)  кіммен, не 

E) кейбір, мүмкін 

  

36. Сілтеу есімдігінің тәуелденетін тҥрін кӛрсетіңіз? 

A) олар, менмін 

B) кетер, оқыт 

C) осы, мынау 

D)  ақшыл, боз 

E) соған, маған 

  

37. Ӛздік есімдігін кӛрсетіңіз? 

A) біреу, қайсібір 

B) осы, мынау 

C) ҿздері 

D)  мен, сен, ол 

E) күллі 

  

38. Еліктеуіш сӛзден жасалған қос сӛз? 
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A) аппақ 

B) биік-биік 

C) шіңк-шіңк 

D) ҽп-ҽдемі 

E) алқа-салқа 

  

39. Еліктеу сӛзі бар сӛйлемді табыңыз? 

A) Ұлпан бүгін кҿңілді 

B) Шыдай алмай далаға шығып кеттім 

C) Кҿшеде біреу кетіп барады 

D) Кҿлбең кҿлбең етеді 

E) Қызық еді Аянның мінезі 

 

40. Жалғау нешеге бӛлінеді? 

A) 2 

B) 7 

C) 9 

D)  4 

E) 3 

   

41. Есімше тҧлғасында тҧрған сӛзді табыңыз? 

A) барды 

B) барыпты 

C) барған 

D) бармау 

E) барғалы жүр 

  

42. Есептік сан есімді кӛрсетіңіз? 

A) оныншы 

B) бес-алты 

C) жиырма бес 

D) елулерде 

E) жиырма шақты 

  

43. Сын есімнің жай шырай тҥрін кӛрсетіңіз? 

A) үлкендеу 

B) ҽп-ҽдемі 

C) қызғылт 

D) ең ҽдемі 

E) жақсы 

  

44. Қазақ тілінде неше септік бар? 

A) 7 
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B) 6 

C) 5 

D) 8 

E) 4 

  

45. Тәуелдік жалғаудың 3-ші жағы? 

A) дҽптерім 

B) дҽптері 

C) дҽптерің 

D) дҽптеріңіз 

E) дҽптеріміз 

  

46. Ҥстеуді табыңыз? 

A) жыбырла 

B) қараңғы 

C) бүгін 

D) уһ 

E) сарт-сұрт 

  

47. Шығыс септігінде тҧрған сілтеу есімдігі? 

A) осылардан 

B) осылармен 

C) осылардың 

D) осыларға  

E) осыларды 

 

 

48. Туынды зат есім жасайтын қосымшаны табыңыз. 

А) –рақ, -рек. 

В) –лас, -лес. 

С) –ы, -і. 

D) –лау, -леу. 

E) –шық, -шік. 

 

49. Туынды зат есімді табыңыз. 

А) Салмақты. 

В) Ақылды. 

С) Мамандар. 

D) Ҿнерлі. 

E) Оқулық. 

 

50. Туынды зат есімі бар мақал-мәтелді табыңыз. 

А) Екі кеменің басын ұстаған суға кетеді. 
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В) Жеті рет ҿлшеп, бір рет кес. 

С) Татулық- табылмас бақыт. 

D) Ынтымақ түбі береке.  

E) Аңдамай сҿйлеген, ауырмай ҿледі. 
 

ТАПСЫРМАЛАР  

 

1-тапсырма 

А) Мәтінді түсініп оқыңыз, мәтіннен зат есімдерді тауып, жалқы есім 

және жалпы есімнің астын сызыңыз. 

Б)        Мәтіндегі ӛзіңіз таңдаған екі сӛзге фонетикалық  талдау жасаңыз. 

Қабанбай батыр кесенесі Ақмола облысының ауыл аймағында 

оңтүстікте 20 км. қашықтықта Астана қаласы жҽне солтүстік-шығыста 4 км. 

қашықтықта Қызылжар ауылында орналасқан. Кесененің ғимараты 2000 

жылы салынған болатын. Сол күннен бастап Астана қаласының жерінде 

Қазақстан халқының жан-жақтан келетін киелі жерінің біріне айналған 

болатын. 

Кесене батырдың дулығасын еске түсіретін, кесененің қызыл 

кірпіштерінің жоғары қабырғаның түзу формалары биікке самғауды сілтейді. 

Ескерткішті темір жарты ай қияды.  

 Қаракерей Қабанбай – қазақ батырларының қолбасшысы, ҽйгілі 

батырлардың бірі,  XVIII ғасырда жоңғар шапқыншылығына қарсы шығуын 

ұйымдастырған. Оның аты Абылай, Бҿгенбай аттарымен қазақ халқының 

жазуларында ҽйгілі. Ерасыл Қабанбай шамамен 1691 жылы Сырдария 

жағалауында туған еді.  1769 жылы 78 жаста қайтыс болған болатын. 

          Қабанбайдың балалық шағы жоңғар шапқыншылығы кезінде ҽкесінің 

қайтыс болуымен басталды. Жас Қабанбай жаулардан ҿмірінің соңғы 

уақытына дейін кек алуына ант береді. Ҿзінің антын орындауына мақсат 

еткеніне Ізбасар-Мирас етіп ат қойылған болатын.   

  

2-тапсырма 

А) Мәтінді түсініп оқыңыз, мәтіннен сан есімдерді теріп жазыңыз. 

Б) Мәтіннен ӛзіңіз таңдаған екі сӛйлемге морфологиялық  талдау жасаңыз. 

 

Абат-Байтақ Кесенесі ХІV-ХV ғ. 

Хобда ауданының Абат-Байтақ Кесенесі ХІХ ғ. Талдысай аулынан 

оңтүстікке қарай 12-шақырым жерде құрамына XVII-XIX ғасырдың Абат-

байтақ кесенесі 200-ден астам құлпытастар кіретін Абат-Байтақ зираты 

орналасқан. 

Абат-Байтақ кесенесін зерттеу 1979 жылы жүргізілді. 1983 жылы 

жҿндеу жұмыстары жүргізілді. 2004 жылғы ҿлшем бойынша кҿлемі 9,66 х 

12,43 м. Кесене биіктігі 11, 65м.  
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  Құрылыс фундаментсіз салынған қаланған кірпіш астында тас 

тҿселген. Кесене ішіне археологиялық тазалау жұмыстары жүргізілген соң ҽр 

түрлі кҿлемдегі кҿміліп қалған күйдірілген кірпіштермен қаланған тұстары 

табылды. 

  Кесене қабырғалары күйдірілген жҽне шикі кірпіштермен байланып 

қаланған. Олар зиратхана мен оңтүстік қабырғаларынан кҿрініс табады. 

Терезе алдарындағы қабырғаларымен зиратхананың дҿңгелек қабырғалары 

2,2 м. Күйген жҽне шикі кірпіштердің кҿлемі бірдей - 24 х 24 х 5 см. 

  Бұл нысан да жҿндетіп пайдаланылуға берілді. 

 

3-тапсырма 

А) Мәтінді түсініп оқыңыз, мәтіннен сын есімдерді тауып, астын сызыңыз. 

Б) Мәтінді абзацқа бӛліп, әр абзацқа ат қойыңыз, мәтін бойынша сұрақтар 

құрастырыңыз. 

 

Тҥркістан қаласы ертеден гүлденген мекен. Мұнда адамзат баласы тас 

ғасырынан бастап ҿмір сүрген. Бұған Қосқорған елді-мекеніндегі Шоқтас 

ауылындағы тас тұрақтар куҽ бола алады. Сондай-ақ Шаға, Шойтҿбе 

қалашықтары мұнда түркі заманында да ҿркениеттің болғандығын кҿрсетеді. 

Бұл ҿз кезегінде сол заманда ақ, Түркістанның жазиралы даласында кҿптеген 

қоныс, қалашықтардың болғандығын білдіреді.   

 Бұл ҿркениет ошағының іздері күні бүгінге дейін сақталып, бірқатары 

қазіргі таңда «Ҽзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мҽдени қорық-

мұражайының ескерткіштер тізіміне алынған. Тарих жҽне мҽдениет 

ескерткіштерін қорғау, оларды зерттеу мен насихаттау мемлекеттік 

деңгейдегі шара болып табылады. Ескерткіштерді тұрақты түрде қорғау, 

оларды жүйелі түрде есепке алу қорық-мұражайдың басты мақсаты мен 

міндеті. Қазіргі таңда «Ҽзірет Сұлтан» тарихи-мҽдени қорық мұражайының 

Археология жҽне тарихи-мҽдени ескерткіштерді қорғау бҿлімі осы бағытта 

тыңғылықты жұмыс жасап келе жатыр. Бҿлім мамандары жыл сайын 

археологиялық зерттеулер арқылы Түркістан аумағынан ғасырлар куҽсі 

болған қалашықтар мен қорған, обаларлың орнын тауып зерттеп, тізімге 

алып келеді. Нақ осындай мақсатта қорық-мұражай тарапынан 2012 жылы 

Бабайқорған ауылдық округінің аумағына археологиялық барлау жұмыстары 

жүргізілді. Барлау барысында бірқатар ортағасырлық қалашықтар мен 

қоныстар табылып, тізімге алынды. Одан бҿлек қорық-мұражайдың 

ескерткіштер тізімінде ҽр жылдары археологиялық экспедициялар арқылы 

зерттеліп, аршылған ескерткіштерде бар.  Соның бірі Қаратаудың етегінде 

орналасқан Ақтҿбе қалашығы. «Ҽзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мҽдени 

қорық-мұражайының археология бҿлімі (жетекшісі М.Тұяқбаев), Қожа Ахмет 

Ясауи атындағы ХҚТУ ғылым орталығының археологтары (жетекшісі 

М.Елеуов) аталған қалашықты зерттеп, Ақтҿбе қалашығы деген атау беріп І-

VІІ ғғ. аралығында ҿмір сүргенін анықтап отыр.   
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                          Кҽрім Асылхан 

Ҽбдіқалиұлы 

 

4-тапсырма 

А) Мәтінді түсініп оқыңыз, мәтіннен есімдіктерді тауып, астын сызыңыз. 

Б) Мәтінді толықтырып реферат дайындаңыз. 

 

Жетісу жері тарихқа бай, оны біздің жыл санауымызға дейін жҽне бұл 

күндері ұлы тұлғалар жасап, жыршы-ҽншілер кейінгі ұрпаққа жеткізіп 

отырған. Оның баға жетпес ескерткіштері - қазақ халқының кҿне тарихының 

куҽсі жартастардағы күн қақты болған суреттер, тілсіз тас мүсіндер, ескі 

қорғандар мен кҿптеген кҿне қалалардың қиранды орындары, обалар осы 

жерді мекендеген халықтың талай-талай ұрпағының ҿмірі мен тұрмысынан 

сыр шертеді. 

Жетісу ҿлкесінің ҿткен кезеңдері мен археологиялық ескерткіштерін 

ғылыми тұрғыдан зерттеп, қаттау ісі Қазақстанның ҿзге ҿңірлеріне қарағанда 

кешірек қолға алынғанмен, ежелден-ақ жиһанкездердің, зерттеушілер мен 

ғалымдардың назарына іліккен. Қзақтың тұңғыш ғалымы Ш.Уҽлихановтан 

кейін, белгілі шығыстанушы ғалым, академик В.В.Бартольдтің қосқан үлесі 

зор. Сондай-ақ П.П.Румынцев, П.П.Семенов-Тянь-Шанский, А.И.Левшин, 

В.В.Радлов т.б кҿптеген ғалымдар мен саяхатшылардың зерттеу еңбектері 

ҿткен тарихымыздан сыр шертеді. 

  

5-тапсырма 

А) Мәтінді түсініп оқыңыз, мәтіннен сан есімдерді тауып, оларды сӛзбен 

жазыңыз. 

Б) Мәтіннен ӛзіңіз таңдаған екі сӛйлемге синтаксистік  талдау жасаңыз. 

Ҧы Жібек Жолы  бойында орналасқандықтан Қазақстан аумағындағы 

қалалар мен табиғаты ғажайып қорықты жерлер ежелден саяхат жҽне туризм 

нысандары болып табылған. Қазақстандағы алғашқы туристік ұйымдар 20 

ғасырдың 20 – 30-жылдары пайда болды. 1929 жылы Алматы қаласында 

тұңғыш туристік жорық ұйымдастырды. Оған Г.И. Белоглазов пен Ф.Л. 

Савин басқарған 17 мектеп мұғалімдері қатысты.  

Жорық Алматы тҿңірегінен басталып Есік кҿлінде (62 км) аяқталды. 

1930 жылы Алматы ҿлкетану мұражайы жанында Пролетарлық туризм жҽне 

экскурсия қоғамының ҿлкелік бҿлімшесі жұмыс істей бастады. Оның 

алғашқы тҿрағасы болып В.Г. Горбунов сайланды.  

Осы жылы Алматы қалалық телеграф пен пошта қызметкерлерінен (16 

адам) құралған топ (Ф.Л. Савин басқарған) Медеу – Кҿкжайлау – Үлкен 

Алматы кҿлі жағалауына дейін барды. Туризмнің бұл түріне В.Зимин, 

А.Бергрин, Д.Литвинов, Х.Рахимов, Г.Белоглазов, т.б. кҿп үлес қосты. 1931 

жылы қаңтарда Алматыдан Зиминнің бастауымен алғаш рет шаңғышылар 

жорығы ұйымдастырылды.  

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%B0%D0%BB%D1%8B_%D0%96%D1%96%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%96%D0%BE%D0%BB%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/1929
http://www.almaty.kz/page.php
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%96%D0%BA
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://www.alaman.kz/?p=13552
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%AE%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%BA%D3%A9%D0%BB%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%AE%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%BA%D3%A9%D0%BB%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92.%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
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―Еңбек жҽне қорғаныс‖ эстафетасын алған бұл жорыққа қатысқан 8 

шаңғышыға ұлттық атты ҽскер полкінің сегіз шабандозы қосылды. Олар 

Алматыдан шығып, Ұзынағаштан ҿтіп Қордай асуы арқылы эстафетаны 

Қырғызстан командасына табыс етті.  

Сол жылы Алматыдағы Жетісу губерниясының мұражайдың жанынан 

Бүкілодақтық пролетарлық туризм мен экскурсия ерікті қоғамының 10 

мүшесі бар алғашқы ұясы ұйымдастырылды. 

 

  6-тапсырма 

А) Мәтінді түсініп оқыңыз, мәтіннен салт етістіктерді тауып, сабақты 

етістікке айналдырыңыз. 

Б) Мәтіннен ӛзіңіз таңдаған екі сӛйлемге синтаксистік  талдау жасаңыз. 

 

Батыс Қазақстан облыстық тарихи-ӛлкетану музейі кҿпшілікпен 

жұмыс жҽне экскурсиялық қызмет кҿрсету бҿлімінің меңгерушісі Айсұлу 

Нысанованың айтуынша, жергілікті оқу орындары мұражай ашуға негіз 

қалаған, соның бірі 1812 жылы ашылған, алайда ол ғимарат 1821 жылы 

ҿртеніп кеткен. Орынбор ҿлкесінің шекаралық жҽне азаматтық 

басқармасының 1834 жылғы есебінде Оралда ҽскери училище құрылысының 

басталғаны туралы жазылған. Ал Орынбор корпусы сардарының 1836-1837 

жылдардағы есептерінде құрылыс аяқталып, онда сабақ басталғаны баян 

етіледі. Осы училище тұрақты жұмыс істей бастаған 1836 жылы аталмыш 

музейдің негізі қаланған. Сонымен, батыс қазақстандық музейдің жұмыс 

жасай бастағанына 176 жыл толды деп қорытынды жасауға болады. 

  1980 жылы ХІХ ғасыр ескерткіші болып табылатын бұрынғы орыс-

қазақ мектебінің ғимаратына кҿшірілген музей қоры ҿте бай. Ҽрине, оның 

бҽрін кҿрмеге қою мүмкін емес. Музей қорында 120 мыңнан астам экспонат 

сақтаулы. Бұл - еліміздегі ең бай қорлардың бірі. Онда қазақ халқының 

тарихына қатысты аса құнды жҽдігерлер де мол. Бұлар жыл сайын жаңарып, 

толығып отырады. 
  Елжан Ералы 

 

7-тапсырма 

А) Мәтінді түсініп оқыңыз, мәтіннен сан есімдерді тауып, оларды сӛзбен 

жазыңыз. 

Б) Мәтіннен ӛзіңіз таңдаған екі сӛйлемге морфологиялық  талдау жасаңыз. 

 

Солтҥстік және Орталық Қазақстанның тарихи-мәдени 

ескерткіштері 

           Беғазы кешені - Қазақстандағы қола дҽуірінің соңғы кезеңінен 

сақталған тайпа кҿсемдері мен дін басыларының бейіттері. Қарағанды 

облысы, Ақтоғай ауданы, Ақтоғай кентінің оңтүстік – шығысында 40 км 

жерде. Беғазы қорымының солтүстік – шығыс жақ шетінде орналасқан. 1947 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%B0%D0%B7%D1%8B%D0%BD%D0%B0%D2%93%D0%B0%D1%88
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%82%D1%96%D1%81%D1%83
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.inform.kz/kaz/searchauthor/1053
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– 1952 жыл Орталық Қазақстан архиологиялық экспедициясы ( жетекшісі - 

Ҽ.Мағұлан)― зерттеген 6 қоршаулы обалардан тұрады. Барлығы қазылған. 

Құлылыста бір – біріне ұқсас. Тек кҿлемдері ҽртүрлі. Сыртқы кҿлемі 4х4 

метрден 9,6х9,6 метрге жетеді, пішімі шаршы, кісі қойылған қоймасының 

кҿлемі 2,2х2,2 метрден 6х6 метрге дейін. Екі жағы үлкен қақпақ тастармен 

кҿмкерілген, қабырғаларының қалыңдығы - 1,8 -3,6 м, биіктігі 0,4 – 1,1 м. 

Барлығының шығыс жағынан 1,8 – 9 м, ені 0,75 – 4 дҽліз салынған Кешеннің 

ішінде кҿлемінің үлкендігімен кҿзге 1 - жҽне 2 – бейіт. 

Беғазы қорымы– Қазақстандағы қола, ерте темір тоб. Қарағанды 

обылысы, Ақтоғай ауданы, Ақтоғай кентінің оңтүстік – шығысына қарай 40 

км жерде. Қаратал (Беғазы) ҿзінің оң жағалауында . 1947 – 49 жҽне 1952 

жылдары Орталық Қазақстан архиологияқ экспедициясы (жетекшісі 

Ҽ.Марғұлан) зерттеген. Беғазы қорымында қола, ерте темір дҽуірінің 

бейіттері мен ортағасырлық 57, кейінгі кездердегі 100 – ге жуық қазақ 

бейіттері бар. Қорымның аум 240х570 м 20 бейіт зерттелді. Оның 14-і андрон 

мҽдениетінен Беғазы – Дҽндібай мҽдениетіне ҿту кезеңіне жатады.    

 

           8-тапсырма 

А) Мәтінді түсініп оқыңыз, зат есімдерді тауып, олардың түрін 

ажыратыңыз.. 

Б) Мәтіннен ӛзіңіз таңдаған екі сӛйлемге синтаксистік  талдау жасаңыз. 

 

Айша бибі кесенесі- Қазақстандағы сҽулет ҿнері ескерткіші. ХІХ ғ. 

салынған. Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы, Айша бибі ауылында 

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

А.Н.Бернштейн жасаған КСРО ҒА Қазақ филиалының тарих жҽне 

материалдық мҽдениет экспедициясы. 1953 ж. Қазақстан ҒА-ның 

экспедициясы зерттеген Күмбезді Қарахан (Ҽулие Ата) салдырған. Бірақ 

кесенені салған сҽулетші туралы нақты дерек жоқ. Пішіні шаршыланып 

біткен. Ауданы 7,6 х 7,6м. бұрыштар бағаны- тіреулер арқылы кҿтерілген. 

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

бағаналар оюлы ұсақ плиткалармен қапталған. Қабырғаның ортасында сүйір 

арқылы текше жасалған. Текше беттерінің қабырғаға ұласар тұсы шағын 

бағаналармен сҽнделген. Бұл бағаналардың жоғары жағы кҿгеріс ҿрнекпен 

ҽшекейленген мығым блок болып келеді.бұрыштағы бағаналар кҿгеріс 

ҿрнекті жұқа кірпішпен ҿрілген белдеу арқылы ҽсемделген. Айша бибі 

кесенесінің іргетасынан бастап есептегенде 3,4 м биіктікте бағаналарға арап 

ҽріпінде жазуы бар белдеу жүргізілген. Солардың бірінде ―күз, бұлттар, 

дҿңгеленген дүние...‖ деген сҿздер жазылған. Кесене қабырғалары 

(қалыңдығы 80см) үш бҿліктен: күйдірілген кірпіштен қаланған ішкі 

жағынан, оймыш ҽшекейлі палитармен қапталған сыртқы жағынан, сонымен 

бірге саз балшықпен жҽне жарамсыз плиткалардың сынықтарымен 

толтырылған қабырға ортасындағы кеңістіктен тұрады. Қабырғалар мен 
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бағаналар беріктігін арттыру үшін қабырғаның ішкі жағына арша ағашынан 

арқалық қойылған. Кесене қабырғаларының сыртқа беті артқы жағындағы 

сыналарымен бекітілген оймыш қисақ плиткалар арқылы безендірілген. Ұсақ 

плиталардың шырмауық ҿрнегіне алпыс түрлі ҽшекеей қолданылған. 

Қашаумен үңгіп жасалған бұл ойулар бір-бірімен қиуласып, кесененің 

мақсатына лайық сҽулеттік сипатталған композициялық шешім тапқан. 

Кесене құрылысынан Ҽмір Темір дҽуіріндегі сҽулет ҿнерінде үлкен орын 

алған порталды – тақталды дҽстүр айқын аңғарылады. ―Қазақ жобалау, 

қалпына келтіру‖ институтының Айша бибі кесенесін ресубликалық маңызы 

бар тарих жҽне мҽдениет ескеткіштерінің тізіміне енгізіліп, мемлкет 

қорғауына алынған.  

 

9-тапсырма 

А) Мәтінді түсініп оқыңыз, мәтіннен сан есімдерді тауып, оларды сӛзбен 

жазыңыз. 

Б) Мәтіннен ӛзіңіз таңдаған екі сӛйлемге синтаксистік  талдау жасаңыз. 

 

 «Ақтас» мешіті Қызыл-Орда облысының далалы ауданында 

орналасқан. 

           Бұл құрылыстың фундаменті ретінде күйген кірпіш тұр, оның 

жалпақтығы 20см. Фундамент астына 20см тереңдікте тас бетон қойылған 

фундаменттің жан жағынан 50см қиыршық тас салынған қалаудың 

материалдық жағдайы қанағаттандырарлық, ешқандай қайта жасау қажетсіз, 

барлығы жҿндеу барысында қалпына келтірілді. Қабырғалар күйдірілген саз 

кірпіштен қаланды. Қабырғаларының қалыңдығы 1,4 м, жҿндеу жұмыстары 

атқарылып пайдаланылуға берілді. 

          Құрылыс 27х14х6,5см жҽне 26х27х6,5см жҽне 1,5-2см қалың кҿлемдегі 

күйген кірпіштен салынған күмбезді құрылыс. Жоспар бойынша жан-

жағынан 19х18,6м биіктігі күмбез ұшына дейін 19,5м. Кҿлемдігі квадрат 

ұқсас. Күмбез тіреліп тұрған қабырғалар арка болып салынған. Қабырғалары 

шикі сазбен сыланып ақталған. Құрылыстың салынған уақыты шамамен 

1884ж, 1984-1986 жылдары ескерткішке жҿндеу жұмыстары жүргізілді. 

Сазды лаймен кірпіш, қалаудың жекелеген жіктері цементпен бекітілді.   

Қызыл-Орда облысы Шиелі ауданындағы «Асан - Ата» кесенесі   

Ескерткіш Қызыл-Орда облысының Далалы ауданы Шиелі ауданында 

орналасқан. 27х15х6,5см жҽне 26х27х6,5см кҿлемді күйдірілген кірпіштен 

сазды лаймен салынған күмбезді құрылыс. Жоспарда тікбұрышты портал 

3,8м тереңдікте, 6,98 жалпақтықты жалпы ауданы 7,06м биіктігі күмбез 

үстіне дейін 7,66м тҿртбұрышты құрылыс. Іштеріне арка арқылы салынған. 

Ішкі қабырғаларының беті цемент қосылған лаймен сыланған.  

 

 

10-тапсырма 



 

 

 

131 
  

А) А) Мәтінді түсініп оқыңыз, мәтінді орыс тіліне аударыңыз.  

Б) Мәтіннен ӛзіңіз таңдаған екі сӛзге фонетикалықк  талдау жасаңыз. 

 

Тамсансаң, Семейдегі аспалы кӛпірге тамсан. Мұндай кҿпір ТМД-да 

жоқ. Ҽлем елдерінің ҿзінде саусақпен санарлық қана. Семейдің кҿркіне кҿрік 

қосып, сҽулетін арттырған бұл аспалы кҿпір - Тҽуелсіздіктің тҿл туындысы. 

1998 жылы Үкімет Семей қаласында жаңа кҿпір құрылысын бастауға 

шешім шығарды. Ҿйткені, Ертіс ҿзені үстімен ҿтетін автомобиль кҿліктері 

жүретін бұрынғы ескі кҿпір пайдаланғанына небҽрі отыз жылдан астам ғана 

уақыт ҿтсе де сыр бере бастаған-ды. Сҿйтіп Семейде жаңа кҿпір салу 

мҽселесі күн тҽртібінде ҿткір тұрған болатын.  

Кҿпір құрылысының басталуына орай ұйымдастырылған салтанатты 

рҽсімге Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың ҿзі арнайы келіп қатысты. 

Аспалы кҿпір құрылысымен негізінен жапондық «Аячай» фирмасы 

айналысты. Бас менеджер Мацузава басқарған бұл фирманың мұндай кҿпір 

салуда тҽжірибесі бұрыннан-ақ бар екен. Атап айтқанда, Америкада, 

Түркияда, Оңтүстік Кореяда осындай кҿпірлердің құрылысын жүргізіпті. 

Кҿпірдің қаңқалары да Жапонияда жасалып, алдымен су жолымен, сосын 

теміржолмен Семейге тасымалданды. Жалпы, екі мемлекет 

арасындағы келісімге орай Жапония мемлекеті кҿпір құрылысына 165 млн. 

доллар бҿліпті. Бұл қаржыны 2,7 пайызбен 30 жылда қайтару мҽселесі де 

алдын ала пысықталған. Ал кҿпірге келіп тірелетін ұзындығы 16 шақырым 

жол құрылысын жүргізумен Түркияның «АлсимАларко» фирмасы 

айналысты.  

Осы арада айта кету керек, жаңа кҿпірдің үстіне табиғи асфальт 

тҿселген. Ол асфальт Кариб бассейніндегі Трининад кҿлінен арнайы тасып 

жеткізілген кҿрінеді. Сонымен қатар кҿпір құрылысы жұмыстарына ҿз 

елімізден 30-ға жуық фирмалар қатысса, жұмысшылардың 90 пайызын 

жергілікті азаматтар құрады. 

Кҿпір құрылысы белгіленген мерзімнен бұрын бітіп, 2000 жылдың 

қазан айында пайдалануға берілді. 

 

11-тапсырма 

А) Мәтінді түсініп оқыңыз, мәтіннен сын есімдерді тауып, оларды шырай 

түріне ажыратыңыз.. 

Б) Мәтіннен ӛзіңіз таңдаған екі сӛзге фонетикалық талдау жасаңыз. 

Семей- Қазақстанның ірі жҽне ҽдемі қалаларының бірі. Ол 1718 жылы І 

Петрдің жарлығымен құрылған. Дегенмен қаланың нақтылы жасы одан да 

кҿбірек. Себебі оның қазіргі орнында Доржынкент деген кҿне қала болған.  

Доржынкент қазақ – жоңғар қақтығыстры кезінде ҽлсіреп, жойылып 

кеткен. 1606 жылдың ҿзінде Михайыл патшаның грамотасында Доржынкент 

қаласының аты аталды. Онда бұқа стилінде салынғын ҽдемі сарайлар екені 

жазылғыан. ХІХ ғасырдың орта тұсында Ресейдің Азия бҿлігіндегі керуен 
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жолдары тоғысқан ірі сауда орталығына айналды. 1851 жылы қаланың 

елтаңбасы бекітіліп, 1854 жылы Кереку жҽне Ҿскемен уездерінің басын 

біріктірген үлкен орталық облыс болып құралды. Кейбір ғалымдар ―Семей‖ 

сҿзінің түптҿркінінің ―ырысы сол, нұрлы жол‖ мағынасынын білдіретінін 

айтады. Бүгінгі күні Семей еліміздің рухани жҽне мҽдени орталығы ретінде 

белгілі. ХІХ ғасырдың ортасында Қазақстанда тұңғыш рет Семей қаласында 

типография мен кҿпшілік кітапхана ашылып, алғашқы су құбыры жүргізілді. 

ХХ ғасырдың барысында бірінші футбол командасы құрылса, одан кейін де 

алғаш рет осы қалада фктбол мен шахмат элементтерін ―Нью - футбол‖ 

ойыны дүниеге келді.  Бұл қасиетті мекен ұлттық цирк пен театрдың отаны. 

Сонымен қатар, мұнда Қазақстандағы алғашқы ҿлкетану мұражайы ашылып, 

оған Абай сиқты ұлы тұлға экспонат тапсырған.  

Семей дегенде, Абай Құнанбайұлы, Шҽкҽрім Құдайбердіұлы Федор 

Достоевский, Мұхтар Ҽуезов, Қаныш Сҽтбаев, Ҽміре Қашаубаев, Галина 

Серебрякова, Всеволод Иванов жҽне тағы да басқа ұлы тұлғалардың есімдері 

еске түседі. 

Семей 1917 жылы құрылған ―Алаш - Орда‖ партиясының кҿсемдерінің 

аттарымен біте қайнасқан саяси орталық. Сол жылдары қаланың сол 

жағалауы Алаш партиясының құрметіне Алаш қаласы деп аталғаны мҽлім. 

Семей ерте кезден ҿзіне саяхатшыларды қызықтырған, саяхатшыларды 

тарихи терең тамырымен тарта білген қала. Мұнда Пржевальский, Семенов 

Тянь – Шанский, Потанин, Джордж сияқты ҽлемге танымал саяхатшы – 

ғалымдар ат басын тіреген. Бүгінгі күні Семей Қазақстанның аса қызықты да, 

тартымды туристік орталығы деуге болады.  

 

 12-тапсырма 

А) Мәтінді түсініп оқыңыз, мәтінді әрі қарай толықтырып, реферат 

дайындаңыз. 

Б) Мәтіннен ӛзіңіз таңдаған екі сӛйлемге синтаксистік  талдау жасаңыз. 

Мәшһҥр Жҥсіп мешіті - архитектуралық ескерткіш.  

Павлодар қаласында 2001 ж. 5 қыркүйекте ашылды. Мешіттің бірінші 

қабаты сегіз қырлы. Бұл - Дешті Қыпшақтардың сҽулет үлгісі. Сол заманда 

сегіз қырлы сарайлар салынғаны тарихтан белгілі. Оның үстіндегі сегіз 

қырлы жұлдыз түркі жұртының ортақ рҽмізі. Күмбезі шаңырақ үлгісінде. 

Тҿрт мұнараның биіктігі Пайғамбар жасына орай - 63 м. Бір мезгілде бір 

жарым мың адам намазға жығылуға мүмкіндігі бар. Ерлер мен ҽйелдер залы 

бҿлек. 400 орындық асхана, мұражай, кітапхана, ислам дінін насихаттайтын 

бейнезал, неке қию бҿлмесі бар. Үлкен залдағы гауһар тасты шамның 

салмағы 3.5 тонна, биіктігі 16,5, ені 6 м.
[1]

 

Павлодар қаласында 6 гектар жерді алып жатқан паркі, медресесі, 

Кутузов, Кривенко, Қайырбаев кҿшелерінен кіру есіктері бар 1500 орындық 

Бас Мешіт сҽулет ансамблі салынды. Бас мешіттің жобасын 

«Алматыгипрогор» АҚ жобалау институты ҽзірледі. 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D3%99%D1%88%D2%BB%D2%AF%D1%80_%D0%96%D2%AF%D1%81%D1%96%D0%BF_%D0%BC%D0%B5%D1%88%D1%96%D1%82%D1%96#cite_note-1
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Мешіт ғимараты 48*48 метрлік сегізбұрышты жұлдыз түрінде 

салынған, диаметрі 30 метр 1200 орындық ерлер намаз оқитын зал, күмбездің 

биіктігі 33 метр. Мешіт ғимаратының кҿлемі 48*48 метр, мұнараларының 

биіктігі – 63 метр, аймен бірге күмбездің биіктігі – 54 метр, жалпы ауданы 

7240 шаршы метр. Бірінші қабатта медресенің оқу сыныптары, неке қию 

залы, 200 орындық асхана жҽне оның қосалқы бҿлмелері, 300 орындық 

ҽйелдер намаз оқитын зал, дҽрет алу жайлары, холл орналасқан. 

Неке қию залы жҽне асхана екі кҿлемді бір үлкен залға айналдыру үшін 

жылжымалы қабырғамен бҿлінген. Ғимаратқа кіру сатылармен екінші қабат 

деңгейіне кҿтереді, онда 1200 орындық балконы бар намаз оқу залы, ислам 

мҽдениетінің мұражайы, кітапхана, бейнезал, қызметтік жайлар, холл 

орналасқан.Негізгі ғимараттың екі қабаты жҽне мұнаралары кірпіштен, 

күмбезі темір құрылымдардан жасалған.
[2]

 

 

13-тапсырма 

А) Мәтінді түсініп оқыңыз, мәтіннен жалғау түрлерін табыңыз. 

Б) Мәтіннен ӛзіңіз таңдаған екі сӛзге  фонетикалық талдау жасаңыз. 

 

Баянауыл – Павлодар облысының оңтүстік-шығысында орналасқан 

Баянауыл ауданының орталығы. Баянауыл тауларының ортасында 

Сабындыкҿл жағасында орын тепкен. 

Баянауыл ауылының ҿзі - ҿте кҿрікті жер, халқы 4472 адамды құрайды.  

Тарихы 1826 жылы казак станицасының құрылысынан бастау алады, оның 

алғашқы атаманы болып болашақ этнограф, географ, саяхатшы Г. 

Потаниннің ҽкесі Н. Потанин болған. Ол кезде халық саны 800 адамды ғана 

құраған екен. Ал 1833 жылы ғана Баянауыл округ болып құрылды. 

Баянауыл елді мекені – курортты аймақ, ол 1985 жылы Ұлттық табиғи 

саябақ статусына ие болды. Саябақ табиғаты ҿте ерекше жаралған 

табиғатымен ҽйгілі: Баянауыл таулары батыстан шығысқа қарай 40-50 

шақырым, солтүстіктен оңтүстікке қарай 20-25 шақырым. Ең биік нүктесі – 

Ақбет тауы, ол 1026 м биіктікте. Таулы-орманды оазис 450 шаршы 

шақырымды алып жатыр, оның негізгі ерекшелігі – жартастар (Кемпіртас, 

кҿгершін, Булка (Найзатас), аттың басы, тас жастықтар жҽне т.б.), 

Сабындыкҿл (ауданы 7,4 шаршы шақырым) жҽне Жасыбай (ауданы 4 шаршы 

шақырым) кҿлдері, үңгірлер (Ҽулиетас 22 м) жҽне Драверта үңгірі (тастағы 

жазулар), Құмыра (сарқырамасы бар 3 м), тас шатқалдары жҽне т.б. кҿрікті 

жерлердің болуы. 

Жасыбай, Сабындыкҿл жҽне Торайғыр кҿлдері жыл сайын мыңдаған 

туристерді қарсы алады, бұл үшін кҿл жағалауларында демалыс үйлері мен 

пансионаттар кҿптеп орналасқан. 

Сонымен қатар бұл ҿлке елімізге танымал ең алғашқы академик Қ. 

Сҽтбаевтің, Ш.Шҿкиннің, М.Ж.Кҿпеевтің, Ж.Аймауытовтың, қазақтан 

шыққын алғашқы кинорежиссер Ш.Аймановтың жҽне т.б. атақты 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D3%99%D1%88%D2%BB%D2%AF%D1%80_%D0%96%D2%AF%D1%81%D1%96%D0%BF_%D0%BC%D0%B5%D1%88%D1%96%D1%82%D1%96#cite_note-2
http://visitkazakhstan.kz/kk/guide/places/view/134/
http://visitkazakhstan.kz/kk/guide/places/view/134/
http://visitkazakhstan.kz/kk/guide/places/view/504/
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адамдардың дүниеге келген жері. 

 

14-тапсырма 

А) Мәтінді түсініп оқыңыз, Абай Құнанбаев туралы ӛз ойыңызды жазыңыз. 

Б) Мәтіннен ӛзіңіз таңдаған екі сӛзге фонетикалық талдау жасаңыз. 

 

Абайдың әдеби-мемориалдық мҧражайы 1940 жылы ашылған. Ол 

Қазақстан тарихындағы тұңғыш ҽдеби мұражай болып табылады. Мұражай 

1940-1944 жылдары Бекбай Байысовтың үйінде ашылып, 1944-1967 жылдары 

Ҽнияр Молдабаевтың үйіне қоныс аударады. Бұл екі үйдің де Абайға қатысы 

бар. Ақын 1875-1904 жылдары Семей қаласына келгенде осы үйлерге түсіп 

жүрген. 1967 жылы Абайдың 125 жылдық мерейтойы қарсаңында мұражай 

қаладағы сҽулет ескерткіштерінің бірі саналатын, ұлы ақын ҿмір сүрген дҽуір 

үлгісімен салынған кҿпес Роман Ершовтың үйіне кҿшірілді. 

Мұражай алғашқы ашылған жылдары «Абайдың мемлекеттік ҽдеби-

мемориалдық мұражайы» деген атпен Оқу министрлігінің қарауында болады. 

Одан соң мҽдени-ағарту мекемелері басқармасының қарамағына кҿшті. Ал 

1947 жылы Қазақ ССР Ғылым академиясының қарауына ауысты. 1953 жылы 

Абай мұражайы «мемориалдық музей» дҽрежесіне түсіріліп, Ғылым 

академиясынан Мҽдениет министрлігі қарауына ауыстырылды, одан Семей 

облысының мҽдениет басқармасына берілді. Тек 1960 жылдары ғана ақын 

мұражайы Мҽдениет министрлігінің қарауына ауыстырылды. 

1990 жылы «Абайдың мемлекеттік тарихи-мҽдени жҽне ҽдеби-

мемориалдық қорық-мұражайы» болып қайта ұйымдастырылды. 

Жидебайдағы 6400 гектарлық қорық аймағы 16 ескерткішті қамтиды. 

Қорық-мұражай құрамына Семейдегі бас мұражай, «Алаш арыстары – 

М.Ҽуезов» мұражайы, Жидебайдағы Абайдың мұражай-үйі, Шҽкҽрім 

мұражай-үйі, Ҽуезовтің Бҿрілідегі мұражай-үйі, Кҿкбай Жанатайұлының 

Тақырдағы мешіт-медресесі, Мақаншыдағы Ҽсет Найманбайұлының 

мұражайы, Құндыздыдағы Шҽкір Ҽбенұлының мұражай-үйі кіреді. 

Бас мұражай экспозициясында «Абай дҽуiрi», «Абай бейнелеу 

ҿнерiнде», «Алаш арыстары», «Абай жҽне Семей шаһары» атты тақырыптық 

кҿрме залы, «Абай шығармашылығының үш қайнар бұлағы», ақын 

поэмаларына арналған «Шығыс залы», «Грек залы», «Жаз» ҿлеңіне арналған 

зал, «Абайдың ақындық мектебi», «Абайтану», «Абай халық жүрегiнде» атты 

сыйлықтар залдары орналасқан. 

  

15-тапсырма 

А) Мәтінді түсініп оқыңыз, мәтіннен сан есімдерді тауып, оларды сӛзбен 

жазыңыз. 

Б) Мәтіннен ӛзіңіз таңдаған екі сӛйлемге синтаксистік  талдау жасаңыз. 

Арыстан баб кесенесі - кҿне Отырар жеріндегі сҽулет ҿнері 

ескерткіші. Түркістан халқының арасында мұсылман дінін таратушы Қожа 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0_%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82_%D0%98%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%83%D0%B8
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0_%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82_%D0%98%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%83%D0%B8
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Ахмет Иасауидің ұстазы болған Арыстан баб ата қабірінің басына салынған. 

Кесене дҽлізхана, мешіт, құжырахана, азан шақыратын мұнара сияқты жеке 

бҿлмелерден құралған. Кесененің ең кҿне бҿлігі қабірхана болуы тиіс. Қазір 

де оның едені басқа бҿлмелермен салыстырғанда едҽуір биік. Қабір үстіне 

алғашқы белгі 12 ғ. шамасында салынған. Мазар 14 ғасырда қайта жҿнделген. 

Арыстан баб кесенесі 20 ғасырдың басында жергілікті халықтың 

қаражатымен күйдірілген кірпіштен ауданы 35x12 м, биіктігі 12 м, 

бұрынғы Меккеге қараған есігі Түркістанға, Ҽзірет Сұлтанға бағытталып, 

Солтүстік жағы кесене, Оңтүстік жағы мешіт есебінде қайта жҽнделді. Дҽліз-

қақпа маңдайшасына мҽрмҽр тақта қаланып, бетіне һижра бойынша 1327 

жыл, яғни соңғы құрылыс жүрген уақыт деп кҿрсетілген. 

Бұл кесене XII ғасырда ҿмір сүрген діни кҿріпкел Арыстан баб 

мазарының үстіне салынған. Кесененің бірінші құрылысы XIV-XV ғасырға 

жатады. Сол құрылыстан кесілген айван тізбектері қалған. XVIII ғасырда 

кҿне мазардың орнында жер сілкінісінен кейін екі кесілген ағаш тізбекке 

тірелген айванмен салынған екі күмбезді құрылыс орнатылды. XVIII ғасырда 

құрылыс қиратылып, фриз жазбалары бойынша 1909 жылы қайта салынды. 

1971 жылы жоғары деңгейдегі грунт сулары салдарынан мешіт құлатылып, 

қайта орнатылды. Құрылыс алебастр ерітіндісінде күйдірілген кірпіштен 

қабырғаның сырт жағына салынды.  

Қазіргі кезде бұл кесене Орталық Азиядағы қажылық міндетті ҿтейтін 

мұсылман киелі жерлерінің бірі болып саналады Аңыз бойынша Арыстан баб 

Мұхаммед пайғамбардың елшісі болған. Бір күні Мұхаммед пайғамбар ҿзінің 

шҽкірттерімен құрма жеп отырған еді. Бір құрма қайта-қайта ыдыстан құлай 

беріп, пайғамбар ішкі дауысты естіді: «Бұл құрма Сізден кейін 400 жыл 

алдағы уақытта туылатын мұсылман бала Ахметке арналған». Сонда 

пайғамбар шҽкірттері ішінен бұл құрманы кім иесіне жеткізетінін сұрайды. 

Ешкім сұранған жоқ. Пайғамбар сұрақты қайта қойғаннан кейін, Арыстан баб 

былай деді: «Егер Сіз Алла Тағаладан 400 жыл сұрап берсеңіз мен бұл 

құрманы иесіне жеткіземін». Халық аңыздарынан жҽне жазба деректеріне 

қарағанда («Рисолаи Сарем-Исфижоб» жҽне Куприлозада кітабы) Арыстан 

баб Ахмет Яссауидің ұстазы болып құрманы жеткізеді. Қазіргі кезде Арыстан 

баб мазары үстінде 30*13 метр аумағы бар кесене тұр. Тарихи деректер 

бойынша XII-XVIII ғасырларда кесене бірнеше рет қайта салынып, қайта 

жаңартылды. Қожа Ахмет Яссауи ұлы ҽулие мен діни кҿріпкел 1103 жылы 

туылып 1166 жылы қайтыс болған. 
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