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АЛҒЫСӨЗ 

 

 

 
ЖАҢАША БІЛІМ БЕРУДЕГІ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШЕБЕРЛІК-

ЗАМАН ТАЛАБЫ 

 
Махамбетова А.Б. 

Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің аға оқытушысы 
 

Түйін. Мақалада қазіргі оқыту жүйесін инновациялық технологиялар 

арқылы жүзеге асыруда педагог шеберлігінің алатын орны туралы 

баяндалады. Кәсіби шеберлікті жан-жақты талдай отырып, 

педагогикалық такт, шеберлік, шығармашылық іс-әрекет ұғымдарын 

нақтылаған. Біздің ойымызша, жаңа формация педагогының табысы 

оның кәсіби біліктілігіне байланысты қалыптасады. Сонымен қатар, 

кәсіби шеберліктің басты сипаты ашып көрсетілген.  

Түйінді сөздер: педагогикалық шеберлік, шығармашылық іс-әрекет, 

дарындылық, құзырлылық, педагогикалық технология, оқыту үрдісі. 

КІРІСПЕ 

Қазіргі таңда әлемдік білім беру жүйесі уақыт өткен сайын жылдам 

дамуда. Орыс педагогі К.Д.Ушинский айтқандай, қазіргі заман 

талабына сай, әр мұғалім, өз білімін жетілдіріп, ескі бір сарынды 

сабақтардан гөрі, жаңа талапқа сай инновациялық технологияларды өз 

сабақтарында күнделікті пайдаланса, сабақ тартымды да, мәнді, 

қонымды, тиімді болары сөзсіз-деген. Бұл жөнінде Қазақстан 

Республикасы «Білім туралы» Заңының 8-бабында «Білім беру 

жүйесінің басты міндеттерінің бірі – оқытудың жаңа технологияларын 

енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық 
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коммуникациялық желілерге шығу» деп атап көрсеткен. Елбасымыз 

Н.Ә.Назарбаев жолдауында айқандай:  «Болашақта өркениетті 

дамыған елдердің қатарына ену үшін заман талабына сай білім қажет. 

Қазақстанды дамыған 50 елдің қатарына жеткізетін, терезесін тең 

ететін – білім» [www.akorda.kz]. Сондықтан, қазіргі даму кезеңі білім 

беру жүйесінің алдында оқыту үрдісінің технологияландыру мәселесін 

қойып отыр. Оқытудың әртүрлі технологиялары сарапталып, жаңашыл 

педагогтардың іс – тәжірибесі зерттеліп, келеді. 

Қазіргі білім беру жүйесінің мақсаты - бәсекеге қабілетті маман 

дайындау. Мектеп – үйрететін орта, оның жүрегі - мұғалім. Ізденімпаз 

мұғалімнің шығармашылығындағы ерекше тұс – оның сабақты 

түрлендіріп, тұлғаның жүрегіне жол таба білу. Ұстаз атана білу, оны 

қадір тұту, қастерлеу, арындай таза ұстау - әр мұғалімнің борышы. Ол  

өз кәсібін, өз пәнін, барлық шәкіртін, мектебін шексіз сүйетін адам. 

Өзгермелі қоғамдағы жаңа формация мұғалімі – педагогикалық 

құралдардың барлығын меңгерген, тұрақты өзін-өзі жетілдіруге 

талпынған, рухани дамыған, толысқан шығармашыл тұлға құзыреті. 

Жаңа формация мұғалімі табысы, біліктері арқылы қалыптасады, 

дамиды. Мұғалімге қойылатын талаптар: бәсекеге қабілеттілігі, білім 

беру сапасының жоғары болуы, кәсіби шеберлігі, әдістемелік 

жұмыстағы шеберлігі. Заман ағысына сай біліммен қаруланған ой-өрісі 

жоғары, зерделі, жан-жақты дамыған маман — уақыт талабы. Кеше 

ғана көк туын желбіретіп шаңырақ көтерген егемен елімізді 

өркениетке жетелейтін білім бастауында мектеп, ал сол мектепте жас 

ұрпақ бойына білім негізінің мәңгілік іргетасын қалаушы - ұстаз 

тұрады. 

«Тәуелсіз елге — білікті маман» демекші, педагогикалық шеберліктің 

негізі, өткен пікірімізде айтып кеткеніміздей, білім мен тәрбиені 

ұштастырумен қатар – педагогтардың жаңа технологияны меңгере 

білуінде және оны өз тәжірибесінде қолдана алуында. Педагогикалық 

көзқарас бойынша, «технология» ұғымы – дәстүрлі оқыту әдістерінен 

басқа, ерекше үлгіде ұйымдастырылған «педагогикалық өндіріс» деген 

пікір өз уақытында педагог-ғалымдар тарапынан сынға алынғаны 

белгілі. 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ  

Педагогикалық шеберлік – ұстаздық талантпен тығыз байланысты. 

К.Д.Ушинский: «Педагогика теориясын қаншама жетік білгенмен, 

педагогикалық әдептің қыр – сырын меңгермейінше бұған оның оның 

қолы жетпейтіндігін», — айтады. Педагогикалық шеберлік – тек қана 

мұғалімнің жалпы, жан – жақты және әдістемелік сауаттылығы ғана 

емес, ол – әр сөзді оқушылырға жеткізе білу, олардың толық қабыл 
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алуы. Ұстаздық шеберлік: 1) мұғалімнің өмірге көзқарасы, оның 

идеялық нанымды, моральды бойына сіңірген адам екендігі; 2) пәнді 

жетік білген, ойын толық жеткізетін және оқушылардың бойында әдеп, 

әдет, дағды сияқты моральдық нормаларды сіңіре білгендігі; 3) оқыту 

мен тәрбиелеудің әдіс – тәсілдерін меңгерген, білгенін қызықты да, 

тартымды өткізе алатын, педагогикалық әдеп пен талантын 

ұштастырған адам ғана шеберлікке ие болады. Педагогикалық 

шеберлікте педагогикалық техника деп аталатын мәселеге мән 

беріледі. Мұғалім әр сөзін дұрыс сөйлеп, нық айтуы тиіс, оның жүріс – 

тұрысы, қозғалысы, отырып – тұруы оқушыларға ерсі болмайтындай 

дәрежеде болуы керек. Сонымен педагогикалық шеберліктің негізі – 

балалардың өз еркімен дамуына жол ашу, оқу – тәрбие процесінде 

оқушылармен педагогикалық ынтымақтастықтар жұмыс атқарудың 

формаларын, әдістерін дамыту, шәкіртке деген қамқорлық пен 

сүйіспеншілікті арттыру педагогикалық шеберліктерінің басты сипаты 

болып табылады.  

 - Болашақ ұстаздың педагогикалық мамандыққа өзін-өзі бағыттап, 

жұмысты ұйымдастыруы педагогикалық шеберлік негіздерін білумен 

шарттас. Бұл саланы зерттеуші ғалымдардың пікірінше педагогикалық 

шеберлік мынадай жүйелерге бөлінеді: 

-   педагогикалық іс - әрекеттегі гуманистік бағыттылығы;   

-  педагогикалық кәсіби білгірлігі; 

-  педагогикалық іс- әрекетке бейімділігі; 

-  педагогикалық техникасы. 

Бұл аталған педагогикалық шеберлік жүйелері бір-бірімен тығыз 

байланыста жүзеге асады. 

Педагогикалық шеберлікті құрайтындар аз емес. Ол, ең алдымен, оқу 

процесін барлық, тіпті жағымсыз жағдайлардың өзінде қажетті 

деңгейдегі тәрбиелік даму және білімге қол жеткізуге болатындай етіп 

ұйымдастыру білігінен көрінеді. Мұғалімнің шеберлігі, әсіресе, 

сабақтарда үйрете білуден білінеді. Шеберліктің тағы бір маңызды 

көрсеткіші – ол, оқушылардың белсенділігін арттыра алуы, олардың 

қабілеттерін, өз бетімен жұмыс істеуін, білуге құмарлығын дамытуы, 

балаларды сабақта ойлануға мәжбүр ете білуі. Сонымен қатар Қазіргі 

заман адамның осы құзыреттілікті меңгере отырып тек «кәсіби 

икемділігін оңтайландыруды қамтамасыз ету ғана емес, іске асырылу 

мүмкіндігін» үнемі оқып – үйрену және өзін-өзі жасау талабын 

қалыптастыра алады. 

ҚОРЫТЫНДЫ:  

Білім саясатындағы түбегейлі өзгерістерді күнделікті оқу үрдісінде 

берілетін тапсырмалардан бастау қажет екендігі айқын көрсетілген. 



Республикалық дарынды және талантты жастарға  арналған   

www.zhas-daryn.kz  интернет ресурсы 

6 

Мұндай құзырлылықтың қатарына мыналар жатады: бағдарлы 

құзіреттілік (азаматтық белсенділік, саяси жүйені түсіну, баға бере 

білу, елжандылық, т.б); мәдениеттанымдылық құзіреттілік (ұлттық 

ерекшеліктерді тани білу, өз халқының мәдениеті мен өзге ұлттар, 

әлем мәдениетін салыстыру, саралай білу қабілеті); оқу-танымдық 

құзіреттілік(өзінің білімділік қабілетін ұйымдастыра білу, жоспарлай 

білу, ізденушілік-зерттеушілік әрекет дағдыларын игеру, талдау, 

қорытынды жасай білу); коммуникативтік құзіреттілік (адамдармен 

өзара қарым-қатынас тәсілдерін білу, мемлекеттік тіл ретінде қазақ 

тілінде, халықаралық қатынаста шетел тілінде қатынас дағдылары 

болуы); ақпараттық-технологиялық құзіреттілік (ақпараттық 

технологиялармен, техникалық обьектілер көмегімен бағдарлай білу, 

өз бетінше іздей білу, таңдай, талдай білу, өзгерте білуді жүзеге асыра 

білу қабілеті); әлеуметтік-еңбек құзіреттілігі (әлеуметтік қоғамдық 

жағдайларға талдау жасай білу, шешім қабылдай білу, түрлі өмірлік 

жағдайларда жеке басына және қоғам мүддесіне сәйкес ықпал ете білу 

қабілеті); тұлғалық өзін-өзі дамыту құзіреттілігі (отбасылық еңбек, 

экономикалық және саяси қоғамдық қатынастар саласындағы белсенді 

білімі мен тәжірибесінің болу қабілеті). Аталған құзыреттілік 

қасиеттерді тұлға бойына дарытуда педагог қауымның арнайы 

әлеуметтік білім беру құзыреттіліктерінің жан-жақты болуы талап 

етіледі. Қорыта келе, қазіргі білім беру жүйесіндегі реформаларды 

жүзеге асыру тікелей мұғалімнің кәсіби педагогикалық шеберлігіне 

байланысты. Кәсіби шебер мұғалім - сапалы білімді қалыптастырып, 

болашақ жас мамандарды құзырлы, білімді, бәсекеге қабілетті тұлға 

етіп дайындауға үлкен ықпалын тигізеді.  

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕРІ ТІЗІМІ:  
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Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан-2050» Стратегиясы 

қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты аттыҚазақстан халқына 
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Жолдауынан. (www.akorda.kz).  

2. Қарсыбаева Р.Қ. Сын тұрғысынан оқу мен жазуды дамыту 
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Алматы, 2008. -293-303 б.б. 
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арттыру жағдайында дамыту: теория және тәжірибе» Алматы, 2005. – 

89 б.  

http://www.akorda.kz/
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Маңғыстау облысы, Актау 

№16 орта мектептің 4«Г» сынып 

оқушысы 

Назарбай Аружан Қонысбекқызы 

Жетекшісі Ақбердиева Қарлығаш 

Меделхановна 

 

Бос кезінде кітаптар оқиды, 

мультфильм кейіпкерлерінің суреттерін 

салуды жақсы көреді. 

 

Ғылыми жобаның тақырыбы: Бөлме 

шаңының құпиясы 

 

ІІ. Теориялық бөлім 

 1 Шаң дегеніміз не және оның түрлері қандай? 

Мен теориялық бөліммен жұмыс істей бастағанда алдымен шаң деген 

сөздің мағынасын түсіндірме сөздіктен іздедім. Қазақстан ұлттық 

энциклопедиясында былай депберілген. 

Шаң - қатты бөлшектердің атмосферадағы жиынтығы. Шаңның пайда 

болуына қарай табиғи және жасанды, минералдық, органикалық 

шаруашылық коммуналды-тұрмыстық болып бөлінеді. Түтіннен 

айырмашылығы - желсіз кезде шаң шөгеді. Адамның денсаулығына 

диаметрі 2,5 мкм-ден кем ұсақ бөлшектер қауіпті болып саналады. 

Шаңның қаншалықты зиянды болатыны құрамына байланысты. Шаң 

бөлшектері неғұрлым ұсақ болса, олар солғұрлым атмосферада және 

адамның өкпесіне енгенде өкпенің ең терең бөліктерінде ұзақ 

сақталады. шаңның әсерінен жиі кездесетін аурулар 

қатарына; пневмокониоз бен бронхит жатады. 

 2  Шаңның адам ағзасына және қоршаған заттарға әсері 

Шаң біздің денсаулыққа қалай әсер етеді?  

Бүкіл әлем экологтары шаңның адам денсаулығы үшін қауіпті екенін 

бірауыздан қолдап отыр. Шаңның жоғары концентрациясы бар ауаны 

жұту өкпеге темекі шеккендей зиянды әсер етеді. 

Әдетте, шаң бөлшектері ауада ұшады және олардың әсері тікелей 

өлшемдеріне байланысты. Диаметрі 10 микрондан асатын шаңдар 

заттың бетіне тез тұрады, бірақ ауада ұзақ уақыт тұратын диаметрі 5 

микрондан кем бөлшектер ерекше қауіп төндіреді. 3 микрондан кем 

диаметрі бар талшықтар  өкпеден қанша дем алсада мүлдем 

шықпайтыны анықталды. 
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Біздің денеміз шаң бөлшектерінен жақсы қорғанысқа ие. Олар тыныс 

алу жолдарының бетін жабатын шырышқа жабысады және осы 

шырышпен бірге шығуға — көмейге қарай жылжиды. Тыныс алу 

жолдарына төселген сансыз кірпікшелер оларды қозғайды. Бұл 

кірпікшелер өкпенің ішіне түскен барлық микроскопиялық 

бөлшектерді сыртқа шығаратын толқын тәрізді қозғалыстарды 

синхронды орындайды. Үшкіру, жөтелу және қақыру оларды жояды. 

Алайда, егер ауаның шаңдануы нормалардан асып кетсе, бұл әрекеттер 

іске аспай қалады.    

 Үйде жиналған шаң демікпе, аллергия және қант диабеті сияқты 

созылмалы аурулардың асқынуына ықпал етеді. 

Бқл аздай, шаң ағзада бар ауруларды күшейтіп қана қоймайды, 

сонымен қатар жаңаларын тудырады, мысалы: 

* вирусты сипаттағы аурулар 

* бронх демікпесі           

* есту қабілетінің бұзылуы 

* бүйрек аурулары 

* миокард инфарктісі 

• менингит 

* артериосклероз 

* тері аурулары 

* конъюнктивиттер 

Кітап және газет шаңы үшкіруден бастап тұншығуға дейін алып 

келетін  «кітапхана» деп аталатын аллергияны тудырады. 

Шаң өкпе, бронх, көз, терілердің бетін тітіркендіреді. Бұл мұрын 

қабырғасындағы жараларға, ринит, бронхит, демікпе, пневмония, 

конъюнктивит, дерматит және т. б. әкелуі мүмкін. 

Бөлме шаңында және көптеген патогенді микроорганизмдер, вирустар: 

стрептокококтар, стафилокококтар, туберкулез және дифтерия 

таяқшалары апталар мен айлар бойы өмір сүреді және өздерін жақсы 

сезінеді. 

Шаңның кейбір түрлері, мысалы, марганец, улануды тудырады. 

Цемент, асбест, шыны шаңы онкология қаупін арттырады. 

   Күшті аллерген – тұрмыстық химия шаңы. Егер сіз ыдыс-аяқты, 

еденді немесе терезені керемет ерітінділермен жусаңыз, кір жуатын 

ұнтақты пайдалансаңыз, олар құрғағаннан кейін "химияның" жұқа 

пленкасы, содан кейін шаң пайда болады. 

Адам үйде күн сайын көп уақыт өткізетінін ескере отырып, тұрмыстық 

аллергендерден туындаған аурулар жыл бойғы сипатқа ие болады. 

Алдымен аурудың пайда болуы шаңмен жаппай байланыста (жинау, 

жөндеу кезінде) ғана пайда болуы мүмкін. Уақыт өте келе, ауру 
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күшейіп, күн сайын таңертең білуге мүмкіндік береді, түшкіру 

ұстамалары, жас ағу пайда болады, және ақырында, ең ауыр асқынулар 

келеді – түнде немесе кеш кешке тұншығу ұстамалары. 

Бірақ, әрине, шаңның ең үлкен зияны – індеттің таралуы. Шаң үйден 

үйге қыдырып, өзімен бірге ауру тудыратын микробтардың, 

бактериялардың, саңырауқұлақтар мен вирустардың денелерін алып 

келеді, тыныс алу жолдары арқылы адам ағзасына еніп, оған 

инфекциясын жұқтырады. 

Бірақ шаң қауіпті вирустар мен микробтарға ғана емес, сондай-ақ 

«қарсы микроорганизмдерге» де:  зең саңырауқұлақтары мен 

кенелерге де бай. 

IІI.Тәжірибелік бөлім 

3. Пәтердегі шаңның құрамын зерттеу 

Пәтердегі әртүрлі жерлердегі және әртүрлі биіктіктегі шаңдануды 

зерттеу. 

Жұмыс үшін скотч (жабысқақ таспа) пайдаланды. Мен келесі 

бөлмелерден шаң үлгілерін жинадым: 

1. кіреберіс еден, 1 метр биіктіктегі сөре  

2. зал  едені, 2 метр биіктегі шкаф сөресі  

3. жатын бөлме төсек астында, 0,5 метр тумбочка  

Ластану деңгейі бойынша орындар келесідей: 

1 орында: кіреберіс еден, сөре 

2 орында: зал едені, шкаф 

3 орында: жатын еден, тумбочка 

Сөрелердегі, шкафтағы тумбочкадағы шаң үлгілерінен үлкен 

көлемдегі жіп не шаш, жүн талшықтары кездеспеді, дегенмен 

олжерден майдашаңдар алынды.  

 Қорытынды: шаң кіреберісте көп орналасқан, өйткені көшеден 

адамның киімдері мен аяқ киімдеріне көптеген ұсақ бөлшектер еріп 

келеді. Еденге алынған үлгілерде:  

* кіреберісте шаңның үлкен бөлігі, шаш, сыртқы киімнің талшықтар 

бар; 

* залда – ұсақ талшықтар, мысықтың жүні, адамның шашы,   

* жатын бөлмеде – ұсақ талшықтар, шаш, жүн талшықтары бар.   

Сөрелерде, шкафта, тумбкада ірі талшықтар, шаш немесе жүн 

жоқ,бірақ өте ұсақ шаң бар. Ал көрінетін жерлерде ол аз, ал жоғары 

шкафта көп. 

Қорытынды: жиһаз неғұрлым жоғары болса, шаң неғұрлым ұсақ 

(жеңіл). Көрінетін жерлерде шаңның жиналуы көп, сондықтан жиі 

жинау (шаңды сүрту) жүргізіледі. 
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Шаңды қайта алу кезінде шаң 2 м биіктікке қарағанда 0,5 м биіктікте 

көп екені анықталды. 

Шаң адамдар жиі болатын бөлмелерде көп және олардың саны көп. 

Осылайша, мектепте шаңды үзіліс дәлізінде көп деген қорытынды 

жасауға болады, өйткені онда оқушылардың көп жиналады, дәлізбен 

адам көп жүреді. Сондықтан дәліздерде 2 және 4 сабақтан кейін еденді 

ылғалды жинау жүргізіледі. Демек, кабинетте жүгіруге болмайды, 

себебі ауаға шаң көтеріледі де, сабақта оқушылар сол шаңды жұтады. 

Сынып бөлмелерін желдету және бөлме гүлдерінің болуы өте 

маңызды.  

IV. Қорытынды 

 

Маған бұл тақырып бойынша жұмыс ұнады: 

 Интернетте ақпаратты іздеу; 

 энциклопедиямен жұмыс істеу; 

 нақты ғалым ретінде әрекет ете отырып, сауалнама жүргізу 

және нәтижелерді өңдеу. 

Мен түрлі бөлмелерден шаң құрамын көріп, салыстырдым.  

Жоба бойынша жұмыс барысында кәдімгі шаң туралы көптеген жаңа 

және қызықты мәліметтер алдым. 
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Бектұрсын Назым  -  11 сынып оқушысы 

Жетекшісі Калиева Жадыра Темирбековна 

Қызылорда облысы Қазалы ауданы Бекарыстан би ауылы  

Үрмәш Түктібаев атындағы  №24 орта мектептің  

математика пәні мұғалімі 

«Қолданыстағы  Пифагор  теоремасы» 

Мақсаты: Қолданыстағы Пифагор теоремасына берілген есептерін 

анықтау және оларды стандартты емес әдістермен шешу жолдарымен 

оқушыларды таныстыр, оларды сабақта пайдалану тәсілдерінің 

педагогика-психологиялық теориялық негіздемесін жасап, практикады 

жүзеге асыруға дағдылану. 

Кіріспе. Қазіргі заманғы жаңа жоғарғы технологиялар және 

ақпараттық технологиялар ғасырында экономиканың, білімнің және 

ғылымның, тіпті бүтіндей қоғамның математикасыз  тиімді дамуы 

мүмкін емес. 

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың соңғы жылдардағы Қазақстан халқына 

арнаған Жолдауларында, 2012 жылдың аяғында ұсынған «Қазақстан – 

2050» Стратегиялық бағдарламасында жаратылыстану 

ғылымдарының, оның ішінде, әсіресе, математика ғылымының 

дамуына, жастарға математикалық білім беру мәселелеріне баса назар 

аударылып келеді. Бұл тұрғыда: «Біз білім беруді жаңғыртуды одан әрі 

жалғастыруға тиіспіз. ... Сапалы білім беру Қазақстанның 

индустрияландырылуының және инновациялық дамуының негізіне 

айналуы тиіс» деп ерекше атап көрсеткені де белгілі. Сапалы білім 

және ғылым математиканың қатысуымен ғана іске асырылатын 

болады. 

Сондықтан, Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің 

2011 жылдың 11-12 мамырында республика математика мұғалімдері 

съезін өткізуі өте құптарлық, өз уақытындағы іс-шара болды деп атап 

айта аламыз. Өйткені, математикалық білімді мазмұнды жаңарту және 

оны сапалық жаңа деңгейге көтеру, қазіргі қоғам дамуы талабына сай 

ету, бүгінгі күннің заңдыда және өзекті мәселесі, жалпы Қазақстанда 
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халықаралық стандарттарға сай сапалы білім беру мәселесін оң 

шешудің бір тиімді жолы деп есептейміз. 

     Негізгі бөлім.  Пифагор өмірі сыр шертеді 

Еліміздің тәуелсіздігі бүгінгі күні қоғамымыздағы интеллектуалдық 

еңбек үлесінің өсуі нәтижесінде өмірге ертең араласатын 

жеткіншектердің білім деңгейіне, әр адамның қабілеті мен 

шығармашылық әлеуетінің дамуына, оның кәсіптік 

икемділігіне қойылатын талаптар да күннен күнге 

арта түсуде. Елбасы Н.А. Назарбаев Еуразия ұлттық 

университетінде оқыған лекциясында: «Білімді, 

сауатты адамдар – бұл ХХІ ғасырда адамзат 

дамуының негізгі қозғаушы күші» - деп атаған. 

Қазіргі заманғы білім берудің перспективалық 

міндеті – ол сындарлы ойлай білетін және ақпараттар 

ағынында бағдар ала білуге қабілетті адамдарды даярлау. Орта білім 

белсенді, білімді және табыстарға бағдарланған тұлғаларды 

тәрбиелеуге жауап береді. 

Оқушылар «ешқашан бастауды тоқтатпа, ешқашан тоқтауды бастама» 

деген ақиқаттан адаспауы тиіс. 

Математикалық ұғымдар, аксиомалар мен анықтамалар және 

қорытындылар (теоремалар және салдарлар) нақтылы өмірде бар 

болатын әртүрлі заттардың, онда болып жатқан құбылыстар мен өтіп 

жатқан процестердің өздеріне тән жалпы қасиеттерінің біздің 

санамызда бейнеленуі болып табылады. Академик А.Н. Колмогоров: 

«Математик әрқашан реалды құбылыстардың әртүрлі модельдерімен 

жұмыс жасайды. Оны, математик ретінде, қабылданған модель 

аясында қорытындылар орынды ма деген сұрақ ғана ойландырады. 

Егер де ол реалдылық пен оның математикалық моделінің арасындағы 

диалектикалық байланысты түсіндіру міндетінен бас тартса, бұл әсте 

жақсы емес» - деп көрсеткен болатын. 

Пифагор - арифметика, геометрия, астрономия, музыка ғылымдарына 

елеулі үлес қосқан ғалым. Оның арифметикадағы табыстары өте көп. 

Алайда Пифагордың есімін есімізге сала беретін, оны тарихта 

қалдырған ғылым геометрия болып табылады. Квадраттың диагоналы 

мен қабырғасы өлшемдес болмайтындығын, соған байланысты 

иррационал сандардың болатындығын алғаш рет Аггинанор ұлы 

Пифагор (580-500) тағайындаған. Пифагордың ең 

басты еңбегі - Пифагор теоремасы. 

Теореманың  тарихы 

Пифагор сандары — натурал сандар үштігі, бұл 

сандар үшбұрыш қабырғаларының ұзындығына 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82:Kapitolinischer_Pythagoras.jpg
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82:Pythag_anim.gif
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пропорционал (немесе тең) болса, онда үшбұрыш тікбұрышты болып 

табылады. Бұл үшін Пифагордың кері теоремасы бойынша ол 

сандардың х2+у2=z2 түріндегі диофант теңдеуін қанағаттандыруы 

жеткілікті (мыс., х=3, у=4, z=5). Өзара жай Пифагор сандарының кез-

келген үштігі мына формулалар арқылы анықталады: х = m2- n2, 

у=2mn, z=m2+n2, мұндағы m және n - бүтін сандар (m > n > 0).                                       

Пифагор теогремасы - тік бұрышты үшбұрыштың қабырғаларының 

арасындағы байланысты тұжырымдайтын геометрия теоремасы. 

Пифагор теогремасы Пифагорға дейін де белгілі болған, бірақ оны 

жалпы түрде дәлелдеген Пифагор. Алғашында теорема тік бұрышты 

үшбұрыштың гипотенузасы мен катеттеріне салынған квадраттар 

аудандарының қатынасын тұжырымдаған: гипотенузаға тұрғызылған 

квадрат ауданы катеттерге тұрғызылған квадраттар аудандарының 

қосындысына тең. Пифагор теогремасы қысқаша былай 

тұжырымдалады: тік бұрышты үшбұрыштың гипотенузасының 

квадраты катеттері квадраттарының қосындысына тең. Пифагор 

теогремасына төмендегідей кері теорема да дұрыс: егер үшбұрыштың 

бір қабырғасы ұзындығының квадраты қалған екі қабырғасы 

ұзындықтарының квадратына тең болса, онда ол үшбұрыш тік 

бұрышты болады.                                

Теоременың тарихы ежелгі Қытайдан бастау алады. Ондағы негізгі 

назар аудартатын математикалық кітап Чу – пей. Бұл шығармада 

қабырғалары 3,4,5 – ке тең пифагор үшбұрышы туралы айтылады. 

Кантор (ұлы неміс математика тарихын зерттеуші) бұл кітапта үнді 

Бхаскар геометриясындағы сызбанұсқаға ұқсас сурет бар, деп 

есептеген. 

Бұл теңдік египтіктерге б .з.д. 2300 жылы Аменемхета I патшаның 

кезінде белгілі болған (Берлин музейіндегі 6619 - жазбалар бойынша). 

Кантордың ойынша гарпедонаптар немесе «арқан тартушылар» тік 

бұрышты қабырғалары 3,4,5 – ке тең тікбұрышты үшбұрыштар арқылы 

тұрғызған. Олардың құрылу әдісін оңай көрсетуге болады. Ұзындығы 

12 метрге тең арқанды алып,бір ұшынан 3 метр,екінші ұшынан 4 метр 

арақашықтықты өлшеп белгілейміз. Тік бұрыш 3 – ке және 4 – ке тең 

қабырғалар арасында болады. Қабырғалардың ұштарының 

арақашықтығы 5 – ке тең болады. 

Бұл Пифагор теоремасы деп аталатын ежелден белгілі геометриялық 

теорема. Гректің ұлы математигі , әрі философы Пифагор Самосский 

осыдан 2,5 мың жыл бұрын өмір сүрген. Пифагор Шығыс елдеріне, 

Египетке және Вавилонға көп саяхат жасаған.Оңтүстік Италияның 

грек колонияларының бірінде ежелгі Грецияның ғылыми және саяси 

өмірінде үлкен роль атқарған белгілі «Пифагор мектебінің» негізін 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%96_%D2%9A%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D1%83_%E2%80%93_%D0%BF%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%85%D0%B5%D1%82%D0%B0_I&action=edit&redlink=1
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салған. Бұл белгілі геометриялық теореманың дәлелдеуін Пифагор 

практикада қолдана білген. 

Бірақ, бұл теореманы Пифагорға дейін 1500 жыл бұрын ежелгі 

египеттіктер қабырғалары 3,4 және 5 тең болатын үшбұрыш 

тікбұрышты болатынын білген және бұл қасиетті жер учаскелерін, 

құрылыс тұрғызу үшін қолданған. Сонымен қатар мың жылдықтар 

бұрын Египеттегі, Вавилондағы, Қытайдағы үлкен храмдар салу үшін 

де қолданған. Пифагордан 600 жыл бұрын қытайдың математика-

астрономиялық «Чжоу-би» шығармасында тікбұрышты үшбұрышқа 

қатысты басқа да теоремалар арасында Пифагор теоремасы да бар. 

Бұдан да ертерек теорема үндістерге де белгілі болған. 

Теорема. Тік бұрышты үшбұрыштың гипотенузасының квадраты 

катеттерінің квадраттарының қосындысына тең. Бұл сөйлем Пифагор 

теоремасының арифметикалық тұжырымдамасы деп аталады. 

Арифметикалық тұжырымдама бойынша гипотенузаны сипаттайтын 

санның квадраты катеттерді сипаттайтын сандардың квадраттарының 

қосындысына тең болады. 

Ал бұрынғы оқулықтарда теореманың толық тұжырымдамасы 

мынандай: Тік бұрышты үшбұрыштың гипотенузасына салынған 

квадраттың ауданы катеттеріне салынған квадраттардың 

аудандарының қосындысына тең болады. 

Гипотенузаға  салынған  квадратты  төменгі  жағына,  катеттерге  

салынған квадраттарды  жоғарғы  жағына  келтіріп,  теореманың  

чертёжін  салсаңыз, кілең  түзу  кесінділерден  құралған  фигура  пайда  

болады.  Бұл  фигура  «есек көпірі»  деп  аталып  кеткен:  латын ша  –  

«понс  азинорум»,  французша -  «лес понт  аукс  анез»  (немісше -  «ди  

эселбрюкке»,  орысша  -  «мост  ослов»).  

Кейбіреулер  оны  шалбардың  суреті  сияқты  деп  есептеген.  Орта 

ғасырлардағы  мектептерде  Пифагор  теоремас ын  жыл  бойы  

жаттайтын болған.  Сонда  жаттай -  жаттай  жалыққан  шәкірттер   

былай  деп әндетіп  те қояды екен: 

Пифагордың шалбары, 

Соңымыздан қалмады. 

Ышқыры кең, ауы тік, 

Бір балағы тар-дағы. 

Осы бұрынғы оқулықтардағы теореманы негізге ала отырып, мен 

Пифагор теоремасын дәлелдеуді тік бұрышты үшбұрыштың 

гипотенузасын 3 – тен басталатын натурал сан, алкатеттерін нақты 

сандар жиынында қарастырдым. Яғни  

с ˆ  Ν, а ˆ R , в ˆ R . 

Пифагор теоремасын дәлелдеу 
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Теореманың қарапайым дәлелдеуі 

Тік бұрышты үшбұрыштың гипотенузасына салынған квадрат 

катеттеріне салынған квадраттардың қосындысымен тең шамалы. 

Теореманың қарапайым дәлелдеуі тең бүйірлі үшбұрыш жағдайында 

қарастырылады. Теореманың өзі де осыдан басталған. 

Теореманың дұрыстығына көз жеткізу үшін тең бүйірлі тікбұрышты 

үшбұрыштар мозаикасына қарау жеткілікті. Мысалы, ΔABC үшін : АС 

гипотенузасына салынған квадрат 4 үшбұрыштан құралған, ал 

катеттерге салынған квадраттардың әрқайсысы екі үшбұрыштан 

тұрады. Теорема дәлелденді. 

Теореманы алгебралық әдіспен дәлелдеу 

Т - катеттері а, b және гипотенузасы с болатын тікбұрышты үшбұрыш 

болсын. с2=а2+b2 екенін дәлелдеу керек. 

Қабырғалары а+b -ға тең Q квадратын саламыз. Q квадратының 

қабырғаларынан А, В, С, D нүктелерін, пайда болған АВ, ВС, CD, 

DA кесінділері катеттері а және b –ға тең Т1, Т2, Т3, Т4 тікбұрышты 

үшбұрыштар құратындай етіп саламыз. ABCD тіктөртбұрышын Р деп 

белгілейміз. Енді Р қабырғалары с-ға тең квадрат екенін көрсетуіміз 

қажет. 

Барлық Т1, Т2, Т3, Т4 тік бұрышты үшбұрыштары Т тік бұрышты 

үшбұрышына тең (екі катеті бойынша). Сондықтан олардың 

гипотенузалары Т тікбұрышты үшбұрышының гипотенузасына, яғни с 

кесіндісіне тең. Енді бұл төртбұрыштың бұрыштары тік екенін 

дәлелдейміз. 

Және- Т үшбұрышының сүйір бұрыштары. Онда + = 90° екендігі 

белгілі. Р төртбұрышының А төбесіндегі бұрышы, бұрыштарымен қоса 

жазыңқы бұрышты құрайды. Сондықтан + 

+ =180°. + = 90° болғандықтан =90°. Р төртбұрышының басқа 

бұрыштарының да тік екендігі дәл осылай дәлелденеді. 

Осыдан, Р төртбұрышы қабырғасы с болатын квадрат екендігі 

шығады. 

Қабырғасы а+b –ға тең Q квадраты қабырғасы с-ға тең Р квадраты 

мен Т үшбұрышына тең төрт үшбұрыштан тұрады. Сондықтан 

олардың аудандары үшін S(Q)=S(P)+4S(T )орындалады. 

S(Q)=(a+b)2; 

S(P)=c2 және 

S(T)=½a*b өрнектерін S(Q)=S(P)+4S(T) теңдігіне қою арқылы (a + b)2 

= c2 + 4*½a*b теңдігін аламыз.  

(a+b)2=a2+b2+2*a*b болғандықтан (a+b)2=c 2+4*½a*b теңдігін 

мына түрде жазуға болады: a2+b2+2*a*b=c2 +2*a*b. 

a2+b2+2*a*b=c2+2*a*b теңдігінен с2=а2+b2 тең екендігі шығады. 
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Фигуралардың тең шамалылығын пайдала отырып дәлелдеу 

Берілген тікбұрышты үшбұрыштың гипотенузасына салынған квадрат 

катеттерге салынған квадраттар құрастырылған фигуралардан 

тұратынын дәлелдеуді қарастыруға болады. 2 суретте екі тең 

квадраттар бейнеленген. Әрбір квадраттың қабырғаларының 

ұзындығы а + b-ға тең. Квадраттардың әрбіреуі квадраттар мен 

тікбұрышты үшбұрыштардан тұратын бөліктерге бөлінген.Егер 

квадрат ауданынан катеттері а және b-ға тең тік бұрышты 

үшбұрыштың 4 еселенген ауданын алып тастасақ, онда тең шамалы 

аудандар қалады, яғни c2 = a2 + b2. Бұл дәлелдеуді ұсынған ежелгі 

үндістер дәлелдеуді жазбаған, тек сызбаны «қара!» деген сөзбен 

түсіндірген. 

Аддитивті  дәлелдеулер 

Бұл дәлелдеулер катеттерге салынған квадраттар жіктелген 

фигуралардан гипотенузаға салынған  квадратты  құрастыруға  

болатынына  негізделген. 

 Энштейн дәлелдеуі: гипотенузаға салынған квадратты 8 

үшбұрыштарға бөлуге негізделген. 

Бұл жерде: ABC –тікбұрышы С болатын тікбұрышты үшбұрыш. C MN; 

CK MN; PO||MN; EF||MN. 

 Пифагор  теоремасын Евклидтің «Бастамалар» шығармасының 

ортағасырлық бағдадтық комментаторы  ан-Найризия ұсынған бөлулер 

көмегімен дәлелдеу келтірілген. Бұл жағдайда гипотенузаға салынған 

квадрат 3 үшбұрышқа және 2 төртбұрышқа бөлінген.Мұнда: ABC – 

тікбұрышы C болатын үшбұрыш; DE = BF. 

ан-Найризияның дәлелдеуінің негізінде квараттарды қос-қостан тең 

болатын фигураларға бөлуге де болады ( 5-сурет, бұл жерде ABC – C 

бұрышы тік болатын тікбұрышты үшбұрыш.). 

 Квадраттарды тең бөліктерге жіктеу әдісі арқылы тағы бір дәлелдеу 

«қалқаншалы дөңгелек» деп аталады және 6-суретте көрсетілген. 

Мұнда: ABC– тікбұрышы C болатын тікбұрышты үшбұрыш; O – үлкен 

катетке салынған квадраттың центрі, О нүктесі арқылы өтетін 

пунктирлі түзулер гипотенузаға перпендикуляр немесе параллель. 

Қосымша салулар арқылы дәлелдеу. 

Бұл әдістің негізі тең шамалы фигуралар пайда болу үшін катеттерге 

салынған квадраттарға және гипотенузаға салынған квадратқа тең 

фигуралар салынады. 

 қарапайым Пифагор фигурасы, яғни қабырғаларына квадрат 

салынған АВС тікбұрышты үшбұрышы бейнеленген. Бұл фигура 

алдыңғы тікбұрышты үшбұрышқа тең 1 және 2 үшбұрыштарымен 

толықтырылады. 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD-%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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Пифагор теоремасының дұрыстығы AEDFPB және ACBNMQ 

алтыбұрыштарының тең шамалы екендігінен шығады. Мұнда C EP, EP 

түзуі AEDFPB алтыбұрышын екі тең шамалы төртбұрыштарға, CM 

түзуі ACBNMQ алтыбұрышын екі тең шамалы төртбұрыштарға бөледі, 

А центрімен жазықтықты 90° бұрсақ АЕРВ төртбұрышы АСМQ 

төртбұрышына беттеседі. 

 Пифагор фигурасы қабырғалары катеттерге салынған квадраттар 

қабырғаларына параллель тіктөртбұрышқа толықтырылады.Бұл 

тіктөртбұрыш үшбұрыштар мен тіктөртбұрыштарға бөленеді. Пайда 

болған тіктөртбұрыштан 1,2,3,4,5,6,7,8,9 көпбұрыштарын алып 

тастаймыз, сонда гипотенузаға салынған квадрат қалады. Енді осы 

тіктөртбұрыштан 5,6,7 және штрихталған тіктөртбұрыштарды алып 

тастасақ, катеттерге салынған квадрат пайда болады. Енді бірінші 

жағдайда алып тасталған фигуралар мен екінші жағдайда алып 

тасталған фигуралар тең шамалы екендігін дәлелдейміз. 

 Нассириддин (1594 ж. ) дәлелдеуі көрсетілген. Мұнда: PCL – түзу; 

KLOA = ACPF = ACED = a2; LGBO = CBMP = CBNQ = b2; AKGB = 

AKLO + LGBO = c2; бұдан c2 = a2 + b2. 

 Гофман (1821 ж.) дәлелдеуі. Мұнда: ABC -тік бұрышы С болатын 

тікбұрышты үшбұрыш; BF кесіндісі CB кесіндісіне перпендикуляр 

және тең, BE кесіндісі AB кесіндісіне перпендикуляр және тең, AD 

кесіндісі AC -ға перпендикуляр және тең; F, C, D нүктелері бір түзудің 

бойында жатады; ADFB және ACBE төртбұрыштары теңшамалы, 

өйткені ABF=ECB; ADF және ACE үшбұрыштары тең шамалы; енді 

екі тең шамалы төртбұрыштан да екеуіне ортақ АВС үшбұрышын 

алып тастаймыз, сонда мына теңдікті аламыз: 

Қолданыстағы Пифагор теоремасы 

Пифагор теоремасы қазіргі өмірде құрылыста, астрономияда, мобильді 

байланыста кеңінен қолданылады. Суретте осы теореманы пайдалана 

отырып, готикалық стильде салынған терезенің мысалы келтірілген. 

Сол сияқты шатыр салуда, найзағай түсірмеуге арналған құрылғыны 

салу үшін де осы теоремаға сүйенеді. Яғни, Пифагор теоремасы 

бойынша 

h2≥ a2+b2, яғни h≥(a2+b2)1/2. 

Осы сияқты өмірде Пифагор теоремасын қолданатындығына көптеген 

мысалдар келтіруге болады. 

Пифагор  теоремасы  –  геометрияның  аса  ма ңызды  теоремаларының  

бірі. Көптеген  теоремалар  мен  формулалар  сол  арқылы  

дәлелденеді.  Олардың кейбіреулері: 

1.  Сүйір бұрышқа қарсы орналасқан қабырға туралы теорема. 

2.  Доғал бұрышқа қарсы орналасқан қабырға туралы теорема. 
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3.  Үшбұрыштың ауданын есептеуге арналған Герон 

формуласы. 

4.  Екі нүктенің ара қашықтығының формуласы. 

5.  Призма, параллелепипед, пирамида жөніндегі 

теоремалар. 

Бұл  тізімді  әрі  қарай  жал ғастыра  беруге  болады.  

Пифагор теоремасы  өмірде жиі қолданылады, оның 

кездеспейтін жері аз. Сондықтан оны математик қана 

емес, әрбір мәдениетті адам білуі қажет. Осы  ғалымдардың  еңбектері  

өмірде  жиі  қолданылып,  математика  – дәлелденген ғылым болып 

табылды. 

Ертеден келе жатқан өте ыңғайлы және дәл тәсіл, жер өлшеушілермен 

перпендикуяр сызықтарды жүргізу үшін қолданылған тәсіл. 

3:4:5 қатынасы бәріне белгілі Пифагор теоремасы.  

Теорема бойынша: 

3²+4²=5² 

3,4,5 сандарынан басқа шексіз бүтін а, b,с 

а²+ b²=с² 

бар екені айқын. 

Олар Пифагор сандары деп аталады. Пифагор теоремасы бойынша бұл 

сандар тік бұрышты үшбұрыштың қабырғаларының ұзындықтары болып 

табылады. а және в қабырғалары катет, с гипотенуза деп аталады. 

Егер а,b,с пифагор санының үштігі екені белгілі болса, онда ра, рb, рс 

болса. 

Мұңдағы р – бүтін санды көбейткіш Пифагор сандары болып табылады 

Керісінше, егер Пифагор сандарның ортақ көбейткіштері бар болса , онда 

осы ортақ көбейткіштерді қысқартуға болады және тағы пифагор санының 

үштігін аламыз.  

Сондықтан ең бірінші қарапайым пифагор саны үштігінің өзара 

байланыстылығын зерттеу керек, қалғаны оларды р бүтін санды 

көбейткіштерге көбейту деп шығады .  

а,b,с үштігінде оның бір катеті жұп сан, ал 2–ші катеті тақ сан болатынын 

көрсетейік. Кері дәлелдеуді қолдансақ: егер 2 катеті де а және в жұп сан 

болса онда а²+b² саны да жұп болады, ал ол гипотенуза. Бұлай болуы 

мүмкін емес, себебі а, b, с сандарының ортақ көбейткіштері болады деген 

ұғымға қайшы келеді, үш сан жұп болса оның ортақ көбейткіштері 2-еу 

болады. 

Олай болса, а, в катеттің бірі тақ сан болады деген қорытындыға келуге 

болады. 

Егер 2 катет тақ сан, ал гипотенузасы жұп болады деп қарастырсақ. Бұлай 

болуы мүмкін емес. Шындығында егер катеттер 2х+1 және 2у+1 болса 

онда олардың квадратарының қосындысы мынаған тең: 

4х²+4х+1+4у²+4у+1=4(х²+х+у²+у)+2 
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Яғни 4-ке тең бөлгенде 2 қалдық қалады. Кез келген жұп санның квадраты 

4 санына қалдықсыз бөлінуі керек. Ендеше екі тақ санның квадратарының 

қосындысы жұп санының квадраты болуы мүмкін емес, басқаша бұл үш 

сан пифагор саны болмайды. 

Сонымен а,в катеттерінің біреуі жұп, екіншісі тақ сан болады .с 

гипотенузасы тақ сан болады . Егер а катеті тақ, в катеті жұп болса деп 

алсақ.  

а²+b²=с²        теңдігінен 

а²=с²-b²    формуласы бойынша 

а²=(с-b)(с+b) 

(с+в) және (с–в) көбейткіштері өзара жай сан . Шындығында, осы сандар 

ортақ көбейткіштері бар болса, бірден өзгеше, онда осы көбейткіштер 

және қосындысы да ортақ көбейткішке бөлінер еді. 

(с+b)+(с– b)=2с   және айырмасы   

(с+b) – (с– b)=2b  ал көбейтіндісі  

(с+b)(с– b)=2а  тең болады. 

2с,2в және а ортақ көбейткіштері бар болған болар еді. 

Егер а жұп болса онда бұл көбейткіш 2-ден өзгеше, сондықтан осы ортақ 

көбейткіш а,в,с сандары үшін мүмкін емес. (с+в) және (с– в) сандары өзара 

жай сан деген ұғымға қарама-қайшы келеді. 

Егер өзара жай санның көбейттіндісі дәл сан квадраты болса, онда 

олардың әрқайсысы санның квадратына тең. 

Пифагор сандары үшін дәлелдеусіз мына қорытындыға келуге болады: 

1) катеттің біреуі 3-ке еселі. 

2) катеттің біреуі 4-ке еселі.                                                                             

3) Пифагор сандарының біреуі 5-ке еселі. 

Қорытынды. Мен жұмысымды қорытындылай жұмыста қойылған 

мақсатқа жеттім деп ойлаймын. Басты мақсат – қолданыстағы Пифагор 

теоремасының  технологиясының ерекшелігі.  

Мен ұсынып отырған жұмысымда қолданыстағы Пифагор теоремасына 

берілген есептерін шешуге дайындау технологияларының үлгілері 

келтірілген. Осы технологияларды толық меңгерген оқушы міндетті түрде 

кез келген есепті шеше алатын болады. Сонымен қатар, оқушылардың бұл 

бағыттағы дайындық деңгейін дамыта түсу мақсатында жаттығу жүргізуге 

арналып біраз әртүрлі өмірлік есептер ұсынылған. Мұндағы басты 

мақсатымыз оқушылардың бойындағы ойлану, іздену, талдаулар жүргізе 

білу қасиеттерін қалыптастыру және өз беттерінше шығармашылық 

тұрғыда жұмыс істеуге дағдыландыру. 

Жоғарыда атап өткендей, мұндағы басты кеңес мыналар болады: 

- бастапқы кезде әртүрлі қолданыстағы Пифагор теоремасына берілген  

есептерді шешуге дайындау технологиясын толығына аяғына дейін талдап 

шығу; 

- әр кезеңнің және міндетін жете түсіну қажет болады. 
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Қазақ педагогикасының математикалық астарлары да түрліше. Олар біресе 

жұмбақ, біресе өлең, біресе қарасөз, біресе ертек, біресе ілмек, біресе 

дұзақ, біресе сиқырлы ой айту тағы басқа түрде кездеседі. Халық 

есептерінің өзімен туыстас, жалғас, көршілес елдердің салт-санасымен 

астарласып, үндесіп, қабысып жататындығы бар. 

Барған жерін Балқан тау,  

О да біздің көрген тау, -демекші, қытайдың буы, орыстың ну-фуы, 

қазақтың түуі түп тамырлас. 

Қолданыстағы Пифагор теоремасын математика курсында  пәнаралық 

байланыс өте кең дамыған. Соның ішінде әдебиет пәнімен байланысты 

байқауға болады. Қандай есепті алсақ та, мақал немесе нақыл сөзбен 

түйінделген. Бұл түйіндеулерге зер салсақ, әрқайсысының тәрбиелік мәні 

зор. Тәрбие - сан қырлы. Ата-тегінің табысын айту, халқыңның дәстүрін 

сақтау, оны өз заманыңның қағидаларымен шендестіру тәрбиенің бір көзі. 

     Жұмысымды қорытындылай келе айтарым бүгінде жаһандану 

заманында жас ұрпаққа әлемдік стандартқа сәйкес білім беру мәселесі 

республикамызда ғылыми-педагогикалық тұрғыда ізденіспен әлемдік 

жинақталған тәжірибеге, отандық қол жеткен табыстарды саралай отырып, 

ұлттық ерекшеліктерді ескере, оқыту мен тәрбелеуді жаңаша 

ұйымдастыру көкейкесті мәселе болып отыр. Осыған орай ғылыми 

техникалық прогрессия дамыған уақытта қолданыстағы Пифагор 

теоремасына берілген есепті шешу технологиясының ерекшеліктері 

туралы сөз қозғадық. Келешектің кез келген маманы компьютерді өз 

жұмысында тиімді пайдаланғысы келсе, онда ол өз саласы бойынша алға 

қойылатын проблемаларды тұжырымдай алуы тиіс. 

Жұмысымды қорытындылай келе, қандай да болмасын оқушы үшін 

қиындық тудырған кезде есептің нәтижесін көргенде, оның өзгеше бір 

сезімге бөленіп, бір марқайып қалуына ұмтылу қажеттілігін туғызуға 

мүмкіндік жасауға пән мұғалімі жұмысының өз нәтижесі болатындығын 

атап өткім келеді. 
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Кеңесова Альбина Исламханқызы, 11- сынып оқушысы 

Жетекшісі: Кайназарова Патыма Коптилеуовна 

Қызылорда облысы Қазалы ауданы Бекарыстан би ауылы  

Үрмәш Түктібаев атындағы  №24 орта мектептің 

 қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі 

Тақырыбы: Абай өлеңдеріндегі антонимдік жұптар 

Кіріспе 

Тақырыптың өзектілігі. 

       Ұлттық руханияттың белгісі - мәдени мұраға иек арту жаһандануға 

жақындау мен ұлттардың өзін - өзі сақтауы болып табылады. Осынау 

өркениетке ұмтылып отырған уақытта ұлттық ұранымыз бен 

рухымызға айналған Абай есімі ұрпақтан - ұрпаққа жалғасып, бүгінде 

маңызын жоймайтын мәңгілік тақырыпқа айналды. Ұлылар туралы 

жинап зерттеу, оны таныту көп ізденісті және жауапкершілікті қажет 

етеді. Абай өлеңдеріндегі антонимдердің қолданылуы шығармаға 

ерекше мән беруі жұмыстың өзектілігін айқындайды. 

Зерттеудің нысаны: Зерттеудің нысанына Абай өлеңдеріндегі 

антонимдік жұптар негіз болып отыр. 

Зерттеудің әдістері: Зерттеуде баяндау, жинақтау, саралау, талдау 

әдістері басшылыққа алынды. 

Зерттеудің құрылымы: Жұмыс кіріспеден, екі тараудан, қорытынды 

және әдебиеттер тізімінен тұрады. 

Жұмыстың мақсаты мен міндеті. Ғылыми жұмыстың мақсаты - 

сыршыл лирик, данышпан ақын өлеңдерінде антонимдік жұптардың 

қолданылғанын зерттеу. 

1. Абай - қазақ әдебиетіндегі ірі тұлға. 

     Сан ғасырлық поэзияға бай қазақ әдебиетінде ақынның алар орны 

ерекше. 

Абай – қазақтың жаңа реалистік жазба әдебиетінің негізін салған ақын. 

Ол - керемет суреткер ақын және сыршыл лириканың сирек кездесетін 

шебері. Ақын поэзиясы өзі өмір сүрген тарихи кезеңді тұтастай жан - 

жақты бейнелеген. Ол сол кездегі қоғам өміріндегі моральдық 

проблемалардың, адамның жақсы және жаман қасиеттерін, мінез - 
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құлықтарын сынай келе, сол заманның тіпті бүгінгі заманның да өмір 

шындығын танып - білуге үлкен себебін тигізеді. 

Ұлы ақын өлеңдері терең мәнді және мазмұнды. Бұған себеп ақынның аса 

шеберлігі. 

        Қазақ тіл білімінде антонимдердің қызметі өте күшті. Қарама - қарсы 

құбылыстарды салыстыруда, оларды бір - бірімен қатар қойып 

шендестіруде және осы тәсіл арқылы айтылатын ойды тайға таңба 

басқандай етіп түсіндіруде антонимдер айрықша қызмет атқарады. Қазақ 

тілінде антонимдердің қалыптасу, даму тарихына байланысты сөз болған 

еңбектердің ішінде ерекше атап өтетін еңбек – Ж. Мусиннің «Қазақ тілінің 

антонимдер сөздігі» атты еңбегі. Қазақ тіліндегі антонимдерді топтастыру 

қарама - қарсылығын білдіретін жұптар деп топтап, нақтылы тілдік 

деректер бойынша талдап, тың пікірлер айтады. 

       Тілдегі мағыналары бір – біріне қарама – қарсы болып келетін сөздер 

антонимдер деп аталады. Мысалы: жақсы - жаман, ескі - жаңа, бар - жоқ. 

Сөздердің барлығына бірдей антоним сөз табыла бермейді. Антоним 

болатын сөздер көбіне сапалық белгіні білдіретін сын есімдер мен қимыл 

әрекеттерді анықтайтын етістіктерден болады. 

Антонимдес сөздер бір сөз табына қатысты. Мысалы: өтірік - шын (зат 

есім), жоғары - төмен (үстеу), ақ - қара (сын есім). 

          Антоним жұрнақ арқылы немесе сөз тіркесі арқылы жасалған 

болымды - болымсыздық мағынаны теңестіруге болмайды. Ол емес 

сөзінің тіркесуі арқылы жасалуы мүмкін. Оларды былайша салыстырып 

көрсетуге болады. 

     Антонимдер: жақсы - жаман немесе жақсы - жақсы емес, ал - бер 

немесе ал - алма, сулы - құрғақ немесе сулы - сусыз, көңілді - қапалы 

немесе көңілді - көңілсіз. 

Антонимдер - ойды әсерлі, бейнелі, яғни образды түрде жеткізудің 

оңтайлы құралы. Мәселен, ғасырлар бойы атадан балаға мирас болып келе 

жатқан мақал - мәтелдердің, жұмбақтардың құрамында антоним сөздер 

жарыса қолданылады. Бұл ойды тыңдаушыға әсерлі етіп жеткізуде 

антонимді қолдану ұтымды тәсіл екендігін танытады. Мысалы: қорқақты 

көп қусаң, батыр болады (қорқақ - батыр). 

         Тілде бір - бірімен жұптасып, үнемі қандай мәнде қолданылса да, 

антонимдес жұп құрайтын сөздер болады. Мысалы: дұрыс - бұрыс, үлкен - 

кіші, пайда - зиян, т. б. 

Түбір күйінде кездесетіндер: ауыр - жеңіл, кең - тар, ыстық - суық, үлкен - 

кіші. 

Шеберлігімен тақырыптың көркін аша білген ақын өлеңдерінен 

антонимдер жиі кездеседі. Антоним сөздер өлеңге терең мағына, өзінше 

бір сыр - сипат береді. 

Дана ақынның «Ғылым таппай мақтанба» өлеңіне назар аударсақ: 

Жамандық көрсең нәфрәтілі 
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Егер түзу көрінсе, 

Ойлап - ойлап, құлаққа іл. 

Суытып көңіл тыйсаңыз. 

Ақымақ көп, ақылды аз, 

Жақсылық көрсең ғибрәтілі 

Деме көптің сөзі бұл. 

Оны ойға жисаңыз. 

Сізге ғылым кім берер, 

Егер қисық көрінсе, 

Жанбай жатып сөнсеңіз? 

Мейлің таста, мейлің күл 

         Мұнда жамандық, жақсылық антонимдері туынды сын есімдер – дық, 

- лық жұрнақтары арқылы жасалған, ал қисық - түзу, ақымақ - ақылды, көп 

- аз негізгі, дара сын есімдер, жан - сөн етістіктері арқылы ақын неден 

жиіркеніп, неден үлгі алу керектігіне бағыт - бағдар берген, білімге 

шақырып, надандықтың артта қалу кесапатын айыптаған. 

"Интернатта оқып жүр" деген өлеңінде: 

... Ынсапсызға не керек 

Істің ақ пен қарасы... 

Аз білгенін көпсінсе, 

Көп қазаққа епсінсе 

Кімге тиер панасы 

Я тілмаш, я адвокат 

Болсам деген бәрінде ой, 

Көңілінде жоқ санасы. 

Ақылы кімнің бар болса, 

Демес мұны тілі ащы. 

         Өлеңдегі ақ пен қара антонимі тұлғасына қарай негізгі, құрамына 

қарай дара, мағынасына қарай сапалық сын есім. Аз - көп?.. Жоқ - бар Зат 

есім мен жоқ сөзінің тіркесуі және сұрау есімдігі мен бар сөзінің тіркесу 

арқылы жасалған. Ақын патшалық ел билеу жүйесіне, оқыту тәртібіне сын 

айтады. Озық мәдениет пен ғылымды, білімді игерген жаңа адамның 

бейнесін ақын кейін өз ұлы Әбдірахманға арналған өлеңдерінде көрсетті. 

      Ақын табиғат лирикасын жырлауда шеберлігін танытып, аса үлкен 

лирикалық сезімді тербейді. Өлең мазмұны көңілге терең ой, нәзік сезім 

ұялатқандай анық та сұлу елес береді. 

Таймаңдай тамылжып, 

Бір суынып, бір ысып. 

Дем ала алмай дамыл қып, 

Елең қағып, бос шошып... 

        Ұлы ақын шағын ғана бес шумақтан тұратын «Желсіз түнде жарық 

ай» өлеңіне түнгі тіршілік көрінісін және көрініспен қатарласа баяндалған 

екі жастың терең махаббат сезімін сыйдырған. Суыну - ысыну 



Республикалық дарынды және талантты жастарға  арналған   

www.zhas-daryn.kz  интернет ресурсы 

24 

антонимдері жас жүректің толқыған шағын суреттеуде табылмайтын 

сөздер тәрізді. Суынып - ысынып туынды етістіктер. – н - ырықсыз етіс 

жұрнағы, - ып – көсемше жұрнағы. Антонимдер өлеңде салыстыру 

мағынасында қолданылған. 

«Жаз» өлеңінде:... Жоғары – төмен үйрек - қаз, 

Ұшып тұрса сымпылдап. 

Қыз - келіншек үй тігер, 

Бұрала басып былқылдап... 

Жоғары – төмен сөздерін қатыстыра отырып жаз келбетін келтірген. 

Жоғары - төмен дара күйдегі негізгі мекен үстеуі. Бұл өлеңде антонимдер 

ыңғайласа қолданылған. 

Ал ақын «Жазғытұры» өлеңінде: 

Қырдағы ел ойдағы елмен араласып, 

Күлімдесіп көрісіп, құшақтасып, 

Шаруа қуған жастардың мойыны босап, 

Сыбырласып, сырласып, мауқын басып... 

деп төгіле жырлаған өлең жолдарында қыр - ой антонимдері арқылы 

жазғытұрымғы сипатты әсерлі бояумен бейнелеп отыр. Қырдағы, ойдағы 

антонимдік жұбы түбір зат есім. Антонимдер өлең тармағында ыңғайласа, 

кезектесіп жұмсалған. 

«Қараша желтоқсан мен сол бір - екі ай» өлеңінде: 

Қараша желтоқсан мен сол бір - екі ай 

Қыстың басы бірі ерте, біреуі жай. 

Ерте барсам жерімді жеп қоям деп 

Ықтырмамен күзеуде отырар бай. 

Жас балаға от та жоқ тұрған маздап, 

Талтайып қақтана алмай, өле жаздап, 

Кемпір - шалы бар болса, қандай қиын, 

Бір жағынан қысқанда о да азнап 

Кәрі қой ептеп сойған байдың үйі, 

Қай жерінде кедейдің тұрсын күйі? 

Қара қидан орта қап ұрыспай берсе, 

О да – қылған кедейге үлкен сыйы. 

        Ақынның бұл өлеңі екі жақты мағынаға ие. Бір жағынан күздің соңғы 

күндері туралы сыр шертілсе, екінші жағынан қара күздегі кедейлердің 

жабыраңқы күн көрісін ашық кескіндеп отыр. Ақ қылышын сүйретіп келе 

жатқан қыстың әр жылы әрқалай түсетіндегі ерте - жай, жоқ - бар, байдың 

- кедейдің антонимдері арқылы расталған. Ерте - жай антонимдері түбір 

күйдегі мезгіл үстеу. Жоқ - бар антонимі негізгі дара түбір зат есім. Бай - 

кедей антонимі негізгі түбір сын есім. Антонимдік жұптар өлеңде 

салыстыра айтылған. 

"Көлеңке басын ұзартып" өлеңінде": 

Ұзартып - қысқартып, алыс - жақын, күн - түн, төмен - жоғары, ой - қыр. 
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     Заңғыр көкке жол салып, ұясына қонуға бет алған, көкжиекке иек 

артқан күннің, көлеңке басын ұзартатыны секілді, адам баласының да 

"тіршілік базарынан оралар шағында" "күңгірт көңіл" шырмауына 

оралып,"сұрғылт тартқан бейуақпен сырласатын" сәтін салыстырған. 

"Қыс" өлеңінде: 

... Кәрі құдаң - қыс келіп, әлек салды... 

Әуес көріп жүгірген жас балалар, 

Беті - қолы домбығып, үсік шалды. 

       "Қыста " шидем мен тондарын қабаттап киіп, оранып алса да, долы 

боранға "бет қарауға шыдамай, сырт айналып", тағы да мал соңында қар 

жамылып мұз жастанған жылқышылар, суық өтіп, титыға құрыған тайлар 

мен жабағыларға ауыз салуға аран ашып, жанталасып, айдалада шоқақ - 

шоқақ жортып жүрген аш қасқырлар көз алдымызға келеді. Көшпелі қазақ 

ауылының тұрмыс - тіршілігін көрсету кезінде қолданылған антоним 

өлеңге ерекше бояу беріп тұр. 

"Шоқпардай кекілі бар, қамыс құлақ" өлеңінде: 

Кең сауырлы, тар мықын, қалбағайлы, 

Алды - арты бірдей келсе ерге жайлы. 

Кең - тар және алды - арты антонимдер өлеңнен нақ орын тапқандай. 

Жылқы малының мүсінін әсем жырмен үлкен шешендікпен шебер 

сипаттаған ақын қазақ тілінің мол байлығын танытады. Кең - тар негізгі, 

дара сын есімдер. Алды - арты көмекші сөздер. - ы тәуелді жалғаудың 3 

жақ жалғауы. Жұптар өлеңде салыстыру мақсатында қолданылған. 

"Қақтаған ақ күмістей кең маңдайлы" өлеңінде: 

... Сорақы ұзын да емес, қысқа да емес, 

Нәзік бел тал шыбықтай бұраңдайды... 

        Бұл жолдарда ұзын - қысқа антонимі қолданылған. Осы сөздер 

арқылы жылқы малының сыр - сымбатын бейнелейді. Қарапайым ғана 

сөздер арқылы сұлу мәнді өлең құрау ақынның шеберлігін танытады. 

Ұзын - қысқа дара күйдегі негізгі сын есімдер. Антонимдік жұп мұнда 

ыңғайласып кезектесе жұмсалған. 

"Қалың елім қазағым, қайран жұртым" өлеңінде: 

Жақсы менен жаманды айырмадың, 

Бірі қан, бірі май боп енді екі ұртың. 

Күндіз күлкің бұзылды, түнде ұйқың. Жастайынан ел билеуші болыс, 

билердің, орыс шенеуніктерінің еңбекші халыққа жасап отырған зорлық - 

зомбылығын, әділетсіздігін көріп өскен ұлы Абай олардың озбырлығын 

мінеп сынайды. 

"Сабырсыз, арсыз, еріншек" өлеңінде: 

Бір - ақ секіріп шығам деп, 

Бір - ақ қарғып түсем деп, 

Мертігеді, жатады. 

Бір сөз үшін жау болып, 
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Жүз құбылған салт шықты. 

      Ел берекесін кетірген атқамінерлер мінезін суреттеп, олардың екі 

беткейлігін дос - жау антонимдері арқылы сипаттаған. Бұл сөздер өлеңнің 

өз ішінде салыстырып жұмсалған. 

"Қартайдық, қайғы ойладық, ұйқы сергек" өлеңінде: 

Алғашқы іші жау боп, сырты күлмек, 

Жақынын тіріде аңдып, өлсе өкірмек. 

Ел бұзылса, табады шайтан өрнек, 

Періште төменшіктеп, қайғы жемек. 

Арамдық пен бар ма екен жаннан аспақ, 

Өзімен өзі бір күн болмай ма әлек? 

Қолдан келе бере ме жұрт меңгермек? 

Адалдық, адамдықты кім теңгермек? 

      Іші - сырты, шайтан - періште, арамдық - адалдық антоним сөздерін 

қолданып, ел арасында "жақсымын", "жұрт ағасымын " дегендерге ең 

алғаш сын сөздер айтады. Іші - сырты сөздері қайталанып отыр, яғни іш, 

сырт - түбірі,- і,- ы тәуелдік жалғауының 3 жағы. Бұл жұп өлеңде қарама - 

қарсы қоя жұмсалған. Шайтан - періште антонимдері түбір күйдегі зат 

есімдер. Мұнда ақын шайтан сөзімен залымдарды, періште сөз арқылы 

қарапайым ақ жандарды сипаттайды. 

"Қартайдық, қайғы ойладық, ұлғайды арман" өлеңінде: 

Бай алады "кезінде көп берем" деп, 

"Жетпей тұрған жеріңде тек берем" деп. 

Жарлы алады: қызметпен өткерем деп, 

Елубасы -"шар салып, леп берем" деп. 

Дос алады, бермесең бұлт берем деп, 

Жауыңа қосылуға сырт берем деп. 

Алыс, жақын қазақтың бәрі қаңғып, 

Аямай бірін - бірі жүр ғой аңдып. 

Бұл өлеңде бірін - бірі алдаған қазақ аулындағы қу мен сұмды, алдамшы 

алаяқтарды шетінен өлтіре сынайды. 

"Жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат" өлеңінде: 

Жігіттер ойын арзан, күлкі қымбат, 

Екі түрлі нәрсе ғой сыр мен сымбат. 

Арзан, жалған күлмейтін, шын күлерлік 

Ер табылса, жарайды қылса сұхбат. 

Жасаулы деп, малды деп байдан алма, 

Кедей қызы арзан деп құмарланба. 

Бұл өлеңде халық тәжірибесі танытылғанын, шындықты айта отырғанын, 

жастарды шын адамгершілік жолына, қиянатсыз адал достыққа үгіттегені 

жайлы жазылған. 

"Әсемпаз болма әрнеге" өлеңінде: 

Бастапқы екеу соңғысыз, 
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Біте қалса қазаққа, 

Алдың - жалын, артың - мұз, 

Барар едің қай жақ? 

        Жастарға өмірден өз орныңды таба біл деп өсиет айтқан, патриоттық 

сезімінен туған шығармасы. Бас - зат есім, - та - есім сөзден жасалған 

етістік,- п - көсемше жұрнағы,- қы - етістіктен зат есім жасайтын жұрнақ. 

Соңы - зат есім, - ғы - етістіктен зат есім жасайтын жұрнақ,- сыз - туынды 

сын есім жасайтын жұрнақ. Алды - арты - көмекші сөздер. 

Абай өлеңіндегі антонимдік жұптарды былай топтастырып, зерттеу 

жұмысымды толықтырдым. 

Ғылым - білім туралы 

жамандық - жақсылық, 

қисық - түзу, ақымақ - ақылды, көп - аз, ақ - қара, жоқ - бар, жанбай - 

сөнсеңіз. “Ғылым таппай мақтанба”, "Интернатта оқып жүр” 

Табиғат лирикасы 

жоғары - төмен, бай - кедей, бар - жоқ, ерте - жай, қыр - ой, суынып - 

ысып, күн - түн, ұзартып - қысқартып, кәрі - жас. “Жаз”, “Қыс”,”Желсіз 

түнде жарық ай”, “Жазғытұры”,”Қараша желтоқсанмен сол бір - екі 

ай”,”Көлеңке басын ұзартып” 

Саятшылық   кең - тар, ақ – қара, ұзын - қысқа, алды - арты. 

“Шоқпардай кекілі бар қамыс құлақ”,”Қақтаған ақ күмістей кең 

маңдайлы” 

Қоғамдық сипат: күн - түн, жақсы - жаман, жау - дос, шығам - түсем, іші - 

сырты, бай - жарлы, алыс - жақын. 

“Қалың елім қазағым, қайран жұртым”, 

”Сабырсыз, арсыз еріншек”,”Қартайдық қайғы ойладық, ұйқы 

сергек”,”Қартайдық, қайғы ойладық, ұлғайды арман" 

Жастар туралы: жалған - шын, арзан - қымбат, бай - кедей, бастапқы - 

соңғысыз, алды - арты. 

“Жігіттер ойын арзан, күлкі қымбат”, 

“Әсемпаз болма әрнеге” 

Екінші кестеде жоғарыдағы антонимдерге тіл жағынан толық талдау 

жасалған, яғни әр антонимдік жұп қай сөз табынан жасалғандығы 

көрсетілген. 

Ғылым – білім  туралы 

“Ғылым таппай мақтанба жамандық - жақсылық 

қисық - түзу, ақымақ - ақылды көп - аз 

жанбай - сөнсеңіз 

“Интернатта оқып жүр” ақ - қара 

көп - аз жоқ - бар 

Табиғат лирикасы 

“Желсіз түнде жарық ай” суынып - ысып 

“Жазғытұры" қыр - ой 
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“Қараша желтоқсан мен сол бір – екі ай” бай - кедей 

бар – жоқ,   ерте - жай 

“Жаз”   жоғары - төмен 

“Қыс”    кәрі - жас 

Көлеңке басын ұзартып” күн - түн, ой - қыр ұзартып - қысқартып 

Саятшылық “Шоқпардай кекілі бар қамыс құлақ” кең - тар 

алды - арты 

“Қақтаған ақ күмістей кең маңдайлы” 

ақ - қара, 

ұзын - қысқа 

Қоғамдық сипат 

"Қалың елім қазағым, қайран жұртым" 

күн – түн,   жақсы - жаман 

"Сабырсыз, арсыз, еріншек" жау - дос 

шығам - түсем 

"Қартайдық, қайғы ойладық, ұйқы сергек" іші - сырты 

"Қартайдық, қайғы ойладық, ұлғайды арман" бай - жарлы, 

дос - жау. алыс - жақын 

Жастар туралы "Жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат" жалған - шын 

арзан - қымбат,  бай - кедей алды - арты 

"Әсемпаз болма әрнеге"  бастапқы – соңғы сыз 

 Қорытынды 

        Қорыта келгенде ұлы сыршыл лирик ақын өлеңдеріндегі антонимдер 

ақын шығармаларының мәні мен мазмұнын ашуда үлкен тірек болған. 

Осылайша ақын өз ойын еркін жеткізе білген. Ол адам өмірін мағыналы 

етуде ақыл, еңбек, білімнің және жігердің пайдасын дәріптеп, 

адамгершілікті жас ұрпаққа өсиет ете жырлаған. Жақсы мен жаман 

қасиеттерді салыстыра келе, ұлы Абай түзу де адал ақ жолды көздеп, жас 

буынға бағдар көрсете білді. Осылайша ол жастар қамқоршысы болды. Бес 

асыл мен бес арсызды салыстыра келіп, ақын оқу - білім қамқоршысы бола 

білді. 

Сондай - ақ саятшы, шебер сыншы, сыршыл лирик, данышпан ақын 

ретінде танылған Абайдың сегіз қырлы, бір сырлы жан болғандығын 

білдім. 

Осылайша зерттей келе, толық болмаса да, мен Абай өлеңдерінде 

антонимдердің үлкен көлемде қолданғандығына көз жеткіздім. 

 

                                               Пайдаланған әдебиеттер: 

1. Абай Құнанбайұлы шығармаларының екі томдық жинағы, 

А., “Жазушы” 2005 жыл. 

2. Абай энциклопедиясы “Атамұра” баспасы 

3. Абай Құнанбайұлы шығармаларының бір томдық жинағы,  А., 1961 жыл 
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Авторы:Алматы облысы,Балқаш ауданы, 

                                                                         Бірлік ауылынан, «Бірлік-

орта мектебі» мкм,                   

                                                                                  9 сынып оқушысы 

Мейрам  Аружан, 

                                                                 жұмыс жетекшісі: Мейрманова 

Тоты Турсынова 

Жер-Ана және жаратылғандар 

(Ертегі) 

      Ерте заманда дүниеге алып Жер келіпті.Ол өте үлкен,ірі,дәу болып 

туылыпты.Бетінде бірде бір дақ жоқ,өте таза,ұқыпты әрі  мейірімді 

жаратылыс болған екен.Уақыт өте келе Жердің артынан дүниеге Ауа 

келіпті.Жер Ауаны көкке көтеріп,жанашыры болып,тап таза қалпында 

сақтап ұстапты.Ол екеуі айрылмастай жан достар атаныпты.Күндердің 

бір күні екеуі әлемді шарлап жүріп сарқылмас,мол сұйықтық Суды 

кезіктіріпті.Оның үш інісімен де танысады,олар:Мұхит,Теңіз,ал 

кенжесі Көл екен.Бір біріне қамқорлық танытып,беттеріне шаң 

жуытпай өмір сүріпті. 

   Бірде  көкте қалқып тұрған Ауа Жердің бетінде тұрған кішкентай 

қалдық нәрсені көріпті.Оны ұстап былай қарап,былай төңкеріп не 

екенін түсіне алмады.Содан ол бұны  Жерге көрсетіп: 

    -Бауырым,қарашы мына нәрсеге,өзі кіп-кішкентай.Мыжшаң езілейін 

деп тұр.Бұл не нәрсе деп ойлайсың?-,депті Ауа.  

   - Білмедім,шынымен қызық нәрсе .Әкелші маған.Қойныма салып 

алайын бір күні қажетімізге жаратармыз-деп Жер Ауадан жаңағы 

нәрсені алып өзін қазып,қойнына салып қойыпты.Сол кезде Су Жерге 

жармасып : 

  -Қайсы,маған да көрсетші,не ол?!- деп жүгіріп келіп Жердің үстіне 

сәл көлдің суын төгіп алыпты. Сол мезетте Жер алай-дүлей 

болып,денесін қақ жарып,басында жасыл желектері бар бөрене атып 

шығыпты.Жерді бәрі айнала қоршап,жаңағы шыққан бөренеге таңғала 

қарап тұр.Сол кезде Жер жылулық танытып,өз денесінен шыққан 

жаратылысқа мейріммен қарап оған “Табиғат” деген атау 

беріпті.Содан Жер Табиғаттан сұрапты; 

  -Сен қалай тез шыға келдің ? Қайдан шықтың? Саған не керек?-, деп 

сұрақтарын жаудыртыпты. 

     Сонда Табиғат былай деп жауап беріпті: 

  -Менің кішкентай ғана тұқымым сенің топырағың болмағанда қайдан 

шығар еді. Егер маған нәр берген Су болмағанда қалай сенің бетіңе 

шығып, ауаны көрер едім.-деп жауап беріпті. Бәрі Табиғатты 
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аялап,оның қорғанына айналып,Су күн сайын нәр беріп,Ауа оттегін 

сыйлапты. 

    Ғасырлардан Ғасырлар өтіп жатты.Жер болса тыныш жатпай  дір 

сілкініп алатынды шығарыпты.Бетіндегінің бәрін шайқап, кейде  

 қатпар- қатпар болып жиырыла қалады екен. 

     Бірде Мұхит Жердің  бетіне  топан су әкеліп  шашқан екен.Содан 

Жер оған қатты ренжіп жиырыла қалыпты. Сол мезетте Жердің 

бетінде дәу төбешік пайда болыпты.Ол Тау екен.Дәл осылай түрлі 

жағдайлардан Жердің бетінде неше түрлі құбылыстар орын алып, 

үлкен Табиғат қорын құрапты.    Ормандар көбейіп,Жердің беті 

бұрынғы  түріне қарағанда көркейіп гүлденіпті.Кішкентай 

бактерия.микроорганизмдерден тірі ағзалар дүниеге 

келіп,Мұхит,Теңіз,Көлдерде жүзуге қабілетті тірі ағзалар 

жаратылыпты.Олар сөйлей алмайтын балықтар екен.Осы Табиғаттың 

барлығы Ауамен өте жақын араласып,бәрі ауаны қастерлеп қадір 

тұтыпты.Олсыз өмір сүру мүмкін емес екенін түсіне бастапты. 

        Бәрі тату тәтті тыныштықта өмір сүріп жүре беріпті.Бір күні аяқ 

астынан  

Жердің бетіндегі балшықтар бірігіп өте ерекше,осы уақытқа дейін 

жаратылғандарға мүлде ұқсамайтын,өзге тірі ағзалардан 12 мүшесі 

артық,қол аяғы бар,балық секілді емес сөйлей алатын,тіпті орынан 

қозғала алатын дене жасапты.Барлық Жер бетіндегі тіршілік шулап 

одан қатты қорқып қалады екен.Сонда Мейірімді  Жер еш қорықпай 

барлығының ойында тұрған сұрақпен жаңағы денеге тіл қатыпты: 

 -Ей жаратылыс! Cен кімсің,бізге зияның бар ма, жоқ па?!-депті. 

 -Мен Адам-ата боламын.Менен қорықпаңдар, сендерге еш зияным 

жоқ.Мені қамқорлықтарыңа алыңдаршы!- деп жалыныпты. 

   Жүрегінде оты бар Жер басқалар қарсы болса да,Адамды жанына 

тартып,бірер сәтте тіл табысып кетіпті. 

   Жер Адамға анасындай болып,Адам оның баласындай болып 

кетіпті.Адамды сонша жақсы көріп қалған Жер,оның бар өтінішін 

бұлжытпай орындап отырыпты,панасы болыпты. 

      Бір күні Адам «Мен сенің тас үңгіріңде тұрып жалықтым! Маған 

жылы үй керек.» десіпті.Сонда Жер одан -неден үй саласың?- деп 

сұраса, Адам оған «Табиғаттың атасы-ағаш керек» деп жауап 

қайтыпты. 

       Жер Ана қарсылық танытып,өзінің ең алғашқы көрік берген 

ағаштарын қимайтындығын айтыпты.Адам жалынып жалбарынып 

ақыр соңында Ағаштарды кесіп үй салыпты.Ендігі жылу керектігін 

айтып,тағы да ағаштарды кесіп отын қылыпты.Жер-Ана бұл ісіне көз 

жұма қарапты. 
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  «Үй алдына Су керек!» деп Жерді қазып су жүргізіпті; тамақ керек 

деп балықтарды сұрапты.Жер Ана  Суға жалынып жалбарынып Адам 

үшін балықтарды азық ретінде сұрап беріп жүріпті.Адам да Жерді 

одан әрі көркейтіп бетіне гүлдер,көкөністер,өсімдіктер өсіріпті. 

    Жылдар өте келе, Адамдар көбейіп Жер бетін жайлай 

бастапты.Жердің беті бұрынғыдай емес тоза бастапты.Табиғаты 

жоғалып зауыт-фабрикалар салыпты.Олардан шыққан түтінге Ауа 

тұншығып әрең дегенде тіршілікке дем беріп жүреді.Бұрыңғы таза Ауа 

мен бетінде бір қоқысы жоқ Жер-Анамыз ластанып,суда балықтар 

азайыпты.  

 
      

  Кемелер ойлап тапқалы бері-Мұхит,Теңіз,Көл үшеуі қиындықтарға 

тап болып, үнемі химиялық заттар төгілгенінен улана бастапты.Суды 

оңды солды шашатындар көбейіп,Судың және Жер-Ананың хәлі қатты 

нашарлапты.Қамқоршымыз-Жеріміз бір күні өлмеуіне кім кепіл? 

Адамға бар жылуын берген Жер-Анамыз өліп кетсе не болмақ? Міне 

сен де адамдардың  

біреуісің,достым! 
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      Сол себепті кезінде бізге жасаған жақсылығын Жер-Анаға қайта 

жасауымыз керек.Қоқыстарды шашпа,өскен соң  өзіңнің ұрпағыңа да 

Жерімізді қастерлеп аялап ұстауын миына салып отыр.Оңды солды 

себепсіз суды ағызба,онымен ойнама.Сенің кішкене ғана көмегің сәл 

де болсын Жер-Анамыздың емі болып,жағдайының қайта жақсаруына 

көмек болар еді. 

Жер-Ана үшін,Табиғаттың сақталуы үшін-cулардың және өсімдіктер 

мен ауадан шыққан оттегінің маңызы зор.Құрметті досым,бір тал 

кессең,орнына он тал ек.Жыл сайын аулаңа ағаш отырғыз,сонда сен 

Жер-Анамызды сақтап қала аласың,жарқын болашағымыз үшін 

тазалықты сақтап,қоқыстарды шашпа.Жер-Ана мен Табиғат саған 

сенеді! 

 

 

 

 

 

 

      Түркістан облысы 

Ордабасы ауданы 

«Зиядин  Исабеков атындағы 

Ж.О.М» 

 10 «А» сынып оқушысы 

Інкаш Назерке Сәттібекқызы 

Жетекшісі: Ташимова 

Нуржахан Халдаровна 

 

 

Эссе 

«Абайдың даналық сөздері-

өнеге көздері» 

 

 

 

 Абай-дана,Абай-дара қазақта! 

     Бүкіл әлемге танылған,сөзі асыл тұлға,қазақ жазба әдебиетінің және 

әдеби тілінің негізін қалаушы ұлы Абайдың даналық сөздері мен қара 

сөздері ерекше мәнге ие.Абай атамыз қазақ өлең  үлгісін жаңаша 

тұрғыдан дамытты.Жалпы атамыздың өлеңдері де нақыл сөздері де 

философиялық,күрескерлік қасиетке ие.Абай атамыздың даналық 

сөздерінен адамның көңіл-күйінің жарығы мен қараңғысының айнасы 
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болған-күлкі мен қайғы,білім жайында педагогтар арасында осы күнге 

дейін айтылмаған тың ойларды табамыз.Тіпті,мен де атамыздың жан-

жақты әлеуметтік мәселелерді бір өлеңге немесе,нақыл сөзге қоса 

сыйдыратынына таң қаламын.Бұл нағыз демократ ақын екенін 

дәлелдейтін қасиеттері.Мысалы мына үзіндіден байқасақ: 

    Ынсап, ұят, ар-намыс, сабыр, талап, 

     Бұларды керек қылмас ешкім қалап. 

     Терең ой, терең ғылым іздемейді, 

     Өтірік пен өсекті жүндей сабап. 

     Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста, 

     Сонда толық боласың елден бөлек. 

 Әрбір адамның бойында ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек 

қасиеттері бар. Адамның осы қасиеттері туралы Абай он жетінші қара 

сөзінде жазған. 

   Дүниеде еш нәрсе өз мұратына қайратсыз жете алмайды. Ғылым мен 

білімді оқып үйрену,жалықпай іздену-қайраттың ісі. Адасқан жолға 

бара жатқан бойды қайта жиғызып алатын да-ыстық қайраттың ісі. Біз 

ғылым мен білімді ақылсыз үйрене алмаймыз. Адамның әрбір сөзі де 

ақыл-санадан өтеді. Ал жүрек болса ол адам денесінің патшасы. 

Адамның жаны да жүректе мекен қылады, адам бойындағы қан да 

жүректен тарайды. Адамға жанын ашытып, кішіге рақым қылдырып, 

улкеннен ұят сақтайтын-жылы жүрек. Айтып кеткен қайраттың 

қасиеттері рас. Бірақ қайрат кейде жамандықты берік ұстап кетеді. 

Ақылсыз ештеме табылмайтыны да рас. Бірақ амал да, айла даақылдан 

шығады. Жақсы мен жаманның екеуі де ақылға сүйенеді. Жақсы мен 

жаманға іздегендерін тауып беретін ақыл. Ақылдың қыры көп, жүрек 

ақылдың көп қырына жүрмейді. Жақсылық айтқанға көніп, жамандық 

айтқанға ермейді. Қайраттың да күші мол, оны да жүрек еркіне 

жібермейді. Орынды іске күшін аятпайды, орынсыз жерге қолын 

босатпайды. 

Абайдың қарасөздері-ақынның сөз өнеріндегі көркемдік қуатын, 

даналық дүниетанымын көрсететін прозалық шығармалар. Оның 

қарасөздерінің жалпы саны қырық бес бөлек, олардың тақырыбы 

жағынан бір бағытта жазылмаған, әр алуан. Абайдың алты-жеті 

қарасөздері қысқа болса, кейбіреуі тақырыбы жағынан ауқымдыболып 

келеді. Абай өзінің қарасөздерінде шығарманың көркіне ғана назар 

аудара қоймай, сонымен қатар шығарманың тереңдігі мен идеясына 

зер салған. Оның қарасөздері жалпы қазақ халқына ортақ асыл сөзге 

айналды.1918 жылы Семейде шыққан «Абай» журналдарында 

Абайдың бірнеше қарасөздері жарық көрді. Содан кейін оның 
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қарасөздері француз, қытай, орыс және т.б көптеген тілдерге аударыла 

бастады. 

   Ақын өзінің талантты шәкірттерін тәрбиелеп өсірді. Абайдың ізбасар 

шәкірттері Шәкәрім, Көкбай, Ақылбай, Кәкітай және Мағауия болды. 

Абай көзі тірісінде өзінің өлеңдерін жинаған емес. Олардың 

әрқайсысын бір жапырақ қағазға жазып, жастарға таратып бере берген. 

Олар Абайдың өлеңдерін жаттап алып отырған. Сөйтіп Абай өлеңдері 

қазақ даласында ауыздан ауызға таралып кете барды. Оның өлеңдері 

қолдан қолға көшіріп алынды. Ондай қолжазба көшірмеге ие болу 

әрбір сауатты қазақ үшін зор ғанибет болатын. Кейінірек Абайдың 

туындыларын оның ұлы Тұрағүл жинастыра бастады. Абай 

өлеңдерінің ең алғашқы жинағы 1909 жылы ақын Кәкітайдын 

арқасында Қазан қаласында басылып шықты. Абай Құнанбаевтың 

өлең- дерін жинауға және бастырып шығаруға көп күш-жігер жұмсап, 

игі ықпал еткен адал ақын Көкбай Жанатайұлы (1864—1927) болды. 

Ол өлеңдер белгілі қоғам қайраткері Әлихан Бөкейханұлының 

редакциясымен басылып шықты. 

 «Және де Әрбір жаманшылықтың,жағасында тұрып,адамның 

адамдығын бұзатын жаманшылықтан бойын жимақтық,бұл адамға нұр 

болады»-бұл даналық сөзде жамандар мен имансыздардың жанында 

жүре тұрып ,жақсы атауда қалған жандар-сөзсіз керемет адамдар,деген 

тұжырым айтылған.Әрбір даналық сөздің бізге берері көп.  

   Абай отандық тарихымыз бен әдебиетімізде аса көрнекті орын 

алады. Ақынның мол әдеби мұрасы тек бір халықтың ғана емес, бүкіл 

адамзаттың рухани қазынасы  болып саналады. Қазақстанда ұлы 

Абайдың есімі көптеген елді мекендер мен көшелерге, Алматы Ұлттық 

университетіне, Алматы қаласындағы Мемлекеттік академиялық опера 

және балет театрына берілген. Ұлы ақынның құрметіне Қазақстан мен 

Ресейде ескерткіштер орнатылған. Қазақстанның жоғары оқу 

орындарында Абай шығармашылығына арналған халықаралық және 

республикалық ғылыми конференциялар жыл сайын өткізіліп тұрады. 

Қорытынды ойға келетін болсақ, Абай шығармаларынан мен өзіме 

қанат аламын десем де болады. Өйткені, кемел болашаққа жол 

сілтейтін, адамды қанаттандырып, бүкіл сәтте көмегін тигізетін 

көркемдік сипаттағы даналық сөздері,адамды бей-жай қалдырмайды. 

Жақсы мен жаманды, ақылсыз бен ақылдыны, өтірік пен шындықты 

және де әділеттілікті шығармаларына басты тақырып еткен ұлы Абай-

жастарға өнеге ретінде, өзінің қара сөздерін қалдырып кетті! Менің 

жалындаған-жас буындарға айтарым, талапты бол, ақыл мен қайратты, 

жүректі бірдей ұстай біл! Абай атамыздың өнегеге толған 

шығармаларынан нәр алып, өз болашағыңды құр!  
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Абайдың асыл сөздерінен,талмай жүріп өнеге жина! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шымпат Жансая Қанатқызы – 6 "Б" сынып оқушысы 

Бақытбекова Ақтоты Қайратқызы -  

Ы. Алтынсарин атындағы  №10 мектеп-лицейдің  

қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі 

 

Тақырыбы:  Аталы сөз – баталы  сөз 

Кіріспе 

         Кез келген халықтың өзіндік болмыс бітімі, салт-дәстүрі, рухани 

мұралары болады. Уақыт озған сайын бұл рухани мұраларды зерттеп, 

игеруге деген қажеттілік те арта түседі. Өйткені ата-бабаларымыздың 

ұрпағына қалдырған баға жетпес інжу-маржандарын оқып-үйрену –

бізідің парызымыз. 

            Мен «Аталы сөз-баталы сөз» тақырыбын таңдаған себебім, 

атадан қалған сөз ешқашан ескірмейді,яғни ол өміршең тақырып, 

сондықтан сөз маржандарын оқып-үйренуді өзіме міндет санаймын. 

            Мақсатым- қазақ халқының ұлттық мәдени құндылықтарын 

бағалап,бата және  оның түрлері туралы жан-жақты білім алып, 

қаламыздағы қарияларымыздың баталарын алу.Бұл тақырып мені 

қатты қызықтырды және ертең ержеткенде бұл білімім маған өте қажет 

болады деп ойлаймын. Зерттеу жұмысымның барысында мен әртүрлі 

әдебиеттерді, басылымдарды ақтардым, мектебімнің кітапханасын 

пайдаландым.Мұғалімім зерттеуге тиісті әдістерді көрсетіп, бағыт 

берді. Мен зерттеу жұмысымды саралау, талдау, салыстыру, ой түю, 

интервью алу әдістерімен іздене отырып жүргіздім. 

       Бата дегеніміз не? 

       Қазақ халқының ежелден келе жатқан рухани қазынасының бірі –

бата сөздер. «Жаңбырменен жер көгерер, батаменен ел көгерер», «Көп 

тілеуі- көл» деп ұққан қазақ халқы келер ұрпаққа бата беріп, ақ тілек, 

адал ниет білдіруді дәстүр тұтқан. 
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Бата беру адал ниет, жақсы тілек білдірудің ұлттық дәстүрі.Бата 

қысылғанда қуат, қиналғанда медет беріп, әрбір іс-әрекетке даңғыл 

жол ашып, бәле-жаладан қорғайды деп есептеген. 

Қазақ халқының сөз үлгілеріне В.Радлов, Ш.Уалиханов, А.Васильев, 

Г.Потанин,т.б зерттеушілер назар аударып,жинап жариялаған. 

    Ғалым-зерттеуші Шоқан Уалиханов та қазақ халқының  фольклоры 

туралы өзінің көзқарасын аңғартып, құнды талдаулар беріпті: «Бата-

қазақ фольклорының дербес, шағын жанры ретінде қарастырылады. 

Ұйқасты,ырғақты болып келетін, тұрақты образдарға негізделеді». 

Менің ойымша, осы екі пікірдің екеуі де жақсы айтылған. Батаның 

түрлері былай жіктеледі:                             

Зерттеу бөлімі 

    «Атадан бала тусайшы, ата жолын қусайшы» деп, қазақ халқы 

атадан мұра болып келе жатқан қасиеттерді келесі ұрпақтың бойына 

сіңіріп, ізгілікке тәрбиелейді. Атадан қалған сан мұралардың бірі-

БАТА. 

       Бата, тілек – Адам баласына жақсылық ойлау, оған тілек айту 

қазақ халқының дінге байланыссыз, алғашқы қауымнан қалыптасқан 

дәстүрі. Кейіннен келе тілек айту сол тілекке жету «Құдыретке 

байланысты» деген сеніммен бата қалыптасты да оған діни сөздер 

тірек болды. Шын мәнінде бата дегеніміз-тілек, тілек дегеніміз – бата. 

«Үйің құтты болсын», «сапарың оң болсын», «Жақсы жатып жайлы 

тұрыңыз» деген тілектер, қыска баталық сөздер. Бата, тілек жастарды 

бірлікке, әділдікке, адамгершілікке тәрбиелейді. Бата ризашылық 

ниеттің көрінісі ретінде де айтылады. 

  Бата – қазақ поэзиясының ерекше түрі. Бата берудің бір түрі 

дастарқан басына жиналғандардың жасы үлкенінің немесе үйге келген 

қонақтың үй иесіне тілер тілегі, ықыласы ретінде айтылады. Дастарқан 

иесінің ақпейіл, адал асына дән риза болған қонақ дастарқан жиыларда 

батасын берген. 

   Көркем әдебиеттерді оқи отырып, батаның жақсылыққа 

бастайтынына көзім жетті. Сөзім дәлелді болу үшін мысал келтірейін. 

Қазақ халқын әлемге танытқан Абай атамыз Барлас ақыннан бата алса, 

ал жыр алыбы- Жамбыл атамыз Сүйінбай ақыннан бата алған. Мен де 

сапарға шығарда ...... әдейі іздеп барып,батасын алдым. Біреу 

жақсылық жасап, қол ұшын бергенде, үлкендер әрқашанда бата береді. 

Сондықтан қазақ халқы «Сіле алма, бата ал» деуі де содан болар. 

  Сіле сөзінің мағынасын «Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінен» және 

«қазақ әдеби тілінің сөздігінен» қарап анықтадым. Бұл сөз ант су ішу, 

қарғану дегенді білдіреді екен. 
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    Терiс бата. Бұл, «бата» деп аталғаны болмаса, қарғыстың қатты, 

жазаның өте ауыр түрi. «Құнанбай қос қолын созып, алақанын сырт 

қаратып тұр. Бұл — терiс батаның, қарғыс батаның белгiсi» 

(М.Әуезов). Мұндай бата сенiмдi ақтамаған, өзiне қолы, тiлi тиген 

баласына әкенiң қолын терiс жайып берген қарғыс батасы. Батаның 

бұл түрi ел iшiнде өте сирек қолданылған және ол атадан балаға 

ұмытылмайтын таңба болып қалған. Атаның терiс батасын алғандарды 

халық та жек көрген. 

Қазақтың бата сөзінің шығу тегі туралы этнограф ғалымдардың 

пікіріне жүгінсек: «Ата-бабаларымыздың өсиет батаның шығу тарихы 

әлі терең зерттелген жоқ. Алайда бірқатар тіл мамандары: «Бата – 

арабтың «фатеке» деген сөзінің қазақша айтылу түрі», – дейді. Яғни, 

бата – фатекенің мағынасы: алғыс айту, ақ ниет, ақ тілек білдіру. Ақ 

бата – ұлтымыз үшін теңдесі жоқ асыл сөз. 

      Ел арасында би-шешендеріміздің, айтулы тұлғаларымыздың 

ауыздан-ауызға тарап жүрген баталары бар. 

Райымбек батырға анасының берген батасы 

Жаратқан ие  қолдасын, 

Жолбарыс  болсын  жолдасың! 

 

Мендікеұлы Шәңкінің Бөлтірік шешенге берген батасы 

Алтын ерлі  ақбоз  ат, 

Астыңда  сенің арысың, 

Қолаң  шашты,  қой  көзді, 

Алғаның  бірге жасасын. 

Халық қаһарманы Бауыржан Момышұлының берген батасы 

Халықты  зәбірлер бастықтан сақта, 

Жақынға  жала жабатын 

Қанқұйлы  қастықтан сақта. 

Сырты  сұлу, іші кір, 

Қадір  білмес  пасықтан сақта. 

Төле бидің батасы 

Көздеп  арман  асқарын,  

Талпын алға, жастарым. 

Қонар жерлерің ой  болмасын, 

Дөң болсын, 

Етек-жеңдерің  кең болсын, 

Түндей  түнерген  жандарға, 

Айтқан сөздерің ем болсын. 

Бата- тілектердің түрлері көп. 

Батаның түрлері: Дастархан, Ас қайыру батасы 
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Асың, асың, асыңа, 

 Береке берсін басыңа! 

 Бөденедей жорғалап,  

Қырғауылдай қорғалап,  

Қыдыр келсін қасыңа!  

Сенен байлық өтпесін,  

Тәңірі берген берекең  

Тепкілесе кетпесін.  

Желіңнің екі шетіне,  

Тай шаптырса жетпесін! 

Тұсау Кесер Тойға бата-тілек 

Қаз-қаз балам, қаз балам, 

 Қадам бассаң мәз болам,  

Күрмеуіңді шешейін,  

Тұсауыңды кесейін.  

Тақымыңды жаз балам!  

Қадамыңа қарайық,  

Басқаныңды санайық, 

Қаз-қаз балам, жүре ғой.  

Әумин! 

Құрбан айт, Ораза айт, Рамазан айында берілетін бата 
Айттарыңыз қабыл болсын,  

Бар жақсылық тамылжысын. 

 Ұлы Алла жарылқасын,  

Жақсы етсін қарымтасын.  

Жақсы тілеу үзілмесін, 

Жемісі мол күзін берсін.  

Есіктерің ашық болсын,  

Ыдыстарың асып толсын.  

 

Шілдехана, бесік тойына бата-тілек 

Анасының аяулы  

Жарып шыққан кемерін,  

Қадам басып өмірге,  

Жас шыбықтай бүр жарып,  

Жаңа жайған желігін,  

орсық шеке, ақ маңдай,  

Өсе берсін бөбегің.  

Өмірі ұзақ болсын деп,  

Көңілі нұрға толсын деп,  

Ақ батамды беремін.  
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Азамат боп ер жетсін,  

Қиын кезде жолдастан  

Аямайтын көмегін.  

Тойың тойға ұлассын,  

Бола берсін дегенің!  

 

 Туған күнде берілетін бата 

Туған күнің жарық көрген шуағың,  

Іңгәлаған естілді алғаш жыр әнің.  

Өміріңнің ұзақтығын тілеймін.  

Аспаныңның шуақтығын тілеймін, 

 Қуанышыңның тұрақтылығын тілеймін.  

Дендеріңнің қуаттылығын тілеймін,  

Өміріңнің сәнділігін тілеймін.  

Ата-анаңның, туыстарыңның, амандығын тілеймін, 

 Өміріңнің ұзақтығын тілеймін. 

 

Тілашар тойға берілетін бата 

Адам болар баланың,  

Қайтармайық талабын.  

Мектепті алғаш аттаған,  

Құтты болсын қадамың.  

Сәбиліктен марқайып,  

Өскендігі санаңның.  

Әріптерден сөз құрап,  

Жорғаласын қадамың.  

Үміттерін ақтай біл,  

Әкең менен анаңның.  

Жүрегіңе сақтай біл,  

Жақсы сөзін дананың. 

 Сондай бала болсын деп,  

Тілек айтар қазағым.  

Балалы үйлер көбейіп,  

Бола берсін базарың.  

 

                       Жастарға бата-тілек 

Ақыл айттым, ұл – қызым, ұрпағыма арнадым,  

Берекеге шақырам, байқарсың сөздің салмағын.  

Туысқанмен ақылдас, бос қайтпасын қармағың,  

«Ене көрген – тон пішер» деген сөзді жалғадым.  

Жақсы ойланып, жастарым, мұның да байқа салмағын, 
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 Біреулер мақтап жағынар, көре алмай біреу тарылар.  

Ойдағыны айтты деп, біреулер мені сағынар,  

Түсінетін сөз мәнін жақсы адамдар табылар.  

Ағайын – туыс, құрбылар білгенін мақтап, жыр қылар,  

Кейбіреуі жамандап, жегеніңді құм қылар  

Ауыз бірлік сақтаған, берекені жақтаған  

Ал туысқан ағайын, қайсыбірін жазайын –  

Көре алмаған адамдар, өзі тартсын сазайын.  

Жастарыма – аманат, тыңдасаңдар жамағат,  

Жастарыма бұл сөздің қалғандары аманат.  

Берекемен басқарып,біріңді – бірің қамдаңдар,  

Білім менен өнерде тағы да артта қалмаңдар.  

Жастар деп соққан жүрегім, туысты жақсы білемін,  

Бақытты жастар болыңдар, қабыл болсын тілегім. 

 

 Жас жұбайларға, үйленгендерге бата 

Бақытты бол, бағың ашылсын,  

Әр күнің шаттыққа толсын.  

Босағаңа жамандық жетпесін,  

Төріңнен жақсылық кетпесін.  

Ұлдарың оншақты болсын,  

Қыздарың моншақты болсын.  

Бастарыңа бақ қонсын,  

Жаратқан ием.қолдасын 

 

Сапарға шығарда берілетін бата 

Оң болсын, балам сапарың, 

Молықсын дәмің, татарың, 

Туған елің тапсырған, 

Парызын өте Отанның. 

Барып келе жатыр ғой, 

Өзіңдей жастар- қатарың. 

Халықтың сүйген тірегі, 

Сом терідей білекті, 

Арыстандай жүректі, 

Анаңның сүтін ақтай біл, 

Бере гөр деп тілекті! 

Әумин! 

  

 Алтын той, Күміс тойға берілетін бата 

Алтын тойдың дастарқаны,  
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Дастарқаны мол болсын. 

Берекелі қол болсын,  

Тойға келген қонақтың.  

Бәріне сәтті жол болсын. 

                                       Қорытынды  

       Батаменен ел көгерер, жаңбырменен жер көгерер. Жалпы, бұл 

ғылыми жұмыста мен батаның қадір-қасиетін түсіне білуге, ақ бата 

мен теріс батаны бір-бірінен ажырата білуге терең мән бердім. Бата 

сөздерін зерттей келе менің көңілге түйгенім және ұққаным, оның 

адам өмірінде алатын орнының маңызды екені, тәрбиелік мәнінің зор 

екені. Мен оның адамды ізгілікке, парасаттылыққа, мейірімділікке 

баулитынына көз жеткіздім. Ол осы ұлы қасиеттерге бастаушы әрі 

оларды тудырушы рухани мұра деп түйін жасадым. Бата – халықтың 

рухани қуат алатын құдыретті сенім күші, бар жақсылықтың бастауы, 

қайнар көзі екенін түсіндім. 

           Бұл болашақ ұрпағынан зор үміт күтіп отырған халқымыз үшін 

өте маңызды. Біз өз ұрпағымызды білімді де тәрбиелі, өнегелі де ізетті, 

мейірімді әрі қайырымды етіп тәрбиелегіміз келсе, халықтық дәстүрге, 

оның ішінде ақ батаға ерекше мән беруіміз керек. Жас балаларға 

жақсылыққа жетудің жолы үлкенді құрметтеу, солардың алғысы мен 

ақ батасын алу екенін түсіндіруіміз қажет. Өмір тәжірибесі 

көрсеткендей және жоғарыда келтірілген мысалдардан көргеніміздей, 

үлкеннің алғыс батасын алу әрбір адам үшін жақсылыққа жетудің 

өмірлік жолдамасы 

Екенін балалардың санасына құя бергеніміз жөн. 

                                                             Ұсыныс:  

1. Бата сөздерді жатқа айту бойынша бастауыш сынып оқушылары 

арасындасайыстарөткізілсе: 

2. Бата-тілектердің маңызын жас ұрпаққа түсіндіретін таңдау курстары 

жүргізілсе. 

                                       Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Зияда Аманбайұлы, «Әулет аралық естелік», Балқаш, 

«Гортипография» ААҚ, 2001 

2. Мәжит Кенжеұлы, «Әлтеке, Сапақ шежіресі», «Қарағанды 

Полиграфиясы» ААҚ, 2003 

3. Нысанбек Төрекұлов, Мұхтар Қазбеков, «Қазақтың би-шешендері», 

Алматы, «Жалын», 1993 

4. Сейіт Кенжеахметұлы, «Қазақтың салт-дәстүрлері мен әдет-

ғұрыптары», Алматы, «Ана тілі», 1994 
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«Ақмола облысы білім басқармасының  

Целиноград ауданы бойынша білім бөлімі  

Қосшы ауылының Рақымжан Қошқарбай атындағы  

№1 жалпы орта білім беретін мектебі»  

коммуналдық мемлекеттік мекемесі. 

Жаулыбаева Таңшолпан Нурлыбаевна -   

7 «е»  сынып оқушысы 

Жетекшісі – Орынбекова Феруза Бахытбековна –  

тарих пәні мұғалімі. 

 

 

Тақырып: «Тарихи шығармалары туған қазақ даласында» 

 

«Тарих және Рашиди». Мұхаммед Хайдар Дулати дулатов тайпасынан 

1499 жылы Ташкентте дүниеге келген. Бұл тайпа Шағатай 

хандығының билігінде болған. Өйткені ата-бабаларымыз хайдар дұрыс 

ханға қызмет етті, оларға сыйлады жер Мангылай Субе (икта), қазіргі 

заманғы Кашмира. Бірақ дулатов тайпасында жер үшін дау болды, 

және 1480 ж. Дулати ата-бабасынан да Мұхаммед Хайдар есімі 

бойынша, оның басқа ата-бабасын Әбу Бәкір Дулати есімі бойынша 

алып тастайды. Осылайша, М. Х. Дулати атасы Орта Азияға көшуге 

мәжбүр болды. Сондықтан ғалым Ташкентте дүниеге келген. Бірақ бұл 

кезде Орта Азияда да алаңсыз болды. Әмір Темірдің ұрпақтары мен 

билік үшін күрес арқылы Мұхаммед Шейбанидің ұрпақтары осы 

аймақты жаулап алуға тырысты. 1508 жылы Хайдардың әкесі-

Мұхаммед Хусейн Мұхаммед Шейбанидің қолынан қаза табады. 

Сондықтан Хайдар екі жасында анасы жоқ және 9 жасында әкесі жоқ. 

Олар әпкесімен бірге дөңгелек жетімдер қалады. Бұл туралы оның 

ағасы Бабур оларды Кабулға алып кетеді. Ол баланы өте жылы қарсы 

алады. Хайдар өзінің күнделігінде қаладан қалаға қалай көшкенін, бұл 

ретте кемсіту мен қиындықтарды бастан кешкенін, бір күні қолын 

көтеріп, бір ай бойы қиналғанын жазған. Одан әрі ол Бабур сияқты 

атақты адамның өзіне көрсеткен қабылдауы туралы жазады және 

барлық қиындықтар мен қайғы — қасірет, ата-анасының өлімі, жолда 

кездескен қорлау-бәрі жылы қабылдағаннан кейін ұмытылды. Ана 

Байбура және Хайдара болды қыздарымен могольского хан Жүніс. М. 

Хайдардың анасы-Хуб Нигар ханум кіші қызы, ал Бабурдың анасы-

Құтлық Нигар ханның орта қызы. Хайдар үшін Бабур жеке бөлме 

бөледі, тәрбиеші мен мұғалімдерді әр түрлі пәндер бойынша 

шақырады. Бабур саяхатқа барған кезде, ол немере ағасын алады. 
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Алайда, Хайдар мен Кабулда ұзақ уақыт бойы кешіктірілмейді. Хана 

моголов Сейд Хайдарды сүйіп, балалық шағынан таныс болды. 

Сондықтан, Сейд хан Бабурға Хайдарды оған жіберу жөнінде бірнеше 

рет хат жазды. Хайдар өзі бұл туралы ағамды сұрады. Бабур мұндай 

рұқсат береді және Хайдарды Сейд ханға жібереді. 

Сейд хан Хайдарды ұлы Абдрашитпен бірге тәрбиелейді. Хайдар 

мұғалімдері ханға оның таланты туралы үнемі бекемдейді. Сейд хан ат 

серуеніне немесе аң аулауға шыққан кезде Хайдарды өзімен алып 

жүрді. Мүмкін, сондықтан Хайдар шыдамды салт атты болды. Хан 

оған мемлекеттік кеңестерге қатысуға мүмкіндік берді және оның оң 

жағына қойды. Осындай маңызды тағдырлы жиналыстарға қатысу 

Хайдар үшін негізгі мектеп болды. Ол ұлы адамдардың сөздеріне 

құлақ салып, даулы мәселелер бойынша шешім қабылдауды көрді, 

олардан үлгі алды және осының барлығы болашақ ғалымның ой-өрісін 

кеңейтуге көмектесті. 

Хан оған түрлі мемлекеттік тапсырмалар беріп, атақты және атақты 

адамдар арасында оның есептерін тыңдады. Осылайша хан оның 

беделін ел басқару дәрежесіне дейін көтерді. Ал 30 жасқа толған кезде, 

хан оған әскермен басшылық етуге сенім білдірді. Хан Хайдарға 

байланысты соншалық, ол үшін қызын берді және оған гурган (күйеу) 

атағын берді. 

М. Хайдар өмірінің соңғы 10 жылы (1540-1551 жж.) Кашмир 

уәлиатының ережелері. Ол өз халқының өмір сүру деңгейін 

көтерді,жолдарды жақсартып, азаматтардың мәдени деңгейін арттыру 

үшін көп еңбек етті. 1551 жылы ол жалдамалы кісі өлтірушінің 

қолынан қаза табады. 

М. Хайдар «Тарих-и-Рашиди» («Рашидова история») және «Джахан-

Наме»поэмасын өздерінен кейін қалдырды. «Тарих-и-Рашиди»1544-

1546 жж. «Тарих-и-Рашиди» — біздің күнге дейін жеткен Мұхаммед 

Хайдардың жалғыз кітабы — Шығыста кеңінен танымал болған. Бұл 

классикалық шығарма, оның құрамына қазіргі Қазақстанның едәуір 

бөлігі кіретін Мола тарихына арналған. Бұл кітаптың ерекше 

құндылығы-қазақтардың шығу тегі, олардың тарихи аренадағы 

алғашқы қадамдары, олардың көршілес халықтармен байланысы, 

тұрғылықты жері және өмір салты туралы толық және ерекше 

дәлдікпен хабарланған алғашқы және жалғыз жұмыс. 

Көптеген құжаттар мен жеке бақылаулар негізінде ол Алтын Орданың 

ыдырауы мен Шағатай ұлысының құрылу тарихын егжей-тегжейлі 

баяндайды. Біз одан Моғолстан мен оның шекарасы туралы, XV 

ғасырдың ортасында қазақ тайпаларының бірігуі және оларды ірі 
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мемлекеттік білім беруге біріктіру туралы бірегей мәліметтерді 

табамыз. 

Көркем әдеби тіл және шығарманың жоғары стилі, материалды 

мазмұндаудағы қисындылық және өмірді терең білу — мұның 

барлығы Мұхаммед Хайдар өз заманының көрнекті ғалымы болғанын 

көрсетеді. 

М. Х. Дулати Отанының алғашқы тарихшысы деп аталған еңбектері 

қазақ халқының тарихында лайықты орын алды. 

«Сборник летописей». Қадырғали би Қосымұлы Жалайыри — 1555-

1607 жж.) — кейінгі орта ғасырларда лайықты мойындалған атақты 

тарихшы. Ол жалайыров тайпасынан шыққан. Жазбаша деректер 

бойынша, Отырар-Түркістан өңірінде дүниеге келген. Оның ата-

бабалары Қараханидтер дәуірінен бастап нояндар,Визир, билер, әскери 

қолбасшылар; оның атасы Тепші, әкесі Қосымбек-батыр. Ал ғалымның 

өзі ханда кеңесші, тәлімгер, көмекші болды. 

Қалмақ шапқыншылығы кезінде ауыл қирап, Тәуке ханның ағасы 

Ондан сұлтан басқыншылардың қолынан қаза тапты. 13 жасар ұлы 

Сұлтан Ораз Мұхаммед барлық ауылмен бірге Сібірге Көшім ханның 

билігіне жатқызылды. Қадырғали бұл жерде үлкен би сайланады. 

Ислам дінінде де, дінінде де, дінінде де, дінінде де, дінінде де бар. 

1588 ж. Қадырғали Ораз Мұхаммедпен бірге Еділмен аң аулау кезінде 

Д. Чулков бастаған патшалық әскери отрядына тұтқынға түсті,ол 

оларды отбасыларымен, туыстарымен бірге Мәскеуге кепілгер ретінде 

жібереді. Мысалы, Қадырғали Жалайыри 1599 жылға дейін патша 

сарайында тұрады. 1600 ж. патша Борис Годунов Ораз Мұхаммедті 

Қасымов қаласының ханымен тағайындайды. Қадырғали ханның төрт 

визирейінің бірі болады. Осы уақыттан бастап ол ғылыммен айналыса 

бастайды. 

Қадырғали ана тілімен қатар араб және парсы тілін жақсы білген. Ол 

өзінің » шежірелер жинағында «өзі туралы былай деп жазады:»әлемнің 

түрлі мемлекеттерінде Япобывался және көптеген кітаптар, толық әділ 

заңдар, ақылды, Үйретуші тәлімгерлер оқыды». Осыдан ғалым 

классикалық шығыс әдебиеті мен мәдениетін терең білген деп 

болжауға болады. 

Ғалым күрделі, қарама-қайшы уақытта өмір сүрді. Шығыстан 

джунгарлар үнемі шабуыл жасады. Түрлі рулар мен тайпалар арасында 

Сібір хандығында билік үшін күрес болды. Ханшылықтағы 

дағдарысты пайдалана отырып, Сібірді жаулап алу үшін патшалық 

билік Ораза Мухаммедқа тән. Мұны Тәуке хан патша үкіметінің 

хаттарынан түсінуге болады. 
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«Шежірелер жинағы» мазмұны мен құрылымы бойынша үш бөлікке 

бөлінеді: 

— БІРІНШІ БӨЛІМ-патша Борис Годуновқа үндеу. Ғалым Патшаны 

шарасыз Мақтайды. Ол оны оймен де, таумен де, көк теңізмен де, 

аспандағы ақ бұлттармен де салыстырады және » сенмен болған адам, 

өлімде өкінбейді”; 

-екінші бөлім «халық тарихы»Рашид ад-Дина еңбек рухында 

жазылған. Мұнда ежелгі түрік-моңғол тайпаларының тарихы жан-

жақты және қысқаша сипатталған. Әрі қарай Шыңғысханнан Газанға 

дейін 1300-ге дейінгі ата-бабалары мен ұрпақтары аталады.; 

— үшінші бөлік ерекше маңызды болып саналады, өйткені Қазақ 

хандығының тарихына арналған. Бұл бөлік тоғыз дастаннан тұрады. 

Олардың сегізі қазақ хандығына тікелей қатысы бар хандарға 

арналған: Ұрыс хан, Тохтамьпн, Тоғлық-Темір, Ұрыс ханның ұлы — 

Қажы Керей, Қажы Мұхаммед, Әбілхайыр, Жадигер, Ораз Мұхаммед 

және т. б. ал бір дастан Алтын Орда тарихындағы ең ірі фигуралардың 

бірі — бию Едите. 

«Егер Алаша саны үш болса, онда катаған қоғамы-екі Сан». Бұл жерде 

«үш» ғалым санын Қазақ хандығының үш құрамдас бөлігі — Ташкент 

вилайеті, Қарақалпақия және Қырғызстан деп жазады. Бұл жерде 

Қадырғалидың «алаш» сөзін жалпы қазақ ұғымы ретінде 

қолданатынын атап өту өте маңызды. Ғалымның еңбегі қазақ 

халқының тарихы үшін ғана емес, түркі тілдес халықтардың барлық 

зерттеушілері үшін құнды. 

«Шыңғыс-наме». Қажи бек Мәулан Мұхаммед Дос (XVI ғ.) темпінде. 

Мұхаммед Дос Хивин хан Ілбарстың (1512— 1525 жж.) ауласында 

болды. Оның ата-бабалары XV ғасырдың 80-ші жылдары 

Сырдарияның төменгі ағысында өмір сүрді және Жәңгір ханның 

шейбанидінің жақын адамдары болды, оның басшылығымен 

мемлекеттік қызмет атқарды. Өтеміс қажы хан сарайында жазушы 

және хатшы болды. 

Меккеге қажылар қажылық еткеннен кейін Алтын Орданың оңтүстік 

бөлігі, Каспий теңізінің жағалауы, Еділ бойынша саяхаттады, онда ол 

кейінірек «Шыңғыс-намада»сипатталған оқиғалардың куәсі болды. 

Бұл кітап XIVb Қазақстан тарихы үшін маңызды. этносаясатқа, 

саясатқа, әлеуметтік-мәдени және шаруашылық проблемаларға 

байланысты мәселелерді шешуде. Кітап Шыңғысхан мен оның 

ұрпақтары туралы кейбір фактілерді түсіндіреді. 

Әсіресе құнды кітабында фактілер туралы қайтыс болған Жошы хан, 

ол туралы айтып аңыздар. Кітап бойынша Жошылар Шыңғысханның 

әкесін қатыгездікпен өлтіреді, басып алынған жерде қан төгеді, 
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қыпшақ жерлері оған ұнағанын айтады. Жошы жаулап алу 

соғыстарына аяқтау үшін әкесін өлтіруді ұсынды. Жошы Шағатай 

ханның бұл сөздері әкесіне береді. Шыңғысхан жорыққа келіп, 

Шыңғысхан Шыңғыс ханды жазалауға жібереді. Бірақ олар Жошыға 

жете алмай, оның өлімі туралы біледі. Әлбетте, Шыңғысхан ұлын 

өлтіру үшін өздерінің адал адамдарын жіберді. Жошы ханның өлімінің 

себебі әке мен ұл арасындағы қақтығыс болды. XIV ғасырда 

Шыңғысханның ұрпақтары бір-бірімен билік үшін күрескен. Тоқта хан 

(1290-1312 жж.) өзінің барлық балалары мен Сайнның (хан жүнінен) 

ұрпақтарын өлтірді. Ал оның сүйікті ұлы Ел-Басар, оның мұрагері 

ретінде жағасы хан өмір сүрген кезде қайтыс болды. Не істеу 

керектігін білмей, қайғыдан атқан хан өзі менгершілік Заңы бойынша 

үйленген Тоғырұлдың ағасы келін — Байалинге жүгінеді. Ол оған 

Кавказдың Черкес тауларында 14 жасар бала-олардың ұлы өзбек 

жасырып кеткенін айтты. Бұл хабарды естігенде, Тоқта хан 

қуанышынан келін-Байалинге екі мың тұман ақша беріп, өзбекті алып 

келу үшін 40 мыңдық әскерді бөледі. Шыңғысхан мен оның ұрпақтары 

билік үшін осында жүрді. 

XIV ғ. ең Алтын Орданың ішкі күресіне байланысты халықтың 

экономикасы мен мәдениеті құлдырауға келеді. Хан мен оның билігіне 

қарсы көтерілістер орын алады. Осыдан кейін, Алтын Орданың оң жақ 

қанаты Мамайды Қырымға апарады, ал Теңіз-Бұға сол жақ қанаты 

Сырдарияға апарады. Мұндай бөлу болды және хан Урусе — 

основателе Қазақ потомках. 

«Шыңғыс-намда» Дешті Қыпшақта мал шаруашылығының дамуы, 

қыстаулар, көшпелі бағыттар, жайлау туралы, мал басының санын 

арттыру үшін қаншалықты пайдалы екендігі туралы айтылады. 

Сонымен қатар, ақын жаздың жайлауда қалай жақсы, адамдар жақсы 

қымыз қалай қуанады, әдемі киім киеді, Олар өмірімізге риза. Бұл 

суреттер қазақ халқының қалыптасуының соңғы кезеңін суреттейді. 

«Родословная тюрков» Абильгазы. Әбілғазы хандықтың орталығында 

Үргеніш қаласында дүниеге келген. Әбілғазы Бахадүр ханның әкесі 

(1603-164 жж.) Араб Мұхаммед— Жошы ханның ұрпағы Хорезм ханы 

болған. Оның анасы Махрибанға да Жошы хан руынан шыққан, ол — 

Арал жағалауындағы қазақ тайпасының қызы-Жанғазы Сұлтан. 

Абильгазы алты жасында айырылды анасының қолында тәрбиеленеді 

мачехи. Ол шығыс ғалымдарының әкесі салған Арысхан медресесінде 

оқыды. Ол ойлы, дарынды бала болды және медреседе оқыды, 

әдебиетке, тарихқа қабілеттіліктерін көрсетті. Әсіресе, ол тарих 

бойынша кітаптарды көп оқыды. Сонымен қатар Әбілғазы әскери 

өнерді жақсы меңгерген. 
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Өз еңбектеріне алғысөзде ол өнердің үш түрін жақсы меңгергенін 

жазады: біріншісі — әскери өнер, әскери басшылық және әскери тәртіп 

мәселелері. Екінші-Поэтикалық өнер және үшінші-тарих өнері. Ол 

арабша, Иран, Турин, Моңғолия билеген патшаларды, олардың 

өмірбаяндарын және мемлекеттік қызметін, оларда болған маңызды 

оқиғаларды жақсы білген. Ғалым 1661 жылы » Шежіре-и Түрк 

«(«Родословная тюрков») атты кітап жазды. 

Әбілғазы әкесі қайтыс болғаннан кейін билік үшін ағайындылар 

арасындағы күреске куә болады. Жарақат алып, тек қашудың 

арқасында тірі қалды. Ол біраз уақыт Маңғыстау түркімендерінің 

арасында орналасқан, одан кейін екі жыл бойы есім пен Тұрсын қазақ 

хандарының арасында тұрады, және Есім хан Тұрсын ханды жазалаған 

кезде Орта Азияға ауысады. Содан кейін ағайындылардың қолына 

түсіп, олар оны Иранға жібереді. Әбілғазы он жылға жуық Исфаханада 

тұрып, 1638 жылы қашқан. Арал қазақтары арасында тұрды. Ғимарат 

қазақтар оның ағасы Аспандияр, Хивин мемлекетінің ханы билігінің 

астында болды. Ол ағасына қарсы көтерілісті басқарады. 1643 жылы 

Арал өңірінің қазақтар оны өз ханы деп жариялайды. Қазақтардың 

қолдауымен Әбілғазы Хиымға қарсы бірнеше жорықтар жасап, 1645 

жылы билікті өз қолына алады. 1663 жылы ол билікті ұлы Ануш-

Мухаммедқа беріп, өз еңбектерін жаза бастайды. Алайда, «шежірелі 

түріктер» оны аяқтамады. 1664 жылы ол өледі. Ал «Родословную» 

1665 жылы Ұлы аяқтайды. 

Әбілғазы еңбектерінде алыс түрік дәуірлері, Шыңғысхан әулеті, одан 

кейін кейінгі дәуір сипатталады. Ол Орта Азияда, Қазақстанда, таяу 

шығыста болған елеулі оқиғалар туралы жазады, хандар жүргізген 

саясат туралы қысқаша ақпарат береді. Одан кейін қазақ халқының 

тарихы, оның құрамына енген ру-тайпалар мен рулар, олардың өмірі 

мен мәдениеті туралы әңгімелейді. 
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«Ақмола облысы білім басқармасының  

Целиноград ауданы бойынша білім бөлімі Қосшы ауылының 

Рақымжан Қошқарбай атындағы №1 жалпы орта білім беретін 

мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі. 

Көбей Мұхаммедамин Алмасұлы – 10 сынып оқушысы 

Жетекшісі:  Тилеужанова Аселим Рамазановна –  

ағылшын пәні мұғалімі . 

 

Тақырып: «Күнделікті өмірдегі тұрмыстық заттардың ағылшын 

тіліндегі атаулары» 

 

Ел Президентті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқына « Қазақстан -

2050» стратегиясында: «Қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» 

атты жолдауында әрбір қазақстандықтың өміріндегі үштілділіктің 

маңыздылығы туралы айтты.Бүгінгі таңда көп тілді оқыту –жас 

ұрпақтың білім кеңістігіне еркін самғауына жол ашатын, әлемдік білім 

құпияларына үңіліп, өз қабілетін танытуына мүмкіндік беретін 

қажеттілік. Үш тілде оқыту –заман талабы десек, оның негізгі мақсаты: 

бірнеше тілді меңгерген, әлеуметтік және кәсіптік бағдарға қабілетті 

,мәдениетті тұлғаны дамыту және қалыптастыру. Елбасы Нұрсұлтан 

Назарбаев « Қазақстан бүкіл әлемде халқы үш тілді пайдаланатын 

мәдениетті ел ретінде танылуға тиіс. Бұлар: қазақ тілі-мемлекеттік тіл, 

орыс тілі- ұлтаралық қатынас тілі және ағылшын тілі-жаһандық 

экономикаға ойдағыдай кірігу тілі» деген болатын. Мемлекет басшысы 

ағылшын тілінің әрбір қазақстандық үшін жаңа және шексіз 

мүмкіндіктерді ашатынына сенімді екендігін айта отырып, жас ұрпақ 

өкілдерін ағылшын тілін үйренуге шақырды. 

Ағылшын тілі – жаһан тілі. Бұл тіл қоғамның күнделікті өміріне бірте 

– бірте еніп келеді. Ағылшын тілін бері айналамда осы тілде жазылып 

тұрған сөздерге және олардың қолданылуы мен мағынасына көп мән 

беретін болдым. Кез – келген жерде ағылшын тілінде жазылып тұрған 

сөздерді кездестіруге болады: үйде, теледидарда, көшедегі 

жарнамалар, мектепте, газеттер мен журналдарда. Барлық киім, аяқ 

киім, техника, электронды техника, жиһаз, автокөлік шығарушы 

зауыттар берілген тауардың нұсқаулықтары ағылшын тілінде беріледі. 

Осының барлығы менің «Күнделікті өмірде тұрмыстық заттардың 

ағылшын тіліндегі атаулары» атты зерттеу жұмысын бастауға 

итермеледі. Осы тақырыпты таңдау себебім, қарапайым халықтың 

күнделікті тұрмыста қолданылатын азық-түлік, сусындар және 

химиялық жуғыш заттардың ағылшынша атаулары арқылы ағылшын 

тілін қандай деңгейде білетінінің қызықтыруы. 
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Дүние жүзінде ғылым мен техниканың қарқынды дамуының 

салдарынан адамның тұрмысы да тұрмыстық жабдықтары да күн 

сайын бір жаңа затпен толығып отырады. 

Жаңа заттың қолданысқа енуі тілде жаңа сөздің тууына себеп болды. 

Затқа атау беруде халықтың өмір шындығы, тұрмыс болмысы тіл 

фактілеріне айналып, халық санасында тұрмыстық білім қалыптасады. 

Кез келген заттың атауы оны тек атап қана қоймай, сонымен бірге 

оның табиғатынан хабар береді. Яғни, атау беруде өмір шындығы мен 

тұрмыс болмысы тіл фактілеріне айналып, халықтың тұрмыс-тіршілігі 

тәжірибесі, салт-дәстүрі, наным-сенімі зат түрінде тілде таңбаланып, 

бейнеленеді. Тұрмыстық білім – адамның күнделікті өміріне қажетті 

заттар жайлы ақпарат беру құралы. Тұрмыстық лексикаға қатысты 

атаулар сөйлеу актісінде сөйлесім бірлігі ретінде қолданылып, өзара 

бөлшектенетін жағдаяттық атауышқа ие болады. Тұрмыстық лексикаға 

қатысты атаулар номинативтер, таңбалар немесе символдар ретінде 

әртүрлі прагмакоммунативтік қызмет атқара алады. Тұрмыстық 

лексиканың функционалдық қолданысы сөйлеу актісінің жүзеге 

асырылу орны мен жағдайы, қатысымның мақсаты мен 

коммуниканттардың маңызды құралы болып табылатын тіл тек қана 

қатысымдық қызметпен шектелмейді. Ол – халық даналығының 

қайнар көзі. 

Тілде, оның сөздік құрамында, грамматикасында оны қолданушы 

халықтың ғасырдан ғасырға, атадан балаға мирас болып келе жатқан 

мол мұрасы сақталады, бір ұрпақ талабына сай рухани ой-санамыздың 

өсіп, жетіліп отыруының кепілі, басқа салаларға қарағанда лексика 

саласының ішкі және сыртқы өзгерістерге ұшырап отыруы – заңды 

құбылыс. Сондықтан ғалымдар тіл білімінің лексика саласының 

зерттелуіне көп көңіл бөлуде. Себебі тіл білімінің бұл саласы қоғаммен 

тығыз байланысты. Оның бойында түрлі тарихи оқиғалардың ізі, соған 

сәйкес халықтың материалдық және мәдени өмірінің көріністері 

бейнеленеді. 

Тұрмыстық зат атаулары әр уақытта да қоғамның дамуымен 

байланысты жаңа сөздермен, атаулармен, құбылыстармен, 

процестермен, ұғымдармен толығып отырады. Сондай-ақ,түрлі 

жергілікті ерекшеліктер, олардың жеке қолданыстық өзгешеліктері, 

сөздердің әртүрлі әлеуметтік топтары, кәсіби сөздер және т. б. 

мәселелері қарастырылады. 

Ә. Хасенов еңбегінде тұрмыстық лексика жайлы: «Тұрмыстық лексика 

– күнделікті жиі қолданылатын аса қажетті, сондай-ақ халықтың 

тұрмыс жайы, салт-сана, әдет-ғұрпына, өмір тіршілігіне қатысты 

сөздер. Бұлар, негізінен, күнделікті ауызекі сөйлеу тіліне тән 



Республикалық дарынды және талантты жастарға  арналған   

www.zhas-daryn.kz  интернет ресурсы 

50 

жалпылама лексикамен астасып жатады. Тұрмыстық лексика – халық 

өмірінің айнасы есепті», деп анықтама бере келіп, оларды былайша 

топтастырады: үй-баспанаға байланысты сөздер; құрал-сайман 

атаулары; ыдыс-аяқ аттары; киім-кешек аттары 2, 416 б. 

«Тіл білімі терминдерінің түсіндірме сөздігінде» (авторы Ғ. Қалиев) 

қарастырып отырған мәселеміз – «тұрмыстық сөздер» деп беріліп, 

былайша түсіндіріледі: «күнделікті тұрмыста қолданылатын сөздер. 

Мысалы: төсек, ас, нан, тұз, шам, терезе, сағат т.б» 3, 440 б. 

Күнделікті өмірде тұрмыстық заттардың бір бөлігі азық-түлік, 

сусындар және тұрмыстық заттар. Және олар әдетте көпшілігі 

ағылшын тілінде беріледі. Қазіргі Қазақстандық қоғам көпұлттық, 

көптілділік және көпмәдениеттілік жағдайда. Сондықтан осы қоғамға 

сай әр бесіктегі баладан еңкейген кәрі қарттарғада бұл үлкен міндет. 

Ағылшын тілін – заман талабы болғандықтан әрі ол экономика тілі 

болғандықтан көп заттың әсіресе тағам өнімдері, тәттілер, сусындар 

және химиялық жуғыш заттардың көбісі ағылшын тілінде атау алып 

жатады. Қазіргі таңда күнделікті тұрмыстық заттардың атауларын біле 

отыра, ағылшын тілін меңгеру өте қолайлы болып отыр. Мысалы, 

егерде мұғалім белгілі сөйлем құрылымдарымен тасырма берсе, 

күнделікті тұрмыстық заттардың атауларын қолдануға болады. 

Мысалы: I like Kinder surprise. She likes snikers. My mother’s favourite 

chocolate is Alpen Gold. I’d like some lemonade. Яғни қарапайым 

тұрмыстық заттар арқылы еш қиналмастан мысалдар келтіруге 

болады. 

Міндеттерімнің бірінде көрсеткенімдей күнделікті өмірде 

қолданылатын заттар атауларының мағынасын зерттеу. Ол заттардың 

мағынасына қарай алдымен бүгінгі тоқталатын яғни азық – түлік, 

сусындар және химиялық жуғыш заттар деп мазмұнына қарай бөліп 

қарастырсам. Зерттеу жұмысымның барысында өте көп көлемде 

сатылған, халық таңдауы болған шоколадтар, сусындар және 

химиялық жуғыш заттар тізімін атап көрсетсем. 
№ Заттардың 

атауы 

Аудармасы Зат атауының 

сай безендірілуі 

және сәйкес 

келуі 

Қатесіз 

жазылуы 

Шоколадтар атаулары және өзгеде тәттілер 

1.  Kinder chocolate 

 

Kinder 

Неміс тілінен бала 

Балалар шоколады 

+ + 

1.  Alpen Gold 

 

Альпі алтындары - + 

1.  Sniсkers 

 

Негізгі түбірі snicker 

Мысқылдау, күлу 

- - 
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1.  Twix 

 

Ойдан құрастырылған 

Twin-eгіз,biscuit-печенье 

+ - 

1.  Mars 

 

Марс жер серігі - + 

1.  Kit Kat 

 

Christopher Catling 

клубының қысқартылып 

алынуы 

- + 

1.  Bounty 

 

Жомарттық, + + 

1.  Picnic 

 

Үзіліс - + 

1.  Dove 

 

Көгершін - + 

1.  Nuts 

 

Жаңғақтар + + 

1.  Kazakhstan Қазақстан + + 

Химиялық жуғыш заттар 

1.  Fairy Ертегідей, пері, сиқыршы - + 

1.  Comet Комета - + 

1.  Finish Аяқтау, мәре  + 

1.  Mr.Proper Мистер Пропер + + 

1.  Brief Қысқа, дөрекі, кедей, 

тапсырма 

- + 

1.  Tide Ағынмен ағу, ағыс. - + 

1.  Ariel Мейірімді гений, 

Уранның жер серігі 

- + 

1.  Absolut сабыны 

 

Мінсіз, таза 

 

- -e әріпі 

жазылмаған 

Absolut-

Absolute 

1.  Clin шыны 

тазартқыш 

 

Тазалау 

 

+ Clean [kli:n] 

сөзінің 

транскрипци

ясы 

жазылған 

Сусындар 

1.  Holiday Мереке, демалыс - + 

1.  Coca Cola Кока жапырақтары (3 

бөлігі) және кола 

жаңғақтары(1 бөлігі) 

Пембертон Фрэнк 

Робинсонның 

каллиграфиялық 

әріптермен жазған сөзі 

"Coca-Cola" 

- + 

1.  Sprite Пері, эльф - + 
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Кестеден көріп отырғаныздай ағылшын тілінен аударғанда кейбір 

заттарың қолданалуы аясына сәйкес келмейді. Барлық заттардың 

ішінде 75% мағынасының безендірілуіне сәйкеспесе, грамматикалық 

қателер химиялық жуғыш заттар: Absolut сабыны -e әріпі 

жазылмаған.Absolut-Absolute, Clin шыны тазартқыш, 

Clean [kli:n] сөзінің транскрипциясы дұрыс жазылмағанын көреміз. 

Қалған 25% өзінің мағнасына сәйкес безендірілген.Алайда біз үшін ең 

маңыздысы осы күнделікті қолданылатын заттардың ағылшын 

тіліндегі атаулары арқылы өз сөздік қорымызды толықтыру. 

Келесі кезекте осы күнделікті қолданылатын заттардың ағылшын 

тіліндегі атаулары әдетте қалай құрастырылады деген сұраққа жауап 

беру мақсатында Әр заттардың атауларына қарай төмендегідей 

топтарға бөлдім. 

1. Географиялық орынға назар аудару: Alpen Gold, “Kazakhstan” 

2. Адамның аты: “Kit Kat”, Mr.Proper 

3. Адамның тегі: «McDonald's», «Adidas». 

4. Табиғат немесе өсімдік, жануарлар атауы:Comet, Mars 

5. Тарихи оқиғалар немесе тарихи тұлға 

6. Мифология: ‘Sprite” 

7. Біріккен сөздер. 

8. Акроним- сөздердің, сөз тіркестерінің бас әріптерінің 

алынылуы. 

9. Цитата 

10. Аллитерация түбірдің немесе дауысты әріптердің өзгеруі: 

KitKat, KiteKat. 

Заттарға атау қойылмас бұрын қойылатын атаудың мән – мағынасы, 

таңбалануы және безендірілуіне өте назар аударылуы тиіс. 

Зерттеудің негізгі нысаны күнделікті өмірде тұрмыстық заттардағы: 

азық – түліктің, сусындардың және химиялық жуғыш заттардың 

ағылшын тіліндегі атаулары. 

Зерттеу барысында келесідей жұмыстар жүргізілді: 

1. Ауылдың ең үлкен дүкенінің сатушысынан алынған сұхбат: 

 

Сұрақтары: 
1. Сізге ағылшын тілі ұнайма? Сіз ағылшын тілінде сөйлей 

аласыз ба? 

2. Сіз ағылшын тілінде аталатын заттарды күнделікті өмірде 

қаншалықты жиі қолданасыз? Мысал келтіріңіз. Аудармасын 

айтыңыз. 

3. Сізге келген тұтынушылар қаншалықты жиі сол заттарды 

сатып алады? 
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4. Ал егер шетелдік тұтынушы келсе не ұсынар едіңіз? 

5. Ағылшын тіліндегі атаулы тұрмыстық заттардың қандай үлесі 

бар деп ойлайсыз? 

1. Ауыл тұрғындарынан қаншалықты жиі ағылшын тіліндегі 

атаулы тұмыстық заттардың қолданылу жиілігі және оны 

түсінуі жайлы сұхбат. 

 

Сұрақтары: 
1. Көрмеде көрсетіліп тұрған заттардың қайсысын сіз жиі 

қолданасыз? 

2. Сол заттардың ағылшын тіліндегі аудармасын білесіз бе? 

Сұхбат алу кезінде 25-50 жас аралығындағы ауыл тұрғындары және 

«Еркін» дүкенінің сатушысы қатысты. Сұхбат кезінде Holiday, Coca-

cola, Sprite сусындары, Alpen Gold, Picnic, Kazakhstan, Kinder Chocolate 

шоколадтары, ал химиялық жуғыш заттардан Tide, Fairy, Comet, Ariel, 

Domestos, Cif, Vanish, Wash&Go, Head&Shoulders сусабындары, Gold, 

Air wick, Glade ауа тазартқыштары, және Absolute, Safeguard, 

Clean&white сабындары көрмеге қойылып, ең жиі сатылып алынатын 

заттар анықталды. Олар Kazakhstan, Picnic және Kinder chocolate 

шоколадтары, Holiday сусыны, Tide, Fairy, Comet химиялық жуғыш 

заттары, Wash&Go, Head&Shoulders сусабындары және Clean&white 

сабыны 90% ауыл тұрғындарының тұтынатын заттары екені 

дәлелденді. Ал 25-50 жас аралығындағы 55% ауыл тұрғындары 

күнделікті тұтынытын заттырының ағылшын тіліндегі атауының 

мағынасын білетін болса, ауыл тұрғындарының 20% заттың суретіне 

қарап мағынасын түсінсе, қалған 25% ауыл тұрғындары мүлде 

түсінбейтін көрсетті. Бұл сұхбат нәтижесі көрсеткендей, мен өзімнің 

зерртеу жұмысымның мақсатына жеттім. 

Зерттеудің жаңалығында аталып өткендей, үй жағдайында жасалған 

тәттіге ағылшын тілінде «Funny sweets» атауы берілді. 
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Коммунальное государственное учреждение  

«Общеобразовательная школа №1 имени Рахымжана Кошкарбаева 

села Косшы отдела образования по Целиноградскому району 

управления образования  

Акмолинской области». 

Кумарова Фируза Ертайқызы – ученица 4»б» класса 

Руководитель: Альжанова Зоя Кокеновна – 

 учитель начальных классов. 

 

История создания книги 

 

Откуда книга к нам пришла? В древнейшие времена человеческая память 

была единственным средством сохранения и передачи опыта, информации 

о событиях и людях. Известны так называемые бесписьменные 

цивилизации, где огромное количество необходимых сведений просто 

заучивалось наизусть, а на дальние расстояния посылались «живые 

письма» – гонцы. 

Самые первые книги представляли собой глиняные таблички, на которых 

«писали» специальными палочками – стилусами. Таблички сшивались в 

единый блок, называемый «кодекс». Первым этапом создания книги в 

Древнем Египте было изобретение свитка из папирусных листов, которые 

подклеивались один к другому. 

Разумеется, тогда книга имела довольно узкое распространение – среди 

богатых книголюбов и просвещенного окружения меценатов, а позднее в 

университетах и среди духовенства. В античном городе самым обычным 

способом обнародования были публичные чтения. Для кратких 

документов служили восковые дощечки, а для текущих записей начиная с 

III века до н.э. использовали пергамент – бумага из шкур крупного 

рогатого скота, материал более грубый, но зато более прочный и дешевый, 

нежели папирус. 

Следующее перевоплощение книги стало возможно именно благодаря 

дешевизне и прочности пергамента. Разрезанный на листы, сшитые затем 

в тетрадь, он дал новую форму – рукописную книгу; здесь уже было 

разделение на страницы, характерное для современной книги. 

Следующим толчком для массового распространения книг стало 

появление в Европе дешёвого писчего материала – бумаги, что привело к 

увеличению количества производимых рукописей. Но копирование книг 

вручную как бы искусно и красиво оно не выполнялось, имело свои 

ограничения по производительности. 

Начиная с XIV столетия доступ к чтению был получен новыми слоями 

общества: буржуа и дворянами, чиновниками и торговцами, которыми 

были востребованы не только книги с техническим содержанием, но и 
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книги, предназначенные для отдыха, содержащие увлекательный 

вымысел. Подобные запросы явились причиной появления нового и 

решительного сдвига в развитии книг – книгопечатания. 

   Итак, создание книги включает в себя следующие этапы: 

 

1. Прием рукописи в издательство 
Этот простой, на первый взгляд, процесс содержит ряд важных 

процедурных моментов. Ознакомившись с Вашей рукописью, менеджеры 

исходя из жанра, наличия схем, рисунков, таблиц, иллюстраций оценят 

сложность верстки, проконсультируют по оптимальному объему и 

исполнению издания, помогут подобрать наиболее подходящие материалы 

для оформления книги и её полиграфического исполнения, сделают 

предварительную калькуляцию затрат на издание. 

2. Предварительное изучение и оценка рукописи 
Принятую в издательство рукопись рассматривает ответственный 

секретарь и передает в редакцию, занимающуюся данной тематикой. 

Специалисты издательства при первом просмотре или выборочном чтении 

рукописи приходят к общему мнению относительно того, готова ли данная 

рукопись к приёму в производство или необходима доработка автором 

текста, иллюстративных материалов, приглашения ответственного 

редактора, передача рукописи на внешнее рецензирование и т.п. 

3. Рецензирование рукописей (по желанию автора) 
Рецензия - это текст, содержащий критическую оценку произведения. 

Внешняя рецензия - производится силами авторитетного специалиста (или 

нескольких специалистов), известных в данной узкой области знания. 

4. Редактирование литературное (по желанию автора) 

Редактирование (от французского redaction, латинского redaktus — 

приведенный в порядок) — работа над рукописью произведения с целью 

улучшения его в литературном, языковом, профессиональном, научном, 

социальном отношениях. Виды редактирования, используемые в 

издательском процессе, литературное, научное или специальное, 

художественное, техническое. Однако основным из них является 

литературное. Редактор работает в непосредственной связи с автором, 

согласовывая все виды правок на всех этапах и контролирует все 

изменения в тексте, предпринимаемые автором и работниками 

издательства и типографии и естественно, с техническим редактором, 

согласуя с ним наиболее удобные и эффективные для восприятия способы 

подачи элементов структуры в тексте (выбор расположения, шрифтов, 

выделений каждого фрагмента). 

5. Научное или специальное редактирование (по желанию автора) 
Этот этап не обязателен, в ряде случаев он может и не возникнуть, но 

часто, когда требуется более тщательное редактирование с точки зрения 

профессиональных или научных тонкостей, специфики текста, оно 
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проводится силами специалистов, работающих в издательстве или 

приглашенных для выполнения этой работы. 

Особое значение в этом процессе имеет использование в тексте научной 

документации, информационных изданий, государственных стандартов и 

других нормативных документов. Важными элементами научного 

редактирования является редактирование таблиц, формул, технических 

иллюстраций, диаграмм, графиков, правильное, в соответствии с 

международными и отечественными стандартами обозначение физических 

величин, символов и т.п. 

6. Корректорская работа 
Корректура (от латинского сorrektura — исправление, улучшение) — 

стадия производственного процесса издания книг, газет, журналов и 

других печатных материалов, на которой устраняются различные ошибки 

и недостатки, допущенные при редактировании и наборе. Корректура — 

весьма важный издательский процесс, призванный устранить ошибки, 

описки, опечатки и другие недостатки. 

Работа по корректуре одного и того же произведения производится в 

несколько этапов: вначале над рукописью, затем, после набора текста, над 

корректурными оттисками и, наконец, перед печатью — с целью выявить 

и по возможности устранить ошибки перед выпуском книги в свет. 

Корректорскую работу ведет не только корректор, но и автор, и другие 

работники издательства. 

7. Дизайн издания 
После корректуры рукописи (а часто и раньше) начинается работа над 

художественным оформлением произведения. Это важнейший элемент 

подготовки издания. От того, насколько эффективно и профессионально 

выполнено художественное оформление, во многом зависит отношение 

читателя к книге. 

Дизайнер создает проект оформления и организует его согласование с 

другими специалистами издательства и типографии. Он руководит 

работой художников, фотографов, графиков, ретушеров, выполняющих в 

соответствии со своей специализацией ту или иную часть оформления, 

контролирует каждый вид этих работ, также полиграфические процессы, 

связанные с печатью. Производит редактирование иллюстраций и 

выполняет некоторые виды оформительских работ самостоятельно. 

8. Техническое редактирование 
Одновременно или параллельно с художественным ведется техническое 

редактирование, содержанием которого является выбор формата издания, 

размера и гарнитур шрифтов, использование линеек и других элементов 

выделения текста, структура и размещение текста и иллюстраций на 

каждой полосе. Выбор формата зависит от вида издания, функционального 

назначения книги. Сборник стихов, учебник, научная монография, 



Республикалық дарынды және талантты жастарға  арналған   

www.zhas-daryn.kz  интернет ресурсы 

57 

сувенирное издание, географический атлас или альбом репродукций из 

художественной галереи, безусловно, должны иметь разный формат. 

Технический редактор занимается созданием и размещением текстов, 

располагаемых на обложке, форзаце, суперобложке, титульном листе, 

подрисуночных подписей, колонтитулов, оглавления. Одна из главных 

задач технического редактирования — подготовка комплекта проекта 

оформления, а при необходимости — макета издания. Технический 

редактор готовит для полиграфического предприятия технологическую 

спецификацию, которая вместе с комплектом других документов и 

материалов передается в типографию в качестве задания издательства на 

выполнение полиграфических работ. 

9. Набор и верстка 
Работа над рукописью в издательстве — редактирование всех видов, 

корректура, художественное и техническое редактирование в сумме 

приводят к созданию оригинал-макета, подготовленного для передачи в 

типографию. Сверстанный в издательстве профессиональными 

верстальщиками оригинал-макет передается в типографию как в печатном 

виде, так и в электронном — на дискетах или лазерных дисках. 

   Изучив весь процесс создания книг, я начал работу над собственной. 

Первое, что надо было сделать – это написать рукопись. И тут я 

задумался: а что за книга у меня получится? Будет ли это рассказ, или 

повесть, а может быть сказка или стихи? Что сможет заинтересовать тех, 

кто будет читать мою книгу? После долгих размышлений я решил – это 

будет сказка. Ведь я сам очень люблю сказки. 

Начался творческий процесс. Я решил, что события в моей сказке будут 

происходить в деревне, город, на мой взгляд, не очень подходит для 

сказочных историй. Так как я очень люблю животных, то они и станут 

персонажами сказки. И конечно же в ней будет бабушка, как наверное и 

все дети, я очень люблю своих бабушек. Ну кто еще может нас так 

баловать, как не наши добрые и ласковые бабушки? Осталось придумать 

поучительную историю, которая произойдет с моими героями. 

Когда рукопись была готова, я отдал её маме - она выступила в роле 

издательства и провела предварительное изучение и оценку. Рецензию 

писать не стали, я выслушал её устно. На редактирование рукопись отдали 

папе. Корректорскую работу мама с папой провели вместе. Над дизайном 

будущей книги я решил работать сам, и приступил к подготовке 

иллюстраций. А мама в это время занималась техническим 

редактированием. 

В итоге у нас получился оригинал-макет, который мы записали на 

лазерный диск и отдали в печать. 
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«Ақмола облысы білім басқармасының  

Целиноград ауданы бойынша білім бөлімі Қосшы ауылының 

Рақымжан Қошқарбай атындағы №1 жалпы орта білім беретін 

мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі. 

Ишмұхамбетов Алихан Серікұлы – 10 сынып оқушысы 

Жетекшісі – Замзатова Гульшат Замзатовна 

 

Тақырып: «Жабайы жемістер мен жидектерді, саңырауқұлақтарды 

өңдеу технологиялары» 

 

Қоғамдық тамақтану үшін жабайы жемістер мен жидектерді, 

саңырауқұлақтарды өңдеу технологиялары, бұқтырылған қырыққабат, 

жидек сорпалары, көкөніс маринадтары, салаттар, тұздықтар, жартылай 

дүмбілдер - сорпалар, тұздық пасталары, заправкалар, томат қосылған 

көкөніс дәмтатымы, томат қосылған пассерленген сәбіз және т. б. 

консервілер шығарылады. Түскі тағамдар 1 - ші және 2 - ші болып 

бөлінеді. 

Өндіру кезінде бөлек заправка мен шикізат дайындалып, араластырылады, 

соңында консервіленеді. 

Жаңа үзілген көкөністер мен жемістердің негізгі бұзылу себебі 

микроорганизмдер болып табылады. Олар қоршаған ортада кеңінен 

тараған, тез көбейеді, түрлі заттармен қоректенеді. Олардың споралары 

өте төменгі және өте жоғары температураға төзімді келеді. 

Барлық көкөністер мен жемістер сақтау кезінде (түрлі ақ, қара, сұр шірік) 

шіру және (жасыл, қара, көк, қызғылт) көгеру туғызатын 

саңырауқұлақтармен бұзылады. Жеке микроорганизмдер тобы консерві 

өндірісінде шырынның шығуын жоғарылату, капуста ашытуда, алманы 

жібітуге сүтті ашытуда пайдалы. 

Өсімдік шикізатының консерві өндірісіне жіберуге дейінгі кезеңдері. 

1) Консерві өндірісі үшін шикізатты сорттап, таңдау. 

2) Көкөністер мен жемістердің пісіп - жетілуі, пісіп - жетілу сатылары. 

3) Көкөністер мен жемістерді жинау, тасымалдау, қабылдау, және сақтау. 

Көкөністер мен жемістердің сорттарын пайдалануына қарай таңдайды. 

Сонымен бірге шикізаттардың қай мақсатта қолданылатынын ескереді. 

Өсімдік тектес шикізаттардың сорттарын зерттеуде химия - 

технологиялық, агробиологиялық көрсеткіштерін қарастырады. 

Агробиологиялық көрсеткіштерге: өнімділік, тауарлылық, құрғақшылық 

пен аязға төзімділік, иммундық, жедел пісушілік, өнімнің біркелкі 

жиналуы және механикалық жинауға жарамдылықтар жатады. 

Өсімдіктердің қуаңшылыққа, аязға төзімділігі ауыл шаруашылық 

зиянкестеріне және түрлі ауруларға төтеп беретін табиғи иммунитетті 

болуы аса маңызды. Жедел пісіп - жетілушілік әсіресе қысқа дегетациялық 
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аудандар үшін аса маңызы зор. 

Химия - технологиялық көрсеткіштерге: шикізаттардың түрі, олардың 

өңдеудегі бояуының (түсінің) тұрақтылығы, жемістердің формасы мен 

өлшемі, кесілуге кедергілігі, жемістердің түрлі бөліктерінің қатынасы 

(шырыны, жұмсақ еті, қабығы, сүйегі немесе тұқымшасы және 

түйінаяқшасы) және химиялық құрамы. 

Сонымен форма индексі жемістердің, өнімдердің биіктігіне немесе оның 

үлкен, кіші диаметрінің қосындысын 2 - ге бөледі. 

Көкөністер мен жемістерде пісіп - жетілу процесі кезінде ферменттер 

қатысында биохимиялық өзгерулерге ұшырайтын органикалық заттар 

жиналады. Сондықтан өсімдік ұлпа құрылысының және оның химиялық 

құрамының үздіксіз жүрулері жүреді. 

Органикалық заттардың жиналуына қарай жемістер жетіліп олардың 

өлшемі мен массасы ұлғаяды. Сонымен қатар жемістер де, тұқымдар да 

пайда болып дамиды. Бұл кезде шикізаттардың химиялық құрамының 

негізгі басты өзгерулері байқалады. Сүйекті жемістер мен кейбір 

жидектерде (қарақат) өсу кезінде пектиндік заттардың пайыздық құрамы 

төмендейді. 

Оңтүстік Қазақстан облысының мемлекеттік орман қоры аумағында жеке 

тұлғалардың өз қажеті үшін жабайы өскен жемістерді, жаңғақты, 

саңырауқұлақтарды, жидектерді, дәрілік шикізаттарды және өзге де орман 

ресурстарын жинау нормаларының шегін бекіту туралы 

 

Қазақстан Республикасындағы Орман кодексінің 42 бабының 3 тармағына 

сәйкес, облыс әкімиятының ұсынысын қарай келіп, облыстық мәслихат 

ШЕШТІ: 

1. Оңтүстік Қазақстан облысының мемлекеттік орман қоры аумағында 

жеке тұлғалардың өз қажеті үшін жабайы өскен жемістерді, жаңғақты, 

саңырауқұлақтарды, жидектерді, дәрілік шикізаттарды және өзге де орман 

ресурстарын жинау нормаларының шегі қосымшаға сәйкес бекітілсін. 

2. Осы шешім алғаш рет ресми жарияланған күннен бастап он күнтізбелік 

күн өткен соң қолданысқа енгізіледі. 

 

Республикамыздың орманды жерлерінің көлемі жалпы жерінен 4, 6%- ын 

құрайды. Соңғы жылдардағы орман өрттері мен рұқсатсыз кесу 

жұмыстары нәтижесінде еліміздің орман қоры азайып кетті. Сол себепті, 

орманның сүрексіз ресурстарының қорларын мүмкіндігінше тиімді 

пайдалану өндірістік дамыту және оның рентабельдік деңгейін көтеруді 

ұйымдастыруды талап етеді. Орманның сүрексіз ресурстарының қорларын 

мүмкіндігінше тиімді пайдалану өндірістік дамыту және оның 

рентабельдік деңгейі. Республикамыздың үкіметі санитарлық кесу 

жұмыстарынан басқа кесу түрлеріне мораторий жариялаған бүгінгі күннің 

өзекті мәселесі. Орманның барлық пайдалық игілік кешенді пайдаланудың 



Республикалық дарынды және талантты жастарға  арналған   

www.zhas-daryn.kz  интернет ресурсы 

60 

әлемдік тәжірибесі, сүрексіз өнімдер орманның негізгі байлығын 

құрайтындығын көрсетеді. 

 

Жемістер мен жидектерді өңдеу 

Американың кейбір штаттарында «орман» кірісінің 20%- ын сүректің 

сатудан, ал қалған 80%- ын дәрілік өсімдіктер, жеміс - жидектер және 

саңырауқұлақтар өндірісінен түсіреді. Қостанай облысының 

ормандарында жабайы өсетін жеміс – жидектерден: бөріқарақат, орман 

бүлдіргені, итмұрын, таңкурай жинап, өңдеу істерін жолға қоюға болады. 

Таза және аққайыңды аралас құрғақ қарағайлы ормандардағы жидектің 

проекциялық жамылғы 20 - 25% болса бүлдіргеннің өнімділігі 1 гектарға 

шаққанда 70 - 80 кг жетеді. Жаппай кесілген алаңдардағы орман 

бүлдіргенінің өнімділігі орташа есеппен екі есе артады. Ашық 

алаңқайларда бүлдіргеннің әртүрлі өсімдіктермен қауымдастығы 

байқалады. Бүлдірген бұл қауымдастықтарда доминантты немесе 

субдоминантты болып келеді. Әсіресе көк бүлдірген жоғары өнімділігімен 

ерекшеленеді[1]. Дәрілік өсімдіктер мен жабайы өсетін жидектер қоры 

түрлер бойынша (кг/га) сәйкес келеді: таңқурай (176, 141, 2), итмұрын 

(211, 232, 3); (106, 241, 4), мия (590, 296, 1) мың жапырақ (291, 258, 1) 

дала шиесі (210, 378, 4). Орманның әртүрлі жағдайлы жерлерінде өсетін 

бүр түрге жататын өсімдіктердің көрсеткіштері берілген. Көптеген 

авторлардың (1) зерттеулері нәтижесі бойынша жабайы өсетін 

жидектердің өнімділігі проекциялық жамылғы мөлшеріне (%) тәуелді күрт 

өзгеріп отырады. Сонымен қатар, өнімділік тікелей проекциялық жамылғы 

мөлшеріне (%) тәуелді екендігін ескерген жөн. Жобалаған жамылғы 

мөлшері ұлғайған сайын өнімділік заңды түрде артып отырады. Кесте 1 - 

Дәрілік өсімдіктер мен жабайы өсетін жидектердің өнімділігі № 

Өсімдіктердің аталуы Орташа өнімділігі Вариациялық коэффиценті, СV 

Жамылғы, % Өнімділік есебі 1 Итмұрын 211, 232, 3 22, 01 53, 0 94, 2 2 

Мия 590, 296, 1 20, 09 40, 0 286, 0 55 3 Таңқурай 176, 141, 2 51, 6 44, 3 

98, 1 4 Мыңжапырақ 291, 258, 1 38, 2 58, 2 188, 1 5 Итмұрын 106, 241, 4 

25, 3 56, 0 64, 5 6 Дала шиесі 210, 378, 4 27, 6 61, 0 124, 4 Зерттеулер 

нәтижесінде дәрілік өсімдіктер мен жидектердің шикізаттық 

ресурстарының өнімділігі орман типтеріне, толымдылығына, жоғары 

ярустың бірігуіне, зерттелетін обьектінің проекциялық жамылғысына 

тәуелділігі анықталған. Проекциялық жамылғының 11 - ден 100%- ға дейін 

өзгергенде өнімділік заңды түрде артады. Сүректің түрлерінің 

таксациялық көрсеткіштерінің өсу жағдайына байланысты екендігін 

орманшылық ғылымынан білеміз. Осы жағдайларға байланысты бір түрдің 

таксациялық көрсеткіштері басқа жағдайларда мүлде өзгеше болады. Сол 

сияқты дәрілік өсімдіктер мен жабайы жидектер көрсеткіштері әр 

аймақтарда әртүрлі вариациялық көрсеткіш көрсетеді. Ғалымдардың 

зерттеулері [1] негізінде әртүрлі зоналар үшін арнайы кестелер құру керек 
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деп қорытындылауға болады. Қандайда болса, бұл реттегі зерттеулердің 

болашағы зор, себебі ресурстарды зерттеу жұмыстарын жүргізу барысы 

біздің білімімізді толықтырады және біршама жеңілдетеді. Дәрілік 

өсімдіктер мен жидектердің кейбір түрлерін дайындау кезінде жұмысты 

үздіксіз және зиян келтірмей жүргізу қажет. Сол себепті, өсімдіктердің 

биологиялық қорын анықтау мен қатар эксплуатациялық қорын есепке алу 

керек. Биологиялық қор дегеніміз - популяцияны калпына келтіруді, 

есепке алуды қажет етпейтін шикізат мөлшері, ал эксплуатациялық бұл 

сол учаскедегі особьтардың белгілі бір мөлшерін сақтай отырып 

дайындалатын шикізат мөлшері. Дәрілік өсімдіктер мен жидектерді жинау 

кезінде өсімдіктер қайта толық қалпына келу үшін олардың 30%- ы 

қалдырылуы керек және сол жылдың өнімділікке қолайлы, қолайсыздығы 

ескерілуі тиіс[3]. Қостанай облысының жалпы орман фондының 600 га 

жерінде таңқурай өседі, ол жалпы ауданның 3, 2% - н құрайды. Бұл 

ауданда негізінен жас балғын (С – 3) және құрғақ (С – 2) қарағайлар, жас 

балғын (БКД – 1) аққайыңдар және жас балғын көктеректер (ОсКЛ – 1) 

өседі. Кептірілген қараөріктен жасалған нәрсу 

Кептірілген қараөрік бұзылмаған, етті, сүйексіз, жағымсыз иіс пен дәмсіз, 

ласталмаған болу керек. Жемістерді инспекциялайды, жуады және бу 

барботеры бар ванналарда 50°С температурада 30 минут ұстайды. Бұл 

кезде жемістер 15%- ға дейін ісінеді. Одан соң жемістер толық тазалану 

үшін 20 - 30кПа қысымда сілкілемелі жуу машиналарында жуылады. Таза 

жемістерді 0, 25 л шыны ыдыстарға тез бөлшектейді. Ыдыстың түбіне 

лимонның 2 - 3 бөлігін салады. 

Жемістерді ыдыстарға бөлшектегеннен кейін үстіне концентрациясы 10 -

%- дан төмен емес ыстық (t=87±2°C) қант шәрбеті құйылады. 

 

Толтырылған ыдыстарды автоматтандырылған бу вакуумды машинасында 

тез жабады. Залалсыздандыру алдында нәрсудың температурасы 80°С 

төмен болмау керек. Нәрсуды 100°С температурада 50 - 55 минут 

залалсыздандырады. 

Езбелі жеміс кремдер мен десертер 

Крем мен десерттердің езбеден айырмашылығы құрамы мен 

консистенциясында. Кремдерді алма немесе алма езбесіне бүлдірген, қара 

жидек, шетен езбесін, қант және ұнтақ жармасын қосып дайындайды. 

Десерттер алхорыдан, алма, қарақат, шие езбелерінен немесе олардың 

қоспаларынан дайындалады. 

Крем мен десерттердің шикізат пен материалдарына қойылатын талаптар 

басқа балалар консервілерінің талаптарымен бірдей. 

Крем мен десерттер дайындау үшін қосымша Б маркалы 

модификацияланған фосфатты жүгерлі крахмал пайдаланады. 

Жаңа жеміс, жидектер немесе олардың езбелерін қолданылады. Олардың 

дайындалуы қант қосылған езбесінің технологиясымен бірдей. 
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Ұнтақ жармасын мен крахмалды магнитті ұстағышы бар елегіштен 

өткізеді. Сары суды сүзгіштен өткізеді. Елегіш саңылауларының диаметрі 

0, 7 - 0, 8мм. Содан кейін қоспаны 74±2°C температурада 15 - 20 с 

пастерлейді да араластыруға жібереді. 

Дайын езілген жеміс пен жидектерді рецептура бойынша МЗС - 320 

вакуум қыздырғышында басқа компоненттермен араластырады. 

Жеміс - жидек десерттерін дайындағанда алдында езбе мен қантты 

араластырып 55 - 60°C температураға дейін қыздырады. Қыздыру кезінде 

40±2°C температурадағы фосфатты жүгерлі крахмал мен сүтті сары су 

қоспасын қосады. Компоненттерді араластырғаннан кейін крахмал 

демделу үшін массаны 70°C дейін қыздырады да деаэрацияға жібереді. 

Жеміс - жидек кремдерін дайындағанда алдында ұнтақ жармасын қантпен 

араластырады. Сонан соң деаэрация мен қыздыру (85°С - ка дейін) 

процестері басқа жеміс езбе консервілерімен бірдей өткізіледі. 

Қыздырылған ыстық массаны сиымдылығы 0, 25л шыны ыдыстарға 

бөлшектеп жабады да автоклавтарда залалсыздандырады. 

Залалсыздандыру 110°С температурада 20 мин, 100°С температурада 45 

мин өтеді. Десерт пен кремдердің активті қышқылдылығы рН=3, 8 жоғары 

болмау керек. 

Сыртқы түрі бойынша кремдер бүл езбе массасының құрамында біртекті 

орналасқан майда жармасының дәндері. Десерттердің консистенциясы 

сілікпелі болады, біртекті бетте баяу ағылады. 

Кремдерде құрғақ заттардың мөлшері 17%, десерттерде - 19%- дан (алма - 

қарақат десерті) 24%- ға дейін (қарақат десерті), қышқылдық (алама 

қышқылы бойынша) кремдерде - 0, 5 - 16, 2%, десерттерде - 0, 3 - 1, 4%. 

Тропикалық жемістердің жартылай дүмбілдері (банан, гуава, манго, 

папайядан жасалынады) 

Индиядан езілген езбе мен концентраттары немесе асептикалық 

консервілеуден немесе залалсыздандырудан өткен пульпа түрінде келеді. 

Асептикалық консервілеуден өткен жартылай дүмбілдер сиымдылығы 20 

кг - ға дейін жәшіктегі қаптарында немесе метал бөшкелердегі қаптарында 

әкелінеді. 
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«Ақмола облысы білім басқармасының  

Целиноград ауданы бойынша білім бөлімі Қосшы ауылының 

Рақымжан Қошқарбай атындағы №1 жалпы орта білім беретін 

мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі. 

Кенжеғали Алмас – 9 сынып оқушысы 

Жетекшісі – Келгенбаева Арайлым Жақашқызы –  

ағылшын пәні мұғалімі 

Тақырып: «Ағылшын тілі мәдениетіндегі лакуна сөздерінің 

ерекшеліктері» 

Қазіргі замандағы халықаралық қатынастардың кеңеюінің нәтижесінде 

және халықаралық байланыстың даму жағдайында әр түрлі тілде 

ақпарат алмасу кеңінен жолға қойылып отырғандағы мәдени аралық 

коммуникативтік біліктіліктің Қазақстан сияқты дамушы елдегі 

маңыздылығын көрсетеді. Осыған байланысты ағылшын тіліндегі 

эквивалентсіз лексикалар, лакуна сөздерінің ерекшкліктерін 

қарастыру. 

Гипотеза: Әлемнің мәдени және тілдік көрінісі өзара тығыз 

байланысты және бір-бірімен үнемі әрекеттесіп, әлемнің шынайы 

көрінісіне апарады. Тіл-мәдениеттің айнасы, онда адамның шынайы 

әлемі, оның өмірлік жағдайы ғана емес, сонымен бірге халықтың 

қоғамдық сана-сезімі, оның менталитеті, өмір салты, дәстүрі, әдеп-

ғұрпы, құндылықтар жүйесі, дүниетанымы, әлемді көріп тануы тілді 

жай «айна» ретінде сипаттап қана коймайды, сонымен қатар оны 

адамның тұлғасын, тілдің тасушысы ретінде тілдегі әлемді тану, 

адамдарға деген көзқарас арқылы қалыптастыратын қару ретінде 

сипаттайды. 

1.Бұл жоба жұмысымда ағылшын тілінен кірме сөздердің, яғни 

лакуналардың біздің сөз қорымызға қаншалықты әсер етуі жайлы 

жазылып отыр. 

Ана тілін қадірлей отырып, өзге тілді білуге ұмтылу - бізге қойып 

отырған өмірдің талабы. 

Тілді қоршаған әлемнің бейнесін көрсететін айнамен жиі 

салыстырады. Шынайы әлем мен тіл арасында әр уақытта сол тілдің 

тасушысы-ойлау қабілеті бар адам тұрады. Тіл адамдар арасындағы 

қарым-қатынас құралы ретінде оны қолданатын тілдің ұжымының 

өмірімен және дамуымен тығыз байланысты болады. 

Сонымен қатар, нақтылап айта кету қажет, сөз заттың өзін емес, тілді 

қолданушыға оның ойындағы осы зат жөнінде қалыптасқан ұғыммен, 

түсінікпен күштелген оның көрінісін бейнелейді. Ал ұғым болса, 

абстракцияны білдіреді, себебі ол осы ұғымды қалыптастыратын 

қандай да бір негізгі белгілерді жалпылау деңгейінде қалыптасады. 
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Тіл, ойлау және мәдениет өзара тығыз байланысқан, бұл үш компонент 

тұтас бірлікті құрайды, олардың ешқайсысы бір-бірінсіз әрекет жасай 

алмайды. 

Адамды қоршаған әлем үш түрде берілген: әлемнің шынай көрінісі, 

мәдени немесе ұғымдық көрінісі және әлемнің тілдік көрінісі. 

Әлемнің шынайы көрінісі объктивті шындықты,адамның қоршаған 

әлемін білдіреді. 

Әлемнің тілдік көрінісі шынайы көріністің сезім мүшелері арқылы 

алынған және ұжымдықта , жеке де сана арқылы өткізілген адам 

түсініктерінің негізінде қалыптасқан ұғымдардың аралық әсерімен 

қарау арқылы бейнелеуі болып табылады. Ол географиялық, тарихи, 

табиғи жағдайлармен, нанымдармен, өмір салтымен және т.б. 

шартталған, сол себепті ол ерекше және түрлі елдерде әрқилы болып 

келеді. 

Әлемнің мәдени және тілдік көрінісі өзара тығыз байланысты және 

бір-бірімен үнемі әрекеттесіп, әлемнің шынайы көрінісіне апарады. 

Тіл -мәдениеттің айнасы, онда адамның қоршаған шынайы әлемі, оның 

өмірлік жағдайы ғана емес, сонымен бірге халықтың қоғамдық сана-

сезімі, оның менталитеті, ұлттық мінез-құлқы, өмір салты, дәстүрі, 

әдеп-ғұрпы, құндылықтар жүйесі, дүниетанымы, әлемді көріп тануы 

тілді жай «айна» ретінде сипаттап қана қоймайды, сонымен қатар оны 

адамның тұлғасын тілдің тасушысы ретінде тілдегі әлемді тану , 

менталитет, адамдарға деген көзқарас және т.б. арқылы, яғни осы тілді 

қатынас құралы ретінде қолданатын халықтың мәдениеті арқылы 

қалыптастыратын «қару» ретінде де сипаттайды. 

1.1 Мәдениетті зерттеумен тікелей байланысты тіл жөніндегі 

ғылым саласы ретінде лингвистикалық мәдениеттану деген пән 

бар. Ол жинақтауыш үлгідегі ғылыми пән болып саналады. Ол 

мәдениет пен тілдің қызметі арасындағы байланыс пен өзара әрекетті 

зерттейді және бұл үрдісті, жүйелік әдістердің көмегімен және замануи 

басылымдықтар мен мәдени заңдарға бағдар ұстай отыра, тілдік және 

тілден тыс мазмұндарының тұтастығында бірліктердің тұтас 

құрылымы ретінде көрсетеді. 

Сонымен, тіл мен мәдениет сияқты екі құбылыс бір-бірімен бітісіп,бір-

бірінің құрамдас бөлігі болып кетеді. 

Бір жағынан, тіл адам қызметінің бір түрі ретінде, «адам өмірінің түрлі 

аясындағы адам қызметі нәтижелерінің қосындысы ретінде, біздің өмір 

салтымызды сипаттайтын тәжірибелік дағдылар мен ойлардың 

әлеуметтік қосындысы» ретінде анықталатын мәдениеттен тыс бола 

алмайды, тіл мәдениеттің құрамдас бөлігі болып саналады. 
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Екінші жағынан, егер тілді меңгеру тұрғысынан қарастырсақ, мейлі 

туған тіл болсын немесе шет тілі болсын, онда мәдениет компоненті 

тілдің бөлігіне айналады. Бұл жерде мәдени компонент жай тілмен 

жеткізілетін ақпарат болып қана қоймайды, сонымен қатар барлық 

деңгейіне тән тілдің ажырамас қасиеті ретінде көрініс табады. 

Тілді оқып - үйрену бізге өз бетінше ойлай білу, есте сақтау 

қабілеттеріміздің жетілуіне, дүниеге рухани және эстетикалық 

көзқарастарымыз және мінез-құлқымыздың қалыптасуына, өз 

бетімізбен ізденіп жұмыс істеуімізге әсер етеді. 

Қазіргі замандағы халықаралық қатынастардың кеңеюінің нәтижесінде 

және халықаралық байланыстың даму жағдайында әр түрлі тілде 

ақпарат алмасу кеңінен жолға қойылып отырғандағы мәдени аралық 

коммуникативтік біліктіліктің Қазақстан сияқты дамушы елдегі 

маңыздылығын көрсетеді. 

Шет тілін үйренгенде аударманың адам қызметінің ең көне түрі екені 

даусыз. Аударма тілі басқа адамдардың бір-бірімен араласуына 

мүмкіндік тудырып, аса маңызды әлеуметтік қызмет атқарады. 

Аударма - түрлі тілдерде сөйлейтін адамдардың арасындағы қатынас/ 

коммуникация/ мүмкіндігін қамтамасыз ету құралы. 

Лингвистикада және аударматануда аударма тілдегі ойды басқа тілге 

жеткізіп аудару ретінде анықталады. 

Лингвист З.Е. Роганова зерттеулеріне сәйкес, аударма - бұл барабарлы 

/эквиваленттік/ нұсқаның басқа тіл арқылы мазмұнын және формасын 

қарастырып, жаңадан құру. Екі тіл жүйесінің компонентерін 

салыстыру негізінде, аудару кезінде керекті тіл бірліктерін таңдап 

алу.Тілдік қарым-қатынаста қазіргі қолданыста лакуна маңыздылығы 

көп. 

Ағылшын тіліндегі реалия, лакуна -зат, елтану ғылымының 

шекараларында да кең мағынаны білдіреді. Олар берілген тілдің 

лексикасының элемент ретінде қолданады. Реалия, лакуна сөздерге 

эквивалентсіз лексиканы да жатқызуға болады. 

2.Ағылшын тіліндегі лакуна сөздерінің ерекшеліктері Эквивалентсіз 

лексика: 

1.Басқа тілдің лексикалық бірліктері арасында толық немесе жартылай 

эквиваленттері жоқ лексикалық бірліктер /сөздер және тұрақы 

тіркестер/. Өте жиі эквивалентсіз лексикаға: реалия және лакуна 

сөздер жатады, яғни уақытша эквиваленті жоқ терминдер, кездейсоқ 

эквивалентсіз сөздер жатқызылады. 

2.Аймақтық құбылыстарды және ұғымдарды білдіретін берілген 

мәтіннің лакуна, реалия сөздері, аударма тілінде сәйкестілігі жоқ 

сөздер. Сонымен қатар, осы тілде басқа тілдегі сөздердің, ұғымдардың 
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болмауы.. Яғни, лакуналар -тілдің семантикалық картасындағы ақ 

дақтар. 
Жоғарыда айтылған барлық анықтамалар аудару практикасына жатады 

да, аударма тілінде басқа тілде лакуна болатын сөздерге тұрақты 

элементтердің болмауы фактісін белгілейді. Мәдени, ғылыми-

техникалық, саяси дамудың қарқынына байланысты белгілі бір кезеңде 

шектеулі болуы мүмкін. Сонда лакуна сөздер тілде толықтауыш 

қызметін атқарады. Олар тек қана ерекше заттарды, құбылыстарды 

білдірмей, сонымен қатар олар белгілі бір тарихи кезеңімен ара 

қатынасын белгілейді. 

Лакуна сөздері сипаттайтын факторларына сәйкес келесі топтпрға 

бөлінеді: 

1.Заттық ( тұрмыс, киім, ақша, географиялық, өлшем бірлігі, лауазым 

және атақ, партиялар, саяси-әлеуметтік қозғалыс, әскери, фольклор, 

ойыншықтар, ойындар, билер, жанрлар); 

2.Уақыттық ( осы заманғы және лакуна сөздер); 

3.Жергілікті ( тілге және ұлтқа байланысты); 

4.Аудармашылық. 

Заттық топтау. Бұл топқа белгілі бір халықтың өмірінің тұрмыстық 

жақтары кіреді. Оларға келесі сөздер кіреді: 

а/ географиялық сөздер ( топонимдер ) : тундра, дала, каньон. 

ә/ Болмыс сөздер (тамақ): галушки, квас, бауырсақ, қымыз, 

бифстроган, көже, щи. 

б/ киім: пима, кимоно, сәукеле, мәсі, джинсы, юбка, сюртук т.б. 

в/ ақша, өлшем бірліктері( рубль, доллар, фунт, стерлинг, марка, теңге 

т.б.) 

г/ сәулет : ( балкон, лоджия, фонтан) 

ғ/ дәрежелер, лауазымдар: шах, король, хан, царь, би т.б 

д/ саяси-қоғамдық қозғалыстар, партиялар: тори, виги, коммунистік 

партия т.б. 

е/ әскери ( Қызыл армия, орда, жүздік т.б.) 

ж/ әкімшілік-аумақтық бірліктер: (губерния, облы, штат, қауым) 

з/ фольклор, ойыншықтар, ойындар, жанрлар, мәдени және мәдени-

тарихи сөздер: соловей Разбойник, матрешка, барыня, Алдар Көсе, 

Санта Клаус т.б. 

Қорытынды. 
Сөзімнің соңында, белгілі тіл лексикасының жат реалиялармен, 

лакуналармен толығуы жүйелі және бір қалыпты түрде өтеді. Бірақ, 

байқап отырсақ күнделік өмірде ауыз -екі қарымқатынас кезеңінде 

жаңадан лакуна сөздері ағылшын тілінен қазақ және орыс тілінде 

күнделік өмірде кіруде. Осыған себепші болып отырған қазіргі замануи 
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технологиялардың дамуы, соған байланысты көптеген жаңа ұғымдар 

пайда болды, олар біздің тілге эквивалентсіз лексика болып кіруде. Яғни, 

аудару тілінде, басқа халықтың сөздігінде лакуна, реалия сөздерінің 

аудармасы нақты айтылмайды. Алайда, қатынас деңгейінде ол сөздерді 

аудару үшін тілдік тәсілдер бар. Эквивалентсіз лексика қатыстық және 

кейбір кездерде уақытты сипаттамаға сай. Өзімнің зерттеу тақырыбымда 

күнделікті өмірде кездесетін лакуна,реалия сөздерін аудармаса да 

мағынасын кез келген адам түсінетінін байқадым. 

The use of English as a global language is an important trend in world 

communication. Globalization is linked to English being a lingua franca. 

English is an international language in communications, science, business, 

aviation, entertainment, radio, diplomacy. 

English is spoken by almost half of the population in the world. 

The influence of the English language is growing in Russia and Kazakhstan too. 

It is used in many fields of social and scientific life, culture ad economics. And 

the problem of a great impact of the English and American culture on the 

Russian and Kazakh culture is growing. 

One can see the English sings almost every where, it is fashionable to name the 

shops and firms by the English words. 

A lot of things / clothes, footwear, kid's toys, copy-books, bags…/ have signs on 

the English language. 

It is important to study the process of borrowing the English words and make a 

conclusion, if it is dangerous for the Russian and Kazakh languages. 

It is necessary to study the recent changes in the Kazakh and Russian languages, 

connected with the English lacunas7 

Globalization is the rapid increase in cross-border economic, social, 

technological exchange under conditions of capitalism. 

Influences all spheres of our life: culture, business, trade, politics, environment 

and even our mentality. 

English is becoming the world language because: 

1. It's the first foreign language studied at all the educational institutions 

of Europe and in the world. 

2. A lot of terminology words are borrowed from the English language. 
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Мейірбекова  Жадыра – 7 Г сынып оқушысы 

Жетекшісі:  Түркістан облысы Кентау қаласы ӘлФараби 

атындағы  

№14 мектеп - гимназиясының өзін – өзі тану  

пәнінің мұғалімі Арысбаева Гаухар 

 

Тақырыбы: Қазақтың ырым-тыйым сөздері 

Зерттеу жұмысының мақсаты: 

      Халқымыз ежелде ұрпақ тәрбиесінде жемісі үзілмей келе жатқан 

көне салт – дәстүрді, әдет – ғұрыптарды, шешендік өнерді, мақал – 

мәтел, ырым – тыйым сөздерді кеңінен пайдалаңған. Қазәргә кезде сол 

тілімізді, тарихымызды, әдет – ғұрыптарды, ұмыт бола бстаған ырым – 

тыйым сөздері мен шешендік өнерді жаңгыртуға ерекше көңіл 

бөлінуде. 

Біздің мақсатымыз ұлттық тәлім – тәрбие мәселесіндегі ырым – тыйым 

сөздерінің алар орнын ашып қөрсету. Олар: 

Тақырыптық ғылыми негізділігін арттыру 

Дана халқымыздың ұлттық тәрбиесінің бірі – ырым, тыйым сөздерімен 

таныстыру. 

Мағынасын түсіндіру. 

Нақыл, ырым, тыйым сөздер арқылы оқушыларды тәрбиелеу және 

оларды шешендік өнерге бейімдеу. 

Дұрыс қолдана білуге үйрету. 

Оқушыларды имандылыққа, мейірімділікке, парасаттылыққа 

тәрбиелеу. 

Балалар өсиетін өмірде жүзеге асыру. 

Зерттеу жұмысының практикалық маңызы: 

1. Ырым – тыйы сөздерді бала тәрбиесінде қалыптастыру. 

2. Күнделікті өмірде жиі қолдану. 

3. Ырым – тыйым сөздерін мектепте өткізілетін іс- шараларының күн 

тәртібіне енгізу. 

Зерттеу жұмысының ғылыми жаңалығы: 
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      Қазақ халқының ырым – тыйым сөздеріне зерделі шолу жасады; 

ала – жіпті аттамау, кіндік кесу, тоғыз есеп, жер жаңғақа қатысты 

ырым – тыйым сөздері енгізілді. 

Жобады қатысты ырым, тыйым сөздері жинақталды. 

Қарапайым түрде ырым, тыйым сөздеріне арналған кесте түзілді 

жүйеленді. 

1. Бала тәрбиесінде ырым-тыйым сөздерінің маңызы зор екендігі 

көрсетілді. 

2. Жас ұрпақтың тәрбиесінде зор үлесін табатын ырым-тыйым сөздері 

іріктелініп алынды. 

3. Ырым-тыйым сөздерін қолдану арқылы оқушылардың дүние 

танымын кеңейтіп, сол сөздерді күнделікті өмірде қолданылуы басты 

назарға алынды. 

4. Сөздік қорын байытуға, тіл байлығын арттыруға, өз ойларын жүйелі 

түрде жеткізуге, дұрыс оқуға, дұрыс сөйлеуге қалыптастырады. 

      Тыйым – халықтың тәлім - тәрбие, үлгі - өнеге, ақыл - кеңес 

берудегі тәрбие құралдарының бірі. Бұл негізінен балаларға арналған, 

оларды жаман әдеттен, жат пиғыл, ерсі қылық, әдепсіз істерден 

сақтандыруда өте үлкен қызмет атқарады. Кейде оғаштау іс істеп 

қойсақ, үлкен кісілер ылғи да: «Олай істеме, жаман болады» деп 

атайды. Халық арасында кең тараған осындай тыйым сөздерді зерттей 

отырып мен олардың жас балаларға арналғандарын жинақтадым. 

Сонымен бірге мағынасы, тәлім - тәрбиелік мазмұны жағынан бүгінгі 

заман талабына сай келетінін байқадым. Яғни біз ата - 

бабаларымыздың даналығы сол – қанша ғасырдан бері тыйым 

сөздердің мәні өзгермей, қасиеті кетпей бүгінгі заман жастарына 

беретін өнегесі көп. Ғұлама ғалым Әл - Фараби айтқан «Адамға 

бірінші білім емес тәрбие берілуі керек, тәрбиесіз берілген білім 

адамзаттың қас жауы» деген сөздеріне қазақтың тыйым сөздері толық 

мысал бола алады. 

Тыйым сөздердің түрлеріне тоқтала кетсем тәрбиелік мағынасы қарай 

мына топтарға бөліп қарастырдым. 

1. Үй тұрмысына, қоршаған ортаға байланысты 

2. Іс - әрекетке байланысты 

3. Қыз балаға қатысты 

4. Нанға қатысты 

5. Бесікке қатысты 

6. Ыдыс - аяқ, тағамға қатысты 

7. Киім киюге қатысты 

8. Жол жүруге байланысты 

Ұлттық киімдерге қатысты ырым - тыйымдар 
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1. Бас киімге қатысты ырым - тыйымдар 

2. Сырт киімге қатысты ырым - тыйымдар 

3. Той киіміне қатысты ырым - тыйымдар 

4. Сәби киіміне қатысты ырым - тыйымдар 

5. Аяқ киімге қатысты ырым - тыйымдар 

6. Неке киіміне қатысты ырым - тыйымдар 

Енді осы аталған тақырыптағы тыйымдарға жеке - жеке түсініктеме 

бере отырып, оның бүгінгі өмірдегі қажеттілігіне тоқталып кетейін. 

Іс - әрекетке байланысты тыйымдар. 

Үйге қарай жүгіруге болмайды. 

Әдетте оқыс оқиға, жамандық болғанда адам үйге қарай жүгіреді. Бұл, 

біріншіден балаларға жамандық шақырма деген ескерту болса, 

екіншіден үйде үлкен бар, жүрегі әлсіз адамдар бар, елді үркітпе, 

қорқытпа дегені. 

Қонақ кете салысымен үйді қағып - сілкуге болмайды. 

Себебі қонақпен бірге үйге жақсы тілек, ықылас - пейіл келеді. 

Екіншіден қонақ кете салысымен үйді қағып - сілку әдепке жатпайды. 

Ойлап қараған адамға бұл сендерден құтылдым ба, жоқ па деген ойға 

келтіреді. 

Саусақ, қолды орынсыз ауызға салуға болмайды. 

Әдепсіздік екенін былай қойғанда түрлі ауру шақыратын микробтар 

ауызға түсіруі мүмкін. 

Құран оқығанда күлуге болмайды. 

Құран адамға имандылық тәрбие бере отырып, бұл дүниеге қанағатпен 

қарауға, төзімділікке, пайымдылыққа, мейірімділікке тәрбиелейді. 

Дүниеден өткен адамдарды еске алып құран оқығанда күлу, сөйлеу, 

жалаңбас отыру - әдепсіздік. 

Аманатқа қиянат жасама. 

Бұл біреуге сөз берсең міндетті түрде орындау керек деген сөз. 

Аманатқа адалдық – адамның биік парасат иесі екендігін көрсетеді. 

Қыз балаға қатысты тыйымдар. 

Қыз бала шашын жайып жүрмейді. 

Ата - баба салтында тек жақыны қайтыс болған әйел ғана шашын 

жайған. Бүгінгі таңдағы қыз балалардың шаштарын жалбыратып 

жайып жүргені әдептілік емес. Жиналған, өрілген шаш адамды ұқыпты 

көрсетеді, әрі жұмысқа да, оқуға да ыңғайлы. 

Қыз баласы тамақ дайындағанда басына міндетті түрде орамал 

байлауы қажет. Өйткені тамаққа шаш түсіп кетуі мүмкін. 

Әлем - жәлем киінбе. 
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Қазіргі таңда қыздарға ішін ашып жүру сәнге айналған. Бұл өте 

жағымсыз әдет, әрі қыздардың денсаулығына да зиян. Бүйрек 

аурулары, гинекологиялық аурулар пайда болуы әбден мүмкін. 

Қызға қырық үйден тыю. 

Қыз бала орынсыз күліп, орынсыз сөйлеп, бейуақытта қыдырмағаны 

абзал. Өйткені қыз балалар – болашақ аналар. 

Бесікке қатысты тыйымдар. 

Бос бесікті тербетуге болмайды. 

Үйге келген адамға бос бесікті тербету арқылы өзінің ұрпақсыз 

қалғанын үндемей - ақ білдірген. 

Бесікті саудалама 

Бұл оның құны жоқ зат екендігін білдіреді. Ал, қазақ халқында бесік 

ұрпақ жалғастыратын қасиетті бұйым. 

Жол жүруге қатысты тыйымдар. 

Жолға шығып бара жатқан адамнан «қайда барасың?, қашан келесің?» 

деп сұрамайды. Бұл адамның көңілін алаңдатып, сәтсіз сапарға 

ұрындыруы мүмкін. Тек іштей тілектес болып қалуы керек. 

Барып, қайтар жолдың уақытын кесіп айтуға болмайды, бұл 

астамшылық, күпірлік болады. «Алла жазса», «Құдай қаласа», «Барар 

жердің дәмі тартса» деп нысаппен сөйлеу керек. Қазіргі кезде болып 

жатқан көптеген автокөлік оқиғалары осындай қарапайым жол жүру 

қағидаларын ескермегендіктен деп ойлаймын. 

Киім киюге қатысты тыйымдар. 

Киімді оң қолдан бастап киіп, сол қолдан бастап шешеді. Аяқ киімді де 

солай. Бұл тірлігінің барлығы оң болсын деген ниеттен туған. 

Киімді желбегей жамылмайды. Себебі қолы жоқ адам ғана киімді 

желбегей жамылады. Әрі жұмыс істегенде де ыңғайсыздық туғызады. 

Бас киімді тебуге, лақтыруға, теріс киюге болмайды. Жақсылықтың 

барлығы адамның маңдайына жазылады деп есептеледі. Сондықтан 

бас киімнің орны ерекше. Бас киімді әрқашан таза, ұқыпты ұстап, 

төрге іледі. 

Ыдыс - аяқ тағамдарға қатысты тыйымдар. 

Ыдыста беті ашық қалған тағамды жеуге болмайды. Өйткені 

зиянкестер, жәндіктер түсіп кетуі мүмкін. 

Егер көршілер тамақ әкелсе, ыдысын бос қайтармайды. Бос қайтару 

көргенсіздік болып табылады. Ыдысына аз болса да дәм салып беру 

көршіңмен татулығыңды арттыра түседі. 

Қонаққа сынық ыдыспен тамақ беруге болмайды. Бұл қонақты 

құрметтемеу болып саналады. 



Республикалық дарынды және талантты жастарға  арналған   

www.zhas-daryn.kz  интернет ресурсы 

72 

Ақты төкпе. Ағарғанды өте қадірлеп, ұқыпты пайдалану керек. 

Сондықтан адам өміріне шексіз қажет құнарлы тағамды сақтап, 

қастерлеу – міндет. 

Нанға қатысты тыйымдар. 

Нанды шашуға, жерге тастауға басуға, рәсуә етуге болмайды. Нан - 

дәм басы, онсыз өмір жоқ. Сондықтан дастарханға алдымен нан 

қойылады. Жерде жатқан нан болса алып адам баспайтын жерге қою 

керек. 

Таң ертең нан ауыз тимей үйден шығуға болмайды. Бұл «Наннан 

үлкен, одан құрметті тағам жоқ дегенді білдіреді». 

Нан – қасиетті дәм. Онымен ойнауға болмайды. Нанды бір қолмен 

сындыруға болмайды. Кемтар адам ғана бір қолмен сындырады. 

«Нан қатты екен» «шала піскен», «күйіп кеткен», «езіліп кеткен» т. б. 

нанды, тамақты сынамайды. 

Үй жұмысына, қоршаған ортаға байланысты тыйымдар. 

Есіктің босағасын керуге, табалдырықта тұруға болмайды. 

Бұл жамандық шақырма деген мағынадағы тыйым. Есікті тебуге 

болмайды. Жау келгенде ғана есікті теуіп келген. Бүгінгі таңда есікті 

теуіп кіру – аса көргенсіздіктің белгісі. 

Сыпырғы, күрек, айыр, балғаның басын жоғары қаратып қоймайды. 

Ертеректе бұл – «ұстайтын кісі жоқ» деген мағынаны білдірген. 

Сондықтан бастарын төмен қаратып қою керек. 

Көкті бейберекет жұлуға болмайды. Көкті жұлсаң, көктей соласың 

деген сөз ата - бабаларымыздан қалған. Суға түкірмейді. Өйткені су, 

ауа, күн, от сияқты адамзатқа қажетті құндылығымыз. Оны сақтауға 

міндеттіміз. 

      «Үйге кірген жыланды өлтірме» жылан үйге кіріп кетсе басына 

айран немесе сүт құйып шығарады. Бұл халқымыздың тірі жәндікке 

қиянат жасамайтын кеңпейілділігінің белгісі. 

     Жануарлар мен жәндіктердің белгілі бір түрлерінің 

пайдалылығы немесе зияндылығы жөнінде халық арасында 

ежелден қалыптасқан әртүрлі ырымдары бар. Мысалы, ата - 

бабаларымыз қарлығаштың ұясын бұзсаң, міндетті түрде өрт шығады, 

апат болады деп есептеген. Сол сияқты бозторғайды, киелі құстар деп 

ескерткен. «Обал болады» деп егінді, шалғынды бейсауыт 

басқызбаған. «Бақаны өлтірсең, жаңбыр жауады» деп өлтіртпеген. 

       Қазақтың баласына «шөпті жұлма, оны жұлсаң, көктей соласың» 

деп өсиет айтуы киіз, үйді кез келген жерге тікпей, өткен жылғы 

жұртқа тігуі, жерошақты пайдалануы, әйелдердің ағын суға кір 

шаймауы т. б. шөппен суды қастерлеуден туған ырымдар. 
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Халқымыз баққан малының басынан ұруды, әсіресе тебуді аса үлкен 

күнә, құт, байлық қашыратын әрекет деп санаған. Мұндай келісімсіз іс 

- әрекеттерге «обал болады», «жаман болады» деп тыйым салып 

отырған. 

      Әртүрлі жануарларды аулауға кей кездерде тыйым салынған. Бұл 

тыйым кез келген уақытта емес, дәл сол жануардың балалау кездерінде 

болған. «Киесі атады» деп уағыздаған. 

       Қазақ ауыз әдебиетіндегі үй хайуанаттарының пірлері: Шопан ата 

(қойдың), Зеңгі баба (сиырдың), Қамбар ата (жылқының), Ойсылқара 

(түйенің), Сексек ата (ешкінің) болып келуі, малға ауру – індет 

келгенде әр түліктің иелеріне арнап мал сойып, тасаттық беріп, 

олардың иелеріне жалынып – жалбарыну осы ұғымның қазақ 

арасындағы қалдығы. Қарапайым халық мал басының көп болуы сол 

түлік аталарының мал иелеріне деген көңіл күйіне байланысты деп 

білген. Сол себепті мал баққан халық малдың басынан ұруды әсіресе 

тебуді аса үлкен күнә, құт, байлық қашыратын әрекет деп санаған. 

        Ертедегі қазақтар кейбір жыртқыш аңдарды киелі санаған. 

Қасқыр, жолбарыс, бүркіт сияқты түз аңдарының тұяғын, тісін, 

құлағын, терісін бесікке жауып қою рәсімдері соның айғағы. Ал 

«Мұңлық - Зарлық» аңызында жапан далаға апарып тастаған 

балаларды киік емізіп, аналық қамқорлық жасап өсіреді. «Қозы 

Көрпеш – Баян сұлу» жырында, анда жүріп дос болған Қарабай 

Сарыбайға буаз маралды атқызып, Сарыбай «кие соғудан» өледі. Осы 

аңыздар арқылы киік адамның нағыз досы, киелі аң екенін дәлелдемек 

болған. 

Халық маралды да киелі санаған. Халықтың аңыз - ертегілерінде 

мерген оғынан жаралған алтын мүйізді ақ марал шипалы қайнарға 

келіп, күнде жарасын жауып, жазылып кеткен. 

        Табиғаттың қыры мен сырына ерекше назар аударған, одан 

тағылым алған халық емшілері жануардың емдік қасиеттерін де байқап 

тәжірибеде қолданған. Мысалы, борсықтың терісі мен майын өкпе 

ауруларына, иттің жүнін - құлғана ауруына, құрбақаны «ақуыз» деп 

аталатын жараға ем ретінде қолданған. 

Сондай - ақ тобылғының майын теміреткі мен сүйелге алаботаның 

сабынан қотырға қарсы қолданса, қынаны бояу ретінде пайдаланған. 

       Қазақ табиғат құшағында өсті, бірақ халықтар олай етпейді деп 

отырғанымыз жоқ. Баршасының да туған жерге құштарлығы орасан 

зор. Қазір табиғат тазалығын бұзыңқырап алып, енді оны қалпына 

келтіруге жанталасуымыз. Халық тәжірибесін еске алмадық. Қазағым 

кез - келген жерден құдық қазып не босағасына дейін жыртып, зауыт, 

фабрикалар түтінімен немесе атом қаруымен ауаны ластамаған еді, 
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мейлі техникасы жоқ болсын, ғылыми орасан дамыса да, кең даласын 

табиғи өңдеп, таза шұбатқа мейірі қанып отырды. Табиғаттың сырларын 

терең білмесе де, ол көне заманнан бастап айға, күнге табына бастады, өзін 

табиғат құлымын деп есептеп, оған тағдырының да байланысты екенін 

ұғынды. 

        Жерге табыну мекенге, қонысқа, жайлауға байланысты болды. Ата - 

бабалар қонысы ұрпақ үшін тек ардақты ғана болмай, қасиетті де болды! 

Оның айналасын таза ұстады, малын маңына жаймады. Мекенге ат қою 

елдің, ел ақсақалдарының есімін мәңгіге қалдыру ниетінде болды. Суы 

тұщы, шөбі шүйгін қойнаулар, өзен - көл жағалаулары, қамысы қыста 

малға ықтасын болсын деп, әр мекенді өз ерекшелігіне байланыстырып 

атады. Жер атаулары сол араға орнатылған ескерткіштерімен бірдей. 

        Табиғат ортасы тек мекен, қоныс, қыстақ, қорық - қауым болып қана 

қоймайды, сонымен бірге қазақтың мінез - құлқын да, кәсіп - 

шаруашылығында, тәлім - тәрбиесін де айқындайтын ортада болды. Енді 

табиғат туралы білім қорын қарастырсақ, қазақ нағыз эколог күннің 

бұлтқа батқанынан ертең жауын - шашын болатын, жұлдыздардың 

жиілігінен ертеңгі ауа райының қандай болатынын, жетіқарақшы 

жұлдызының орналасуына қарап, таңның атуына жақын қалғанын біледі. 

Сиырының мезгілсіз мөңірегенін, тауығының мезгілсіз шақырғанын, иттің 

ұлығанынан қауіптенеді. Мал жайып, оның қиымен жерді табиғи түрде 

тыңайтады. Табиғатта басы артық нәрсе жоқ. Бір жәндікті құрту өзге 

жәндіктерге зиян келтіреді, сол арқылы адам баласының көнкөрісіне 

залалын тигізеді деп есептелген. 

         Міне, қазіргі заманға, оның үрдістеріне жауап бере алатын, тәрбиелік 

мәні зор қазақтың тыйым сөздерінің бұл бір бөлігі ғана. 

Қазақ халқының ұлттық мәдени игіліктерінің қазынасында тыйым 

сөздердің мән - мағынасы айрықша бағаланады. Өйткені, қанымызға 

сіңісті, жанымызға жағымды, тіршілікте жол көрсететін ақыл, нақыл, 

тыйым сөздер тәрбиенің бастау бұлағы. Аталардың қасиетті өсиеті 

замандар бойы мысқалдап жиналып, ой - елегінен өткізілген өмір 

тәжірибесінің, тарихи санасының даналық қорытындысы, адамгершілік 

ереже - қағидасы іспеттес. 

Халықтың тыйым сөздерінде ең алдымен ұрпағының жетелі, зерделі, 

кісілікті болуын, жерін, елін қорғауға дайын болып ер жетуін қалайды. Ал, 

адамшылыққа жат, оғаш, теріс қылықтардан аулақ болуға үндейді. 

Тыйым сөздер №1 

Тыйым - тәлім - тәрбие, үлгі - өнеге, ақыл - кеңес берудегі тәрбие 

құралдарының бірі. Бұл балаларды жаман әдет, жат пиғыл, ерсі қимыл, 

әдепсіз істерден сақтандыруда маңызды қызмет атқарады. 

Дастарханды, тамақты баспа. 

Үлкендерден бұрын тамаққа қолыңды салма. 

Кісі мініне күлме, кемтарға күлме. 
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Малды, ыдысты, тамақты теппе. 

Суды сапырма, суға дәретке отырма, суға түкірме. 

Көкті жұлма, шашыңды жұлма. 

Үй айнала жүгірме. 

Босағаны керме, құшақтама. 

Табалдырықты баспа, отырма. 

Үйді сабама, малды басқа сабама. 

Бейіт тұсынан шауып өтпе, жүгіріп өтпе. 

Бейітке қолыңды шошайтпа, оған қарап түзге отырма. 

Итке ожаумен ас құйма. 

Түнде үй сыпырма, түнде тырнағыңды алма. 

Үлкендердің жолын кеспе, сөзін бөлме. 

Бүйіріңді таянба, жер таянба, иегіңді таянба. 

Шашыңды жайма. 

Бетіңді баспа. 

Тізеңді құшақтама. 

Өтірік жылама. 

Жұлдызды, адамды санама. 

Сыпырғышты тік қойма. 

Қолыңды қусырма. 

Адамға пышақ, мылтық кезенбе. 

Бос бесікті тербетпе. 

Құранды, тамақты баспа. 

Жақын адамға пышақ сыйлама. 

Тұзды, күлді баспа. 

Отпен ойнама, оттан аттама, отқа түкірме. 

Нанды жерге тастама, үстіне басқа затты қойма. 

Бейуақытта жылама, ұйықтама. 

Бейуақытта кісіге көңіл айтпа. 

Бөркіңді теріс киме. 

Үйде ысқырма. 

Үйге жүгіріп кірме. 

Мойныңа белбеу жіп салма. 

Айды қолыңмен көрсетпе. 

Құдыққа түкірме, ыдысқа түкірме, жоғары қарай түкірме. 

Шелектегі суға аузыңды батырма. 

Ақты төкпе. 

Адамды айналма. 

Адамға қарап түкірме, есінеме. 

Жалғыз ағашты кеспе. 

Пышақтың жүзін жалама. 

Пышақты шалқасынан қойма. 

Таңдайыңды қақпа, басыңды шайқама. 
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Қызды ұрма. 

Кісіге, молаға саусағыңды шошайтпа. 

Орынсыз күлме. 

Кісі айыбын бетіне баспа. 

Көп сөйлеме. 

Адамға, малға зәбір жасама. 

Балаңа басқа ұрма. 

Ата - анаңа қарсы келме. 

Түнде суға барма. 

Бетіңді сызба. 

Нанды бір қолыңмен үзбе. 

Асты үрлеме, асты жамандама. 

Тамақты сораптап ішпе. 

Қолыңды төбеңе, желкеңе қойма. 

Өтірік күлме, өтірік сөйлеме, өтірік жылама. 

Ішегіңді тартпа, табаныңды тартпа. 

Қыз ұлдың, ұл қыздың киімін кимесін. 

Дініңді сатпа, ұлтыңды сатпа, арыңды сатпа. 

Құдайға, пайғамбарға, әулиеге тіліңді тигізбе. 

Қабірді баспа. 

Аманатқа қиянат жасама. 

Ант ішпе, әбес сөйлеме. 

Өтірік куәлік жасама. 

Намазды бұзба. 

Құстың ұясын бұзба. 

Құмырсқаның ұясын баспа. 

Ұрлық қылма, зорлық қылма. 

Тіліңді шайнама, тіліңді тістеме, шығарма. 

Саусағыңды аузыңа салма. 

Кісі үйінде түрегеп тұрма. 

Түрегеп тұрып немесе жатып тамақ ішпе. 

Саусағыңды кеземе. 

Аяғыңды тұсама, қолыңды байлама. 

Көп ішінде қатты сөйлеме, қатты күлме. 

Желге қарсы түкірме, желге қарсы дәрет сындырма. 

Үлкеннен бұрын сөйлеме. 

Үлкеннен бұрын тамақ жеме. 

Үлкеннен бұрын отырма, жатпа. 

Үлкеннің бетінен алма. 

Шақырмаған жерге барма. 

Рұқсатсыз үйге кірме. 

Жұрт көзінше кекірме, қасынба. 

Жұрт алдында құлағыңды қасыма, мұрныңды шұқыма. 
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Жерді сабама, жерді тепкілеме. 

Баланы шошытпа. 

Атқа теріс отырма. 

Қайықты тербелтпе. 

Әдепсіз сөзді айтпа, өтірік айтпа. 

Мақтаншақ болма, тәкәппар болма. 

Әйелге күш көрсетпе. 

Малды боқтама. 

Асты қорлама. 

Жәндікті жәбірлеме. 

Уһілеме. 

Маңдайыңды, басыңды ұрма. 

Отты, ошақты аттама. 

Дастарханды, ыдысты, тамақты аттама. 

Жаман әдетті үйренбе. 

Жаманат шақырма. 

Жаман ырым жасама. 

Етбетіңнен жатпа. 

Ерсі қимыл жасама. 

Шашыңды, тырнағыңды өсірме. 

Кісі төсегіне отырма. 

Теріс қарап отырма, жүреңнен отырма. 

Сол қолмен тамақ ішпе. 

Шалбарды басыңа жастама. 

Қолыңды артыңа ұстама. 

Түнде мал санама. 

Түнде күл шығарма. 

Таңертеңгі асты тастама. 

Көзіңді жыпылықтатпа. 

Қолыңды кеудеңе қойма. 

Ерніңді шығарма. 

Орындықта аяғыңды айқастырып отырма. 

Бала бетіне үрлеме. 

Тырнағыңды тістеме. 

Тыйым сөздер №2 

▪ Ұнасын, ұнамасын, 

Бұзба құстың ұясын. 

▪ Ұқсама тентек балаға, 

Пышақтың жүзін жалама. 

▪ Шаршасаң сәл – пәл аялда, 

Бірақ та жерді таянба. 

▪ Құр беталды ермекке 

Бос бесікті тербетпе. 
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▪ Жақтыр, мейлің жақтырма, 

Нанды жерге лақтырма. 

▪ Жоқ әдетті шығарма, 

Түнде көлден су алма. 

▪ Адамдарды сынама, 

Түнде айға қарама. 

▪ Ақыл - есің бүтінде 

Кісіге қарай түкірме. 

▪ Ұлттық салттан бұлжыма, 

Жұма күні кір жума. 

▪ Дастарханға емінбе, 

Көп алдында керілме. 

Қорытынды 

      Халқың сүйген адам, салтын да сүюге тиіс. Әр халықтың өзінде, 

тарихында ұлт салт- дәстүрдің ортасы мен қызметінің орны өте жоғары. 

Оны ештеңемен теңеуге де айырбастауға да болмайды. Өз ұлтын 

сыйламау, оны мақтаныш етпеу сатқындардың белгісі дейді батыр 

Бауыржан Момышұлы. Не істейсің қазір өз ұлтын силамайтын, салт-

дәстүрден ада қазақтар өте көп. 

        Халықтың сан ғасырлар бойы қалыптасқан рухани қазыналарын 

ұрпақ санасына жеткізуде, мектеп пен ата – аналардың қарым – 

қатынастары, ынтымақтастық, мектепте өткізілетін тәрбиелік мәні жоғары 

іс – шаралардың орны ерекше. 

      Әсіресе салт – дәстүрлерге арналған ырым – тыйым сөздері мен 

сенімге арналған ырым сөздерінің тұрмыста молырақ пайдалануын 

көздеген жөн. 

       Жас ұрпақтың ұлттық тәрбиесіндегі кемшіліктерді, ұлттық сананы 

қалыптастыруда ырым – тыйым сөздерінің алатын орны ерекше. 
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Үй тұрмысындағы тыйым сөздер Әуесбай Т. – «Ана тілі» газеті,№ 49 , 8 

маусым 1995ж. 

Тыйым Сейдімбеков А.– «Ана тілі» газеті №51 , 21 желтоқсан 1995ж. 

Ата дәстүр – Қазақстан әйелдері 1996ж. 
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5 сынып оқушысы - Мамайқызы Шолпан 

Жетекшісі: Рамадинова Гүлфайруз Қасқырбайқызы 

Қызылорда облысы  Қармақшы ауданы 

КММ №185 орта мектебінің 

ағылшын тілі пән мұғалімі 

 

Тақырыбы:  Оқушылар арасында пайдаланатын ағылшын тілінен 

енген кірме сөздері 

Кіріспе 

        Ана тілін қадірлей отырып, өзге тілді білуге ұмтылу – бізге қойып                      

отырған өмірдің талабы.  Басқа тілдерден келген кірме сөздер -

 табиғи және тұрақты үдеріс. Халықтар, елдер, мемлекеттер  әрқашан бір-

бірімен байланыста болғандықтан басқа    тілдерден кірме сөздердің келуі 

заман талабы. 

   Ақпараттық тасқынның күшейюі-ғаламдық интернет желісінің пайда 

болуы,   дүниежүзілік экономикалық нарықтың дамуы, 

халықаралық  туризм,  мәдениет байланыстары, ақпараттық 

технологиялар, халықаралық олимпиадалар, фестивальдар – осының 

барлығы ағылшын тілінен енген кірме сөздерінің келуіне себеп болды.  

Мысалы: ноутбук, сканер, интернет, сайт  т.б. 

Ағылшын тілінен енген кейбір сөздердің аудармасы біздің тілде жоқ. 

Мысалы: чипсы, видеоклип. 

Мұндай сөздер ағылшын тілінен енген кірме сөздердің көмегімен 

түсіндіріледі. 

Мысалы: 

[термопот – термо және шәйнек, пиллинг-крем – бетті тазартатын крем] 

 Бұны көп түсіндіру қажет емес, бірақ сөзбен айтылады. 

 Мысалы: клубқа кірер алдындағы тексеріс -  face-контроль, имидж –, шоу 

- қойылым. 

       Бір жағынан ағылшын тілінен енген кірме сөздер сөздік қорын 

кеңейтеді, екінші жағынан өз тіліміздің әдеби көркемдік мағынасын  

жояды. 
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Қазіргі жағдай туралы көптеген филологтар мен лингвистардың ойынша, 

ағылшын тілінен енген кірме сөздердің  көптігі сонша, өз тіліміздің 

қасиеті жойылып барады. 

      Бізді  қобалжытатын жағдай, күнделікті өмірде қазіргі жастар ағылшын 

тілінен енген кірме  сөздерің  жиі пайдаланады. Жастарға өз ойын, сезімін  

ағылшын тілінің кірме сөздер арқылы  білдіру  оңайырақ көрінеді.  

Нақтырақ айтатын болсақ, жастардың күнделікті өмірде ағылшын тілінен 

енген кірме сөздері  табиғи тілдік үдеріспен, әлеуметтік-идеологиялық 

себептерге байланысты. 

     Аталмыш қайшы сұрақтар ағылшын тілінен енген кірме 

сөздер тақырыбының өзектілігі  бізге осы тақырыпта 

зерттеу жұмыстар жүргізуге ой салды. 

    Зерттеудің өзектілігі - Ағылшын тілінен енген кірме сөздерінің алатын 

орны. 

Қазіргі заманда ағылшын тілі-халықаралық тіл болғандықтан оның 

мәртебесі әрине жоғары. Кірме сөздерді дұрыс пайдалана отырып, өз 

тіліміздің де мәртебесін арттыру. 

Зерттеу тақырыбы- Жастар арасында пайдаланатын ағылшын тілінен 

енген кірме сөздер. 

Мақсаты: Қазіргі жастардың сөйлесу мәнерінде ағылшындық қаншалықты 

қалыптасқаның зерттеу 

Міндеттері:  

1.Тақырыпқа байланысты теориялық материалдарға талдау жасау. 

2.Ағылшын тілі пәнінің білімдерін тереңдету, молайту. 

3.Кірме сөздерінің келу себептерін анықтау. 

4.Кірме сөздерінің пайда болуын қарастыру. 

5.Кірме сөздердің жіктерге бөліну шеңбері. 

6.Осы тақырыпқа байланысты оқушылар арасында сауалнама өткізу. 

7.Оқушылар арасында көп пайдаланатын кірме сөздерінің сөздігін 

құрастыру. 

          Алға қойылған міндеттерді шешу үшін түрлі әдістер пайдаланды: 

1.теориялық [әдебиетті оқу және зерттеу- нәтижесі]  

2. социологиялық: [әңгіме, сауалнама]  

3. статистикалық: [әдістерін көрсету] 

Гипотеза: Жастар арасында  ағылшын тілінің кірме сөздерін пайдалану 

көптеп орын алуда. 

Күтілетін нәтиже: Қазіргі заман талабына сай ағылшын тілі халықаралық 

тіл болып есептеледі. Ағылшын тілінен келген кірме сөздер-тілдің 

дамуының бір жолы. Ағылшын тілі жастардың арасында үлкен орын алуда 

екені анықталады. 

Негізгі бөлім 

                               Кірме сөздердің пайда болу себептері. 
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    Бүгінгі күні жер шарынының төрттен бір бөлігі ағылшын тілінде 

сөйлейді, ал миллиардтаған халық оны оқиды. Жаңа ақпараттық 

технологиялар халықаралық ғылыми конференцияларда айтылады, барлық 

баяндамалар ағылшын тілінде оқылады, халықаралық байланыс та 

ағылшын тілінде жүргізіледі. 

Кірме сөздерінің пайда болу жолдары: 

1.Заман талабына сай қажет сөздер  

[ноутбук, органайзер, сканер] 

    2. Екі ағылшын тілі сөзінен құрастырылған сөздер, [секонд-хэнд, видео-

салон] 

3.Біздің тілге келген кірме сөздер нақтылы заттардың аттарымен, жұмыс 

жүргізу тәртібімен қалыптасқан сөздер. [фейс-контроль,  пиллинг] 

4. Тілдің мағынасын көрнекті түсініктермен толықтыру [имидж, прайс-

лист, шоу]  

5. Шетел  сөздерінің  мәртебесін жоғары бағалау [презентация, эксклюзив]  

6. Басқа елдін спецификалық ұлттық салтын бейнелейтін сөздер [сендвич-

гамбургер, фишбургер, чикенбургер]  

 

Кірме сөздерін бірнеше топқа бөлуге болады: 

Тура аударылымдар. 

Біздің  тілде  бұл сөздер өзгертілмей дәл солай айтылады. 

Бұл сөздер: уик-энд – демалыс, мани – ақша. 

Шата аударымдар. Бұл сөздерге спикер [to speak – сөйлеуші], [busy – 

беймаза, мазасыз] 

Өз  қалпында  сақталған. Шетел тілінен пайда болған сөздер, бұл 

сөздердің фонетикалық,  графикалық  түрі сақталған.  

Бұл сөздер меню, пароль, диск, вирус, клуб.  

Өзіндік  ерекшеліктік. 

 Ағылшындардың  ұлттық  салтын бейнелейтін сөздер. 

Бұл  сөздердің  ерекшелігі олардың синонимдері жоқ. 

Мысалы: чипсы [chips], хот-дог [hot-dog], чизбургер [cheeseburger] 

Шетел тілі туындысының жұрнақтары. Бұл сөздердің лексикалық 

эквиваленттері бар, бірақ стилистика жағынан ерекшелігі көп. 

Мысалы: о’кей [ок], вау [wow] 

Құрамдары. Екі ағылшын тілі сөзінен құрастырылған сөздер, мысалы: 

секонд-хэнд – пайдаланған киімдерді сататын дүкен;  видео-салон –  

фильм көретін бөлме. 

Епкінділігі. Бұл сөздерде кейбір дыбыстар өзгертіліп айтылады, мысалы: 

[crazy] –крейзи, есінен адасқан. 

Ағылшын тілі сөздерін қарым-қатынас шеңберіне бөлу. 

     1.Мансап, саясат. 

Соңғы жылдары саясат лексикасында кейбір шетел тілі сөздері 

пайдалануда. 
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Мысалы: премьер-министр,  вице-премьер, спикер, президент. 

  2.Бұқаралық ақпарат  

Бұл сфера ағылшын тілінен енген кірме сөздерімен өте жылдам 

толықтырылып келеді. Интернет кірме сөздерінін пайдалануының 

«рекордсмені», әсіресе жарнама, болған жағдайларды мәліметтегенде т.б. 

Бұл сферада филологиялық білімі бар көп маман жұмыс істесе де, сол 

адамдар тілдің мәдениетін сақтау керек сияқты. 

     3. Жарнама.  

Ағылшын тілінен  енген кірме сөздердің келуінің бір жолы.  

Біздің жарнамашылар ағылшын жарнамасының аудармасын көрсетеді: 

стимер, ростер, триммер, снукер, пул, сквош  т.б. 

Бірақ практикада керісінше,бұқаралық ақпарат,теледидар осы сөздердің 

пайда болуына әсерін тигізеді. [ди-джей, фейс-контроль, стилист, лузер, 

ток-шоу] 

  4. Интернет. Интернет желісін пайдаланудын күннен күнге өсуі: бит,                                           

баит, диск, курсор, флешка, флипчарт, чат т.б. 

  5.Спорт.  

Бұрыннан үйреншікті сөздер де ағылшын тілінен келген екен. 

Бұл сөздер  спортсмен, футбол, бодибилдинг, рефери, матч, гол, боулинг, 

дайвинг, скейтборд, сноуборд, байкер, фитнес т.б. 

6.Косметика терминдері:  

  лифтинг, скраб, пиллинг. 

  7.Техника. 

 Жаңа технологияларға жаңа ат береді, сөздер ағылшын тілінде айтылады. 

Бұл сөздер: компьютер, ноутбук, мобильный, сканер, органайзер, 

клавиатура, монитор т.б. 

Ағылшын тілінен келген тұрмысқа қажет құрал жабдықтар [блендр, 

принтер, ксерокс, миксер, икс пи, фотошоп] 

    8. Кино, музыка.  

Айтылмыш шеңбер ағылшын тілдің  мықты бастауы 

болып табылады, поп-мәдениет  арқылы ағылшын тілінен енген кірме 

сөздері  көбі  бөгетсіз кірді. 

Қазіргі кезде әнші жұлдыздардың көбі ағылшын тілінде ән 

айтады,киноларға түседі.Мысалы: А.Шварценеггердің көп айтатын сөзі 

бар I'll be back; немесе Дима  Биланның әні Never-ever let me go), қазір сол 

сөзді жастар көп айтады.[саундтрек, бойфренд, блокбастер, терминатор, 

камеди клаб, вестерн, киборг, хит, сингл, ремейк, трек, постер, т.б.] 

    9. Экономика. 

Бұл сфераға келесі сөздер келген инвестиция, маркетинг, дилер, брокер, 

дефолт, прайс-лист, менеджер, босс, шеф. 

      Жоғарыда айтылған сөздер  бізге ағылшын тілінен енген  кірме 

сөздерінің диаграммасын құрастыруға мүмкіндік берді. 

Эксперименттік бөлім. 
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Жастар арасында кірме сөздерінің келу себептерін анықтау. 

       Зерттеу барысында жастар кірме сөздерді жиі пайдаланатынына көз 

жеткіздік. Кірме сөздердің көбі жастар арасында жүретін сөздер. Зерттеу 

барысында ең көп лексикалық қор бұқаралық ақпарат[Интернет] 

сферасынан-38%  маңсап пен экономикаға -20,7%,саясатқа- 6,7 %,  спорт, 

техника, музыка және кино дәл сондай пайыз шығады. 

        Кірме сөздер әрине топтарға бөлінеді. Кірме сөздердің пайдалану 

себебі  ағылшын тілі сөздерін өзгерте алмаймыз және керек 

емес.Оқушылар арасында көп пайдаланатын сөздер шата аударымдар, 

шетел тілі туындысының жүрнақтары. Шетел сөзі [ағылшын тілінен. wow 

], О'КЕЙ [ағылшын тілінен. OK], бай [ағылшын тілінен  bye] – бұл сөздер 

көп қолдануда,тіпті көбі бұл сөздер кірме сөздер деп ойламайды да. 

      Оқушылардың кірме сөздерін күнделікті өмірде пайдалануының 

себебін анықтау мақсатында сауалнама құрастырдық. 

Сауалнамаға 5-8 сынып оқушылары қатысты. Оқушылар кірме сөздерді 

пайданалатының  анықтау үшін сұраққа жауап беру керек. Егер де ия деп 

жауап берсе, себебін жазу керек. Сосын оқушылар кейбір сөздердің 

мағынасын түсіндіру қажет. 

      Соңғы сұрақ жастардың көзқарасын анықтауға байланысты. Барлық 

сұрақтарға жауап берген соң, жиі пайдаланатын 10 кірме сөздерді жазу. 

Қорытынды нәтижесі бойынша, әр баланың ойлау қабілеті мен көзқарасы 

әр түрлі.Әр топқа талдау жасаған кезде мынадай ойға келдік. 

6 сынып оқушыларының кірме сөздерді пайдалану себебі, бұл сөздер өз 

ойын нақты жеткізуге көмектеседі.  58% 

       Ал келесі топ оқушыларының пайдалану себебі, қазақ тіліндегі сөзді 

нақтылап жеткізу үшін пайдаланады. Бірде біреуі кірме сөздерді ғылыми 

сөз деп ойламайды. 

Ал 3% ағылшын тілінен енген кірме сөздерін мәнерлі, көркем деп 

санайды. 

Кірме сөздер көп салалы сөйлем құбылыстарын суреттеу қажеттілігінде 

жаңадан шыққан заттар мен құбылыстарын қазақ тілінде пайдаланғанда 

нақтылау мағынасын жеткізу үшін пайдаланады.  21% 

Кірме сөздерде пайдалануға қарсы болғандар, бұл сөздерді айтқан адамдар 

сөздің мағынасын түсінбейді дейді. 

Сондықтан оқушыларға кейбір сөздер  олардың түсінігі бойынша нені 

білдіретіні жөнінде  ұсыныс айтылды. 

         Мысалы: блокбастер, мейк-ап, клипмейкер, драйв, ланч, сейл, 

рейтинг, постер, спичрайтер, мотель, серфинг, дайджест, круиз, спонсор, 

брифинг, фейсконтроль, мерчендайзер, хелпер, роуминг, дресс-код.  21 

оқушы қатысып, көбі сөздердің мағынасын дұрыс түсініп тұр. 

Қатысқандардың 15% дайджест и дресс-код деген сөздерді білмейді. 

брифинг, мерчендайзер деген сөздерді ешкім түсіндіре алмады. 
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     Зерттеу барысында көп пайдаланбайтын, таныс емес кірме сөздердің 

мағынасын оқушылар білмейді. Бұқаралық ақпарат пен теледидардың 

әсері зор.Теледидардағы бағдарламалар мен жарнаманың орны жоғары 

орында.  

Еліміздің көптеген қалаларында халықтың көп баратын орындары, 

мәселен шаштараз, дәмхана атаулары ағылшын тілінде тұрады. 

Көпшілікке түсініксіз бұл атаулардан гөрі өз тіліміздегі атаулар болса, 

тілге деген құрметін көрсетер еді.   Дегенмен дүниежүзілік ТВ  каналдар  

ағылшын тілінде атала береді. 

   1. Каналдар  ТВ Discovery, Explorer, Eurosport; телебағдарламалар «Shit 

парад», «News блок Weekly», «RECORDные новости», «Наша Russia», 

«Cosmopolitan. Видеоверсия», «Студенты International», «Fashion Show», 

«X-Play», м/с «Улетный Trip», «Стерео-утро. The Best», «Понарошку Crazy 

News», «Dance-Party», «Upgrade», «MTV-Chllout»,«MTV.ru», 

«Quattroruote». 

   2.чарт, микс-файт, ток-шоу, анимэ, «Комеди Клаб», «Скетч-шоу», 

«звёздный стиль имиджмейкеров», «Хит парад», «Тотали спайс», 

«Полный фэшн». 

 

Нәтиже 

 Жасөспірімдер кірме сөздерді жиі пайдаланады: 

5 сынып: 48%                           6-7 сынып: 38 %                    8 сынып: 14%. 

1.Бұл сөздер арқылы  оларға өз ойын жеткізу тиімді. 

2.Ағылшын тілінен енген  кірме сөздерімен кей бір сөздердің мағынасын 

жеткізеді; 

фейс-контроль, флэшка, модем, картридер. 

3.Ағылшын тілінде айтқан қолайлы, ол сөздердің аудармасы біздің тілде 

жоқ,    ноутбук, органайзер, сканер, принтер. 

4. Жасөспірімдердің  көбі-73% ағылшын тілінен енген кірме сөздерін 

пайдалану тиімді [солай сөйлеген жеңіл, деп ойлайды]. 14% Кірме 

сөздерді пайдаланса да, бұл біздің тіліміздің  әдеби көркемдік мағынасын  

жояды деген ойда. 

5. Қазіргі жастардың  ең көп пайдаланатын сөздері: техника [компьютер], 

музыка, бұқаралық ақпарат, спорт тақырыбында. 

6. Қазіргі жастардың ағылшын тілінен  енген  кірме сөздерін пайдалану 

себебі: 

 1. Көп салалы сөздерді ағылшын тілінен енген  кірме сөздері арқылы 

жеткізу. [термопот – термос  және шайнек, пиллинг - крем, бетті 

тазартатын крем,   

 квиз-радио – сыйлық беретін теледидардағы ойын]  

2. Тіл байлығын толықтырады [имидж, шоу] 

3. Шетел  сөздерінің  мәртебесін жоғары бағалайды [презентация, 

эксклюзив] 
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4. Сөздің мағынасын басқа сөзбен жеткізе алмайды [сендвич – гамбургер, 

фишбургер, чикенбургер] 

Қорытынды. 

    Бұл жобаның мақсаты, ағылшын тілі қаншалықты жастардың тілінде 

орын алуда екенін анықтау. 

       Қорытынды бойынша, жастар арасында ағылшын тілінен енген кірме 

сөздері жиі пайдаланылады. Осының барлығын назарға ала отырып, кірме 

сөздерді пайдалануға  апаратын жолдарының бірі жасөспірімдер арасында 

бір біріне еліктеуі, бәсекелестік, өзін-өзі бір қырлы қылып көрсетуі заман 

талабы. 

Бұқаралық ақпараттың,теледидардың жасөспірімдердің тіл байлығына 

тигізетін әсері. 

Кірме сөздер жарнамада, теледидарда пайдалануы психологиялық 

факторға байланысты: көрермендер мен сатып алушыларды сөздердің 

айтылу  ерекшелігі арқылы өздеріне тарту. 

Теледидарда көбіне коммерциялық бағдарламалардың  аттары шетел тілі 

туындысының жүрнақтары 20%. Бұл бағдарламаның  рейтингісін  көтеру 

мақсатында жасалады. 

          Ағылшын тілінен енген  кірме сөздерінің көбі компьютерлік 

технологиялардың  көбейюіне байланысты, компьютер, дисплей, 

интернет, сайт. Бұл сөздер қазіргі заманда тез орын алуда,тіпті бұл 

сөздерсіз өмір сүру мүмкін емес сияқты. 

     «Файл» - дискте сақталған ақпараттан басқа, құжаттарды сақтайтын 

орын. 

     «EXEL, Wordта  жұмыс істеп отырмын»-деп  те айтамыз.Кірме сөздер  

ешқандай қауіп төндіріп тұрған жоқ,қайта біздің техникалық сөздік 

қорымыз толықтырылады.Ағылшын тілін білу заман талабы. 

      Қазіргі заман талабы қазақ тіліне қарағанда ағылшын тілінің әсері көп. 

Бұл ағынды тоқтату мүмкін емес. Бірақ  ағылшын тілінен енген  кірме 

сөздердің  келуі бізге зиян келтірмейді, есесіне сөздік қоры молаяды. 

       Қорытындылай келе айтарым әр елдін өз туған тілінің. құндылығы 

бар. Өз тіліміздің мәртебесін де әрқашан жоғары ұстауымыз керек.Бірақ 

заманның ағынынан қалмай, экономика, саясат, мәдениет салаларын әрі 

қарай дамыту үшін біз халықаралық тілді де меңгеруіміз керек. 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі. 

1. Брейтер М.А. Ағылшын тілінен келген кірме сөздерінің тарихы. 

Владивосток, 2004. 

2. Ваулина Е.Ю., Скляревская Г.Н. «Көп пайдаланатын ағылшын тілінен 

келген кірме сөздер»- М. 2005. 

3.Мельникова А. И. «Ағылшын тілінің кірме сөздерін зерттеу»– М., 1999 

4. Дьяков А.И. Кірме сөздерінің келу себептері./ Тіл және мәдениет.-  

Новосибирск, 2004. 
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Оқушылар арасында көп пайдаланатын кірме сөздерінің сөздігі 

 

Айтылуы Сөздің мағынасы Ағылшын сөзі 

бойфренд Дос,бозбала boyfriend 

О’кей Барлығы ойдағыдай OK 

пати Сауық кеші party 

герла Қыз,бойжеткен girl 

ланч Түскі ас lunch 

хай Сәлем hi 

кул Керемет cool 

Вау Тамаша wow 

бай Көріскенше by 

Ай’лл би бэк Мен келемін I’ll be back 

шоппинг Дүкенге бару Shopping 

шёт Сайтан Shit  

форэва Мәңгілік forever 

фейс Бет әлпеті face 

респект Құрмет respect 

крейзи Есінен адасқан crazy 

сорри Кешір sorry 

гейм Ойын game 

беби Бала,бөбек baby 

аутсайдер Қалтарыста тұру outsider 

ди-джей Диск жокей DJ  

Фастфуд Жылдам ас fast food 

фешенебельный жаңауи fashionable 

Финиш соңы finish 

шоу Қойылым show 

Хай-тек Жоғары технология hi-tech 

Онлайн Желіс үстінде online 

Ноу проблем Ештеңе болмайды no problem 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�ÐµÐ¹Ð¼
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Мұрат Арайлым – 10 сынып оқушысы 

Жетекшісі: Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би 

кентіндегі  

Қ.Сәтбаев  атындағы №216 мектептің жоғары санатты қазақ тілі 

мен әдебиеті пәні мұғалімі  Әбсеметова Гүлшара 

 

Тақырыбы:  «Мұқағали Мақатаев шығармаларындағы 

патриотизм» 

Зерттеудің мақсаты: 

Мұқағали ақынның Отансүйгіштік тақырыбындағы шығармаларын 

зерттеу, өлеңдерінің өзіндік табиғатын даралай, саралай отырып, 

өзгешелігіне көңіл бөлу. 

Зерттеудің  ғылыми болжамы: 

Мұқағали ақынның ақындық әлеміндегі Отанға, туған елге, жерге 

арналған өлеңдеріндегі ойларды қосымша ғылыми зерттеулермен 

жұмыс істеуге, ақындық кредосын (ойының түп қазығын) табу, 

зерттеу. 

Зерттеудің кезеңдері: 

Бірінші кезең: Мұқағали Мақатаевтың шығармашылық дүниесіне 

шолу, соның ішінде Отан тақырыбында, халқына, туған жеріне деген 

махаббат сезімдеріне толы өлеңдерін саралау. 

Екінші кезең: Мұқағали туралы естеліктерді жинау, газет - 

журналдардан «Ақынның өмірде зерттегені - алдымен өзін 

зерттегені»деген тақырыпқа сәйкес материалдар іздеу. Отан, туған жер 

туралы шығармаларына, поэмаларына, аудармаларына, прозалық 

шығармаларына шолу жасау. 

Үшінші кезең: Мұқағали туралы буклеттер, баяндама, альбомдар 

шығару. 

Зерттеудің жаңалығы мен жұмыстың өздігінен орындалуы: 

Мұқағали Мақатаев жайында, оның Отансүйгіштік тақырыбында 

жазылған шығармалары негізінде тәлім сағаттарын өткізу. 

Жұмыстың қорытындысы: Мұқағали Мақатаевтың Отансүйгіштік 

тақырыбына жазылған өлеңдерінен тәрбиелік мағына қабылдау. 
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Ғылыми жұмыстың аяқталу кезеңіндегі ақынның «Қазақстан» өлеңі 

бүкіл тақырыптың тәрбиелік мағынасын, рухани мағынасын, 

патриоттық мағынасын ашып тұрғандығының дәлелі. 

Кіріспе 

Ақынның өмірбаяны 

        Ол 1931 ж. 8 - ші наурызында Алматы облысы, қазіргі Райымбек 

(бұрынғы Нарынқол) ауданының Қарасаз ауылында дүниеге келген. 

Алайда, құжаттар бойынша ақынның туған күні ақпанның 9-нда 

тойланады. Бұған тиісті ақынның анасы Нағиман апа былай деген: 

«Мұқағалиым 1931 жылы наурыз айының 8 - інде дүниеге келген 

болатын. Жаңылысуым мүмкін емес. Себебі балам мынау фәнидің 

есігін ашқаннан біраз уақыт кейін Наурыз тойы болады, наурыз көже 

жасаймыз деп күтіп отырғанбыз.» Мұқағали Мақатаев атындағы әдеби 

сыйлықтың лауреаты Оразақын Асқар ақынның екінші туған күніне 

байланысты мынадай сөз айтады: «Ал құжат бойынша Мұқағали 9 

ақпанда дүниеге келген. Бұл куәлікті ақын ес білген кезде сол кездегі 

сайлау науқанына байланысты өзі жаздырып алған екен». Азан 

шақырып қойылған аты - Мұхаметқали. Әкесі қарапайым шаруашы: 

колхозда сушы, шалғышы болып істеген. Мұқағали үйдің тұңғышы 

болған, оның артынан бір қыз және үш ұл туылған. Ақынның 

қарындасы мен алғашқы інісі ерте көз жұмған. Соңғыларының 

есімдері - Тоқтарбай мен Көрпеш. Қазақ дәстүрі бойынша үйдің 

алғашқы баласы ата - әжесінен тәрбие алуы тиіс, сондықтан Мұқағали 

әжесі Тиынның қолында өсіп, анасын жеңгесіндей қабылдайды. 

Балалық шағы соғыспен қатар өткендіктен, ақын тағдырдың ащы 

дәмін ерте татады("Неңді сенің аңсаймын, бала шағым?"). 

Мұқағалидің әкесі 1941ж Калиниград майданында қаза табады. 

Хронология 

1948 - 49 ҚазМУ - дың филология факултетінің студенті; 

1948 - оқуын тастап, Шибұт ауылында ауылдық кеңестің хатшысы; 

1949 - көктемде жары Лашынмен отау құрады; 

1949 - "Советтік шекара" газеті ақынның "Қырман басында", "Қойшы 

бала - Әкітай" деген өлеңдірін жариялады; 

1950 - Алматыдағы Шет тілдер институтының неміс тілі факультетіне 

оқуға түсіп, көп ұзамай тұрмыстық жағдайына байланысты оқуын 

тастайды; 

1954 - Қарасаздың бастауыш мектебінде орыс тілі мұғалімі болып 

тағайындалады, осы жылы ақынның үш өлеңі "Әдебиет және 

искусство" журналында жарияланды; 

1957 - Республикалық радионың диктор қызметін атқарады; 

1960 - 62 - "Советтік шекара" газетінің бөлім меңгерушісі; 
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1963 - 1965 - "Мәдениет және тұрмыс" журналында жұмыс істейді; 

Ол 1962 жылы Алматыға қоныс аударып, әдеби ортаға етене араласа 

бастайды. Алматы Шет тілдері институтының неміс тілі, Қазақ 

мемлекеттік университетінің филология факультеттерінде оқып және 

Мәскеудегі М. Горький атындағы әлем әдебиеті институтында білім 

алады. 

        Мұнан соң «Социалистік Қазақстан» (қазіргі «Егемен Қазақстан») 

газетінің (1962 - 1963 жж.), «Мәдениет және тұрмыс» (қазіргі 

«Парасат») (1963 - 1965 жж.), «Жұлдыз» (1965 - 1972 жж.) 

журналдарының редакциясында, Қазақстан Жазушылар одағында 

(1972 - 1973 жж.) қызмет атқарады. Мұқағали Алматыдағы қазақ 

әдебиеті мен өнерінің қаймақтары шоғырланған ортада өткізген аз ғана 

жылдар ішінде өзіндік дара үнін, суреткерлік қайталанбас дарынын 

танытып, өнімді еңбектене білді. «Ильич» (1964), «Армысыңдар 

достар» (1966), «Қарлығашым келдің бе?», «Мавр» (1970), «Аққулар 

ұйықтағанда» (1973), «Шуағым менің» (1975) атты жыр жинақтарын 

көзінің тірісінде жариялап үлгерді. Мұқағали поэзиясының қайнар 

көзі, шабыт тұғыры туған елі, өскен жері, Отан тағдыры, замана 

тынысы, замандастарының арман аңсары. Осының бәрін Мұқағали жас 

дарынға тән қайталанбас шеберлікпен, тәңірдің таңдайынан 

төгілгендей поэтикалық мінсіз үйлесіммен, әр жүрекпен тіл табысар 

сыршыл да шыншыл сезіммен, нағыз поэзияға ғана тән бейнелі 

образдармен бедерлеп, өлмес өнер деңгейінде туындатып отырған. 

Поэзиядағы алғашқы қадамдары 

     Ақынның тұңғыш өлеңдері “Қырман басында”, “Қойшы бала — 

Әкітай” ауданындағы “Советтік шекара” газетінде жарияланды (1949). 

“Інімнің ойы”, “Шебер” өлеңдері “Жастық жыры” атты жинаққа енді 

(1951). Алғаш Мұқағали талантын бағалаған Ә. Тәжібаев: “Өзіңнен де 

жігерлілеу, оттылау жас жеткіншек жеткенде, мақтанбасқа бола ма?!” 

деген еді (“Қазақ әдебиеті”, 18. 3. 1960). 

Шығармалары мен аудармалары 

       Мұқағалидің “Қарлығашым, келдің бе?”, “Дариға жүрек” (1972 

ж.), “Аққулар ұйықтағанда”, “Шуағым менің” (1975 ж.), “Соғады 

жүрек”, “Шолпан”, “Жырлайды жүрек”, “Өмір - өзен”, ”Өмір - дастан” 

және т. б. жыр жинақтары, сондай - ақ, “Қош, махаббат!” (1988 ж.) 

атты прозалық кітабы да бар. Біршама өлеңдеріне ән жазылды. Өзін 

аудармашылық қырынан да сынап көрген Мұқағали Дантенің 

“Құдіретті комедиясының” “Тамұқ” деген бөлімін (1971 ж.), 

Шекспирдің “Сонеттерін” (1970 ж.), Уолт Уитменнің өлеңдерін (1969 

ж.) қазақ тіліне аударды. Ақынның көзі тірісінде 3 аударма кітабы  
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У. Уитмен, “Шөп жапырақтары” (1969); У. Шекспир, “Сонеттер” 

(1970); Д. Алигерьи, “Құдіретті комедиясының” “Тамұқ” бөлімі (1971), 

8 жыр жинағы “Ильич” (1964), 

Поэмалары 

      Мұқағалидің “Ильич”, “Ақ қайың әні”, “Ару - ана”, “Мавр”, 

“Аққулар ұйықтағанда”, “Қырандастар, қош болыңдар”, “Чили - 

шуағым менің”, “Шекарада”, “Большевиктер”, “Өмірдастан”, “Арман”, 

“Шолпан”, “Досыма хат”, “Алтай - Атырау”, “Отаным, саған айтам”, 

“Райымбек! Райымбек!”, “Қашқын”, “Жер үстінен репортаж”, 

“Моцарт. Жан азасы” атты поэма - толғаулары бар. 650 - ден астам 

лирикалық өлеңдерінде адам өмірінің мәні, әсемдік пен сұлулық, 

тазалық, ерлік, елдік, туған жер турасында терең толғаған. Ақын 

өмірінің соңғы кезеңінде жазған “Моцарт. Жан азасы” реквиемі 

пәлсапалық мазмұны, психологиялық өзгеше туынды. “Табыт үні”, 

“Халық үні”, “Жесірлер үні”, “Бесік жыры” аталатын 4 бөлімді 

туындының әрбір бөлімінде бірде табыт, бірде жесір - Ана, бірде Жер - 

Бесік атынан Өмір мен өлім туралы философиялық пайымдаулар 

айтылған. Ақын Моцарт тағдырын тілге тиек ете отырып, өмір туралы 

өз жанының оптимистік рухын, әрбір адамның жан түкпіріндегі арман 

- әнін жеткізеді. 

       Ақын қай тақырыпта жазса да жалған сезім, жылтырақ сөзге әуес 

болмады, ол туралы: “Мен жырламаймын, Сырласамын. Сыры бір 

замандаспен мұңдасамын. Көгендеп жыр қосағын, Келмейді жыр 

жасағым” немесе “Тіпті де мен емес - ті “Мен” дегенім... Өзгенің жаны 

- сырын ұғу үшін, Өзімді зерттегенді жөн көремін” дейді. Мұқағали 

шығармашылығының діні “өзін - өзі” зерттеуден тұрады. Мен - өзін - 

өзі іздеген, өмір мен өлім, адам мен қоғам, ғаламнан үйлесімділік іздеп 

шарқ ұрған, толассыз ізденістегі пәлсапашыл. Мұқағалидің 

шығармаларында философиялық тереңдік, адамның психологиялық 

жан күйзелісін суреттеу, медитация басым. “Өмірдастан” атты 

топтамалы толғауында жесір жеңге (Дариға) образы арқылы тылдағы 

халық өмірі мен адамдық, азаматтық, адалдық, ар - намыс, рух пен 

нәпсі арасындағы толассыз күрес психологиялық шиеленіс арқылы 

шебер жеткізілген. Мұқағалидің шеберлігі - өзі өмірден көрген - 

білгенін көңіл елегінен өткізе терең жеткізуінде. Имандылық, ислам 

діні турасында “Я, Жаратушы Аллам”, “Сатқан емен”, “Дін - 

ғылымның анасы”, “Я, Алла”, “Бүкіл дүние мұсылмандарына хат”, 

“Адам қайдан жаралған”, “Жүрек арызы”, “Күн батты, міне, кеш 

кірді”, “Не керек, осы, адамға”, т. б. өлеңдер жазды. “Сатқан емен, 

сатпайтын дінімді мен”, “Мұхаммедтің үмбеті - мұсылманмын”, 

“Сайтанның да, күнәсіз періштенің, Бал мен уын талғамай неге 
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ішкенмін. Періштенің қайғысын бөліспедім, Сайтанменен болса да 

келіспедім” секілді жыр жолдарында адам табиғатына сай тартыс, 

пенденің жан тылсымындағы жұмбақ қақтығыстар көрініс тапқан. Ол 

әсіресе тауды, қазақ ауылын көп жырлайды (“Тауда өстім”, “Тау бір 

аңыз”, т. б.). “Өлмесін деп берген ғой тауды маған, Мен күңіренсем, 

күрсініп тау жылаған “Армысыңдар, достар” (1966), “Қарлығашым, 

келдің бе?” (1968), “Мавр” (1970), “Дариға - жүрек” (1972), “Аққулар 

ұйықтағанда” (1974), “Шуағым менің” (1975), “Өмірдастан” (1976)] 

жарық көрді. 

         У. Уитмен, У. Шекспир, Н. Тихонов, Р. Бернс, Ф. Ансари, А. 

Акопян, А. Исаакян, Е. Евтушенко, Ф. Моргуннің бірнеше өлеңдерін 

аударды. Ю. А. Александров, Ол қазақ өлеңін мазмұн, пішін жағынан 

түрлентті. “Қазақтың қара өлеңі құдіретім, онда бір сұмдық сыр бар 

естілмеген” дейді ақын. Мұқағали дәстүршіл ақын, ол өлеңге 

интонация, инверсия, мазмұн тұрғысынан жаңалық енгізді. 

Мұқағалидің поэзиясы ұлттық характерімен, мінезімен ерекшеленеді: 

“Су сұрасам, сүт берген, айран берген, Қартайып қалыпсың ау, қайран 

жеңгем”. Ақын өлеңге ерекше кие деп қарап, Музаға табынған:  

“О, Муза, маған алыс сөреңді бер, ғайыптан кел де, мені демеп жібер”. 

Мұқағали адам жанына терең бойлап, оның болмысын шынайы 

бедерлейді (“Жапырақ жүрек - жас қайың”). Ол “Нағыз ақын алдымен 

ойшыл, философ болуы қажет. Поэзияда философ болу өзін қоршаған 

әлемді ұғыну, әр заттың мәнін білу, ақырына дейін “адам жанының 

инженері болып қалу” дегенді ұстанды. Ақынның шеберлігі өмірден 

өзін, өзінен өмірді көре білуінде. “Бүкіл менің жазғаным - бар - жоғы 

бір ғана бүтін поэма. Адамның өмірі мен өлімі, қасіреті мен қуанышы 

туралы поэма” дейді ақын. Мұқағалидің адамзат ғұмыры мен әлем 

сырын жыр еткен лирикасы қазақ әдебиетіне қомақты мұра боп енді. 

Мұқағали поэзия жанрында ғана емес, проза, драма, сын саласында да 

қалам тартты. Қаламгердің “Қош, махаббат” жинағына (1988) әр 

жылдары жазылған “Құлпытас”, “Марусяның тауы”, “Өзгермепті”, 

“Әже”, әңгімелері, “Қос қарлығаш”, “Жыл құстары” повестері мен 

“Қош, махаббат” пьесасы, бірнеше сыни еңбектері енген. “Рух және 

сезім”, “Сезім найзағайы”, “1969 жылғы қазақ поэзиясы“ атты әдеби 

сын еңбектерінде О. Сүлейменов, М. Әлімбаев, Қ. Мырзалиев, Ж. 

Нәжімеденов, С. Мәуленов, т. б. шығармаларына талдау жасап, өнер, 

поэзия туралы ой толғайды. 

Өлеңнен үзіндісі 

Мұқағали - өзіне дейінгі өлең өру мен жыр сомдаудағы қазақ 

халқының ұлттық Халқымның өз айтқанын қайталадым. 

Күпі киген қазақтың қара өлеңін, 
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Шекпен жауып өзіне қайтарамын, - деген ерен жырдың жаратушысы, 

Ұлы түлға, Ұлы ақын. 

Поэзия! 

Менімен егіз бе едің 

Сен мені сезесің бе, неге іздедім? 

Алауыртқан таңдардан сені іздедім, 

Қарауытқан таулардан сені іздедім. 

Сені іздедім кездескен адамдардан, 

Бұлақтардан, бақтардан, алаңдардан. 

Шырақтардан, оттардан, жалаулардан 

Сені іздедім жоғалған замандардан... 

... Сені іздедім. 

Ӏздеймін тағат бар ма? 

Сені маған егіз ғып жаратқан ба? 

Осы өлең жолдарын оқыған кезде алып жырдың жаратылысын, 

жаңа қыры мен сипатын танығандай күй кешесіз... 

Ақынның заты өлгенмен, аты өлмейді 

        Алматы қаласында дүниеден өтті. Негізгі жыр жинақтарын 

көзінің тірісінде жарыққа шығарды (“Мавр”, “Дариға - жүрек”, 

“Аққулар ұйықтағанда”, “Шуағым менің”). Дүниеден өтер алдын 

“Реквием” атты толғау - өлеңін жазды. Шығармалары өзбек, қырғыз, т. 

б. тілдерге аударылған. Ақынның әдеби мұрасын зерттеуде 3 

кандидаттық диссертация қорғалып К. Сейтова “Мұқағалидің ақындық 

мұрасы” (1991), К. Хамидуллаев “Мұқағалидің ақындық шеберлігі” 

(1993), тіл білімінде З. Қазанбаева “ 

          М. Мақатаев лирикасының грамматикалық 

ерекшеліктері”(1999)], шығармашылығы турасында 700 - ге тарта 

еңбек (мақала, естелік - эссе, роман, поэма, өлең, т. б.) жазылған. 

Мұқағали қайтыс болғаннан кейін ҚР Жазушылар одағы Мұқағалидің 

атындағы әдеби сыйлық  тағайындады (1985), оған ҚР Мемлекеттік 

сыйлық (1999), “Ғасыр ақыны” атағы берілді. 60 жылдық мерейтойы 

қарсаңында ақынның туған жерінде мұражайы ашылды. Алматыда 

ақын атында мектеп, көше және сол көше бойында Мұқағалиға 

арналған ескерткіш бар. Мұқағали өлеңдеріне Н. Тілендиев, Д. 

Рақышев, Ш. Қалдаяқов, І. Жақанов, А. Қоразбаев, Т. Рахимов, М. 

Рүстемов, Т. Мұхамеджанов, Ә. Тінәлиев, Б. Оралұлы, Т. Досымов, т. 

б. сазгерлер ән жазды. 1985 жылы Қазақстан Жазушылары Одағының 

бастамасымен үздік әдеби шығарма авторларына М. Мақатаев 

атындағы сыйлық тағайындалды. Ал 2008 жылы М. Мақатаев 

атындағы жаңа сыйлық тағайындалды.  



Республикалық дарынды және талантты жастарға  арналған   

www.zhas-daryn.kz  интернет ресурсы 

93 

        1999 жылы Мұқағалидің «Аманат» атты кітабы Мемлекеттік 

сыйлыққа ие болды (Абай атындағы Мемлекеттік сыйлық). 2011 жылы 

Мұқағали Мақатаевтың 80 жылдығы түрлі деңгейде аталып өтті. Осы 

мерекеге орай мектебімізде "Мұқағали – ақиық ақын»атты поэзия кеші 

өтті. Мәні зор осы рәсімді өзінің шығармаларында молынан 

пайдаланғанын кездестіреміз. «Райымбек, Райымбек!» дастанында 

Қабай жырау әулиелер зиратына бұрылып, олардан қорғап, қолдауын 

сұрап: 

Қан сасыған даламның, 

Қатын менен баламның, 

Кегін қайтып алармын, 

Жебеп жібер, Әулие! – десе, он сегізге толған Райымбек елді жау 

шауып жатыр деген сөзді  естігенде, ойланып – толғанып Қабай 

жырауды іздеп келіп: 

– Ар ма, ата! 

Арнай келдім, батаңды бер? 

Аятым болсын менің атап жүрер! – дейді. Қабай жырау ұзақ жырлап 

келеді де соңында: 

Кегіңді қайра ақылға, 

Жалғыз жортып шатылма. 

Аттанып жар сал ер ұлым, 

Ел – жұртыңды шақырда. 

Дүние – қоңыз, енші бер, 

Соңыңнан ерген пақырға, - барып аяқтайды. Ақын халық дәстүрімен 

қоса батаға лайықты жыраулық үлгіні ұтымды меңгергені көрініп тұр. 

«Өмірдастан» поэмасында да осындай дәстүр кездеседі. Оқу бітіріп 

аудан орталығына аттанғалы жатқан, мінуге ат таппаған балаға жаны 

ашыған ауыл қарты ат мінгізіп тұрып: 

Бар, балам, қала көрме қатарыңнан, 

Қала көрме үмітті сапарыңнан, - деп батасын береді. Бұдан 

байқайтынымыз қай кезде батаның қандай түрі берілуі керектігін ақын 

жақсы біледі. Соған орай оның мазмұн - мәнін ақындық шабытпен 

өзгертіп, құбылтып отырады. 

Сондай - ақ үлкендерді сыйлау, құрметтеу, ізет көрсету де ұрпақтан - 

ұрпаққа сабақтасын келе жатқан дәстүрдің бір түрі. Мұқағалидың 

«Тоқта, ботам, атаң келеді артыңда» өлеңінде: Әй, болашақ! 

Қарт келеді зиялы, 

Кейімесін ата қыран ұялы. 

Сен сыйласаң, сәби шақтың бір сәтін 

Атаң саған ұзақ ғұмыр қияды. 

Тоқта, ботам! Атаң келеді артыңда. 
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Дария шалқар даналығын ал, тыңда! 

Ақынның халықтық дәстүрді көре білу, оны ақын жанымен сезіне білу 

мен жырлай білуінде өзгеге ұқсамайтын өзгешелік бар. Мұндай 

өлеңдерінде халық дәстүріне деген шексіз сүйіспеншілігін аңғартып 

отырады. Бата мен алғысқа қарама - қарсы ұғым ретінде халық 

дәстүрінде қарғыс та ерекше орын алады. «Қырқыншы жылдардағы 

бесік жыры» өлеңінде: 

Ала жібін адамның 

Аттамап еді ардағым, 

Неліктен тәңірім оны алды, 

Оранушы еді алғысқа. 

Дәуқара аман оралды, 

Оранды қайта қарғысқа, - деген жолдарды кездестіреміз. 

«Әкеме» өлеңінде: 

Зиратың аяқ асты болмасын деп, 

Бұзылған қорғанымнан тас қаладым, - деуінде әке алдындағы парызын 

өтеудің бір көрінісі  деп  ұғамыз. 

Бәріміздің бабамыз сөзден өлген, 

Өнердің кереметін сөзбен өрген. 

Қалайда айтарымды айтып өлем, 

Айта алмасам, жасайды қайтіп өлең?- деп сөз құдіретін аса жоғары 

бағалаған ақын: Қалам ба  деп қайғырмаймын көмусіз, 

Кетем бе деп қапаланам өмірсіз, - деп күдігін де жасырмайды. 

Дегенмен: Өлсе өлер, Мұқағали Мақатаев, 

Өлтіре алмас, алайда өлеңді ешкім! – деуі де нағыз шындық. Ақынның 

өзі өлгенімен, оның өлмес өлеңдері Мұқағалидың есімін мәңгілікке 

сақтап қалары даусыз. 

Ең бірінші бақытым - Халқым менің, 

Соған берем ойымның алтын кенін... – 

деп өзі жырға қосқан, сенімін артқан, жырын аманаттаған «қалың ел - 

қазағының» өлшеусіз махаббатына бөленген, тамырын оқырман ойы 

мен санасына, халқының жүрегі мен жанына, елінің көкіркгі мен 

жанына – уақыт желі, заманалар дауылы шайқай алмас тереңге 

жіберген 

бақытты да, армансыз Ақын жаңа ғасыр қақпасын ентікпей, еркін 

ашып, жаңа мыңжылдық айдынына шығып отыр. Қазақ жыры аманда, 

қазақ өлеңін оқитын ел аманда мына сыры мен 

сиқыры мол ғаламды өзінің құндағына алып тербетер құдіретті 

Жырдың да халқымен бірге, ұлы даласымен бірге, ұлы даласымен 

бірге өмір сүрері, ғұмыр кешері ақиқат. 
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         Бүгінгі таңда Мұқағали Мақатаев поэзиясын зерттеу ісі қанатын 

кеңге жаюда. Ақын шығармашылығының күрделілігі, алуан 

тақырыптылығы, кең арналылығы зерттеушіден ұзақ даярлықты, мол білім 

мен озық тәжірибені талап етеді. Мұқағали адамдар арасындағы 

сатқындықты, ездікті сынап, адамдардың мінез - құлықерекшеліктеріне, 

көңіл құбылыстарына,  жан дүниелеріне үңілуге тырысады. Оның 

прозалық шығармалары замандас танымын танытуға, эстетикалық немесе 

тәлім - тәрбиелік мән дарытуға, адамның өзін - өзі тәрбиелей білуіне, 

таным көкжиегін кеңейтуге өзіндік үлесі бар дүниелер. Мұқағали 

поэзиясында психологиялық көркем поэзияның өнері бар. Мақатаев 

поэзиясындағы қордалы ой мен қабысып жататын нәзік сезім оның 

өлеңдерінің өн бойынан нұрлы шуақ есіп тұрғандай әсер етеді. 

Мұқағали бүгінде бүкіл халықтың сүйіспеншілігіне, ыстық ықыласына 

бөленген сүйікті ақын. 

Ақынның жыры шынайылықтан, қарапайымдылықтан, сыршылдықтан 

тұрады. 

Ой - қырынан мың сәлем мен көрмеген, 

Шөлдермен, тауларға, көлдерменен. 

Құмда отырған қара үйін. 

Қайсы бір сарайлардан кем көрмеп ем. 

Жетім қалған қозыға жем берген ем, 

Жетіліп, жетісіп ем, сендерменен 

Кешір менің жанымды емделмеген! 

       Мұқағали ата қоныс, туған жерін одан әрі шабытты, үлкен жүрекпен 

жыр толқынына ілестіріп асқан шеберлік, алаулы сезіммен кестелі өлең 

жолдары арқылы суреттейді. Ақын шығармаларында оның Отанға, туған 

жерге деген сағынышын, махаббатын, құштарлығын  ерекше көркем түрде 

сездіріп, оқушысын тәнті ететін ойнақы лирикалары да баршылық: 

«Отанның қадірін білем десең», «О, Туған ел», «Қазақстан», «Отан», 

«Туған жерде», «Туған жер сағындырды», «Туған елге», «Сен менің еліме 

бар», «Адамзаттың ұрпағы», «Тірі адамдар өлмесін», т. б. Міне, осы аты 

аталған өлеңдерінде ақын туған жердің не бір тамаша  сұлу да әсем 

көрінісін сөзбен сурет салып көркем шындықпен, поэтикалық терең 

оймен, эстетикалық тұрғыдан шебер бере білген. Бұларды оқи отырып 

жанына рухани азық, эстетикалық, тәрбиелік әсер алып, ақынның ақиқат 

жыр дүлдүлі екеніне сүйсінесің, әрі таңданасың да. 

Талғампаз ақынның өмір шындығына зер сала отырып өзінің 

шығармашылығына өзек боларлық обьектіні, олардағы оқиғаларды 
уақытпен бірге адымдатып, шебер соғылған сом тармақтармен өрнектеген 

қас шебердің өзі екендігін байқағандай боласың. 

         Мұқағали Мақатаев талантының биік тұғыр тасы – шаңдағына аунап, 

тентек өзеніне шомылып, құстар қиқуын тыңдаған туған топырағында ол 

соған тартып туған. Қайда болып, қайда жүрмесін Қарасаз ғұмыр 



Республикалық дарынды және талантты жастарға  арналған   

www.zhas-daryn.kz  интернет ресурсы 

96 

тепсінген ой, уылжыған сезімнің діңгегіне айналады. Ақын дала мен тау, 

атажұрт арқылы Отанды, адамзаттың алтын бесігі – жұмыр жерді сүйеді. 

Кішкентай жүрекке кең дүниені сыйғызып, әлемдік кеңістікке құлаш 

ұрады. Кемелденген кеңестік құрылыстың ақыны екені бір пәс есінен 

шықпайды. Не айтса да, бар жан – тәнімен айтады екен. 

Басымды иіп тіземді бүгіп тұрып, 

Ажарында айдындай шуақ тұнып. 

Отанымды сүйемін күліп тұрып, 

Отанымды сүйемін жылап тұрып. 

Жақсы аттанды демессің сүйем десем, 

Табынатын тәңірім, ием де сен! 

Адам болып күн кешу қиын маған, 

Арқа тұтып өзіңе сүйенбесем. 

Сен менің жүрегім иен қанымдасың, 

Жанымдасың, ұятым, арымдасың. 

Саған деген махаббат дамылдасын, 

Тек сенің топырағыңды жамылғасын. 

Өзіңше түсің де ерек, ісің де ерек, 

Сырым бар саған айтар ішімде көп. 

Қомағай көзімді бір тойдыра алмай, 

Қорқамын, бәрі осының түсім бе деп. 

Қазақстан! Пай – пай – пай! Ардағым – ай! 

Сен менің шолпанымсың жанған ұдай! 

Өзіңде өмір сүрген қандай бақыт, 

Өлмейтін махаббатым, арманым – ай! 

Ғылыми жұмыстың аяқталу кезеңіндегі ақынның бұл өлеңі бүкіл 

тақырыптың тәрбиелік мағынасын, рухани мағынасын, патриоттық 

мағынасын ашып тұр. 

Ұсынысым: 

Мұқағали Мақатаевтың Отан, туған жер 

тақырыбындағы шығармалары мектеп 

бағдарламасына көптеп енгізілсе екен, сонымен қатар, «Мұқағалитану» 

факультативтік сабақ енгізілсе құба – құп болар еді. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. М.Мақатаев шығармалар жинақтары. 

2. «Естеліктер» кітабы. 

3. Қазақ әдебиеті (энциклапедия) Алматы, 1999ж, 460 бет. 

4. М. Жолдасбеков  «Қазақ  жырларының  Хантәңірі» «Егемен Қазақстан»  

газеті, Алматы, 2011 

5. «Ол өмірді сүйіп өтті» Л. Әзімбетова Алматы, 1991 жыл. 

6. «Парасат»журналы Алматы, 1991 жыл. 

7.  «Қазақ  тілінің   түсіндірме   сөздігі»  Алматы, 2008 жыл. 
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Шахтыбай  Нәзік – 6 «Ә»  сынып оқушысы 

Жетекшісі:  Серикбаева  Бахыткуль  Валиевна 

Кентау  қаласы  Б.Момышұлы  атындағы   

№12  жалпы орта  мектебінің  тарих пәні мұғалімі 

 

Тақырыбы:  Пирамиданың құдіреті 

КІРІСПЕ 

          Пирамида – архитектурада төрткүл дүниенің төрт тарапына 

түгел қарап тұратын, төрт бұрышы ту биіктегі бір нүктеде түйісетін 

алып құрылыс. Пирамида тарихын зерттеуші кейбір адамдардың 

пікірінше, пирамида төрт бұрышының бір нүктеде түйісуі әу баста 

Адам Ата (ғ.с.) мен Хауа Анадан тараған адамзаттың бірлігін 

бейнелейді. Негізінен, пирамидаға ұқсас құрылыстар (ғибадат-хана 

тұғыры, космологиялық құрылыстар) Орталық және Оңтүстік Африка 

жерінде (біздің замаңымыздың 1-мыңжылдығы) де кездеседі. Халық 

арасында: «Тіршілік уақыттан қорқады, уақыт пирамидадан қорқады», 

- деген қанатты сөз бар. Бұл пирамиданың мәңгілік ескерткіш етіп 

салынғанын, оның уақыт тезіне бой бермей, адамдарды аһ ұрғызып, 

сахараның күзетшісі, тарихтың куәгері ретінде тапжылмай тұра  

беретіндігін танытады. 
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        Әлемнің алғашқы жеті кереметінің ең ғажайыбы – Египет 

пирамидасы. Ол – біздің жыл санауымыздан 27 ғасыр бұрын салынған 

Египет патшаларының мазары. Ең биігі – 146 метр. Византиялық 

Филон жазып кеткен әлемдегі жеті кереметтің біріншісі осы Египет 

пирамидасының біз білетін тарихы: мұнан бес мың жылдай бұрын, 

біздің дәуірімізге дейінгі 2700 жылдары перғауын Хеопстың 

бұйрығымен алғашқы пирамида құрылысы басталып, кейіннен 

үлкенді, кішілі бірнеше пирамида салынды. Пирамида ежелгі Мысыр 

перғауындарының қабіріне ескерткіш белгі ретінде (Гизадағы Хеопс 

пирамидасы және тағы да басқалары) тұрғызылғанымен, кейбір 

пирамидалар ғибадатхана, қазына қоймасы ролін де атқарды.Қай 

халық та мемориалдық сәулет құрылыстарын өзінің сол кездегі діни 

түсінігіне және қоғамдағы әлеуметтік жағдайға байланысты салып 

отырған. Әлемдегі дамыған мәдениет ошағы болып саналатын көне 

Мысырда дін құрылыстарға да әсер етіп, мұнда мәдениет дінмен бірге 

өркендеді. Бұрын мысырлықтар үйінде де құлшылық бөлмесін жасап 

қойып, қалада да, көшеде де, егістікте де, ауылдарда да ғибадатханалар 

жұмыс істеп тұрды. Мұнда дін мысырлықтар-дың ой-пікірін басқарып, 

олар өлгеннен соң қайта тірілетініне қатты сенді. Халық Зурис – Ніл 

өзенінің тәңірі, Ра – күн тәңірі деп ойлады. Діннің әсер етуімен 

перғауындардың қабірі ретінде пирамидаларды салып, өлген адамның 

денесін ақыретке дейін сақтау үшін мумияны ойлап тапты. 

        Иә, Египеттегі көне заманғы дінде о дүниедегі өмір жөніндегі 

наным-сенім ерекше мән-маңызға ие болып, ол пирамидалар мен 

ғибадатханалардың стилін қалыптастыруға, дамытуға, ежелгі 

Египеттегі сәулет өнерінің өркендеуіне игі ықпалын жасады. Ежелгі 

египеттіктердің діни ілімі бойынша, адамның жаны бірнешеу болады 

деп есептеледі. 

Византиялық Филон әлемдегі кереметтердің қатарында «Мемфистегі 

пирамидаларды» атаса, пирамидалардың ішіндегі ең көнесі – мұнан 

бес мың жылдай бұрын тұрғызылған Джосер перғауынның 

пирамидасы. Оны тұрғызушы перғауынның кеңесшісі болған 

сәулеткер әрі дәрігер, астроном, жазушы, ежелгі заманның ақылгөйі 

Имхотеп. Мысырлықтар Имхотепті тіпті арбаушы әрі сиқыршы 

санаған, сөйтіп кейін оның құрметіне храмдар тұрғызып, мүсіндер де 

орнатқан. Жасыратыны жоқ, кейбіреулер әлемдегі керемет деп 

Гизадағы Хеопстың Үлкен пирамидасын жатқызады. Қалай болғанда 

да пирамидалардың әуелдегі қызметтерінің бірі – ішіне жасырылған 

мумияны кез келген дұшпаннан, кез келген шабуылдан, марқұмның 

«тынышын» алудан сақтап тұру болатын.  
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ПИРАМИДА ТУРАЛЫ БІЛЕТІНІМІЗ 

1.1 Хеопс пирамидасының сырлары 

        Мысырдың ғажайып өнері әлемдегі басқа мәдени ескерткіштерге 

қарағанда өзіндік сипатымен, көнелігімен ерекшеленеді. Мысыр 

жерінде өнер ошақтары, түрлі кешендер мен қорымдар жақсы 

сақталған. Солар арқылы көне мәдени-рухани байлық жөнінде 

біршама толығырақ мәлімет алуға болады. 

        
       Мысыр мәдениеті мен өнерінің бізге жеткен алғашқы белгілері, 

шамамен, б. з. д. IV мыңжылдықтарда пайда болған. Алғашқы 

қауымдық құрылыс ыдырап, біртіндеп құл иеленуші мемлекеттер 

құрыла бастады. Ғасырлар бойы мысырлықтардың асыраушы анасы 

болып келген Ніл дариясы енді қүл иеленушілердің меншігіне 

айналды. 

        Б. з. д. IV мыңжылдықтың екінші жарытысында Мысыр жерінде 

екі құл иеленуші мемлекет - Оңтүстік және Солтүстік патшалығы ірге 

көтерді. Б. з. д. III мыңжылдықта Солтүстік патшалығы ұзақ жылғы 

соғыстан кейін Оңтүстік патшалыққа бағынып, тұтас Мысыр 

мемлекеті құрылды. Осы кезеңде мәдениет пен өнер біраз дамыды. 

Тасқа ойылып, қашалып жасалынатын бедерлеу өнері барынша өріс 

алды.Сызу мен сурет салуға бейімі бар адамдар өз заманындағы 

қоғамдық құрылысты, соғыс қимылдарын, патша жорықтарын қайрак 

тастарға бейнелеп түсіріп отырды. Бір жағынан, тарихи жылнамалық 

белгі болып табылатын, екіншіден, өнердің озық ескерткіші саналатын 

бедерлеме суреті бар тақта тастың бірі —   Нармер тақтасы. 

         Бұл өнер ескерткіші сол дәуірде болған белгілі тарихи кезеңді 

ашып көрсетеді. Тақтада Солтүстік патшалығын тізе бүктірген Нармер 

патшаның әскери жорығы, жеңісі айшықты бейнелермен шебер 

берілген. Тақтадағы мүсіншінің құрылымдық шешімі, тақта бетіндегі 

ұтымды бейнелік тәсіл көрген адамды бірден баурап алады. Бұл 

тарихи өнер көзі - Ежелгі Мысыр өнерінің ең бір айтулы ескерткіші 

болып табылады. 
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        Гизадағы Хеопс пирамидасы. Б.з.б 2560 жылы салынған. Әлемдегі 

ең ежелгі пирамидалардың бірі. Осыдан кейінгі кезеңдерде де Мысыр 

патшалығы нығайып, перғауындар билігі арта түсті. Бар байлықты 

қолдарына жинаған патшалар әулеті Мысырда ірі қалалар, ауқымды 

сәулет кешендері гибадатханалар ашуды қолға алды. Мұндай мәдени 

өзгерістер перғауын Жосердің тұсында кең етек алды. Сол кездегі 

Мысыр патшалығының орталығы, әлемдегі ең көне қаланың бірі 

Мемфис гүлденіп, өркендеді. Мемфисте сәулет өнерінің алғашқы 

үлгілері пайда болды. Дәл осы кезеңде Мысыр әдебиетінің алтын 

тамыры болып табылатын "Птаха" Құдайы туралы жазылған діни-

философиялық шығарма өмірге келді. Сөйтіп, ғылымы мен өнері, 

әдебиеті, жаңа тұрпаттағы инженерлік құрылыстары барынша дамыды. 

Сол замандағы өркендеген мәдениет пен өнердің жемісі ретінде Жосер 

пирамидасы салынды. Жосер пирамидасы Мысыр классикалық сәулет 

өнерінің алғашқы қарлығашы болып табылады. Бұл сәулет өнеріне 

үлкен бетбұрыс әкеліп, тың инженерлік жүйенің пайда болуына жол 

ашты. Егер бұрын Мысыр сәулет кешендері бір қабатты мастабалардан 

тұратын болса, бұл пирамида бақандай жеті мастабадан тұратын 

зәулім сәулет кешенін құрады. Сондықтан да оны "сатылы пирамида" 

деп атады. Пирамиданың биіктігі 60 метрге дейін жетті. Мысырда 

мұндай алып құрылыстардың салынуы діни нанымға да байланысты 

болды. Бұдан ертеректе де Мысырда атақты, айбынды адамдардың, 

патшалардың бастарына алып ескерткіштер қою кең таралған. 

Олардың сенімі бойынша патшалардың басына қаншалықты бағалы 

ескерткіш қойса, қарапайым халыққа, бүкіл елге оның рақымы түсіп, 

ұдайы желеп-жебеп отырады-мыс. 

        Екінші жағынан, перғауындар қарапайым халыққа өз үстемдігін 

жүргізу үшін, өздерінің құдіреттілігін таныту үшін де осындай 

ескерткіштер салуға мүдделі болды. Осы дәстүр Мысырдың сәулет 

өнерін өрі қарай дамытып, атақты пирамидалар дәуірін тудырды. 

Жосер сәулет кешенінен бастау алған "пирамидалар дәуірі" б.з. д. VII 

ғасырда өзінің шарықтау шегіне жетті. Пирамидалардың ішіндегі ең 

әйгілі өрі атақтысы Хуфу (Хеопс) және Хафра (Хефрен), Менкаура 

(Мекерин) тұрғызылды. Ніл жағасындағы Гизе жазығында орналасқан 

осы үш пирамиданы "Гизе пирамидалар қорымы" деп атайды. 

Пирамидалар қорымындағы ең атақтысы — Хуфу (Хеопс) 

ғибадатханасы үлкен сәулет кешені. Оны Мысыр перғауыны Хеопс 

(б.з.д. III мыңжылдықтың бірінші жартысы) салдырған. Перғауын 

өзінің өмір бойы жинаған бар қазынасына осындай керемет құрылыс 

салғызып, тұрғындарға тарту еткен. Пирамиданы салдыру үшін он 

жыл бойы Ніл дариясының ішкі жазығына дейін жол төселген. 
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Мыңдаған құлдардың ауыр еңбегі жұмсалған үлкен кұрылыс жиырма 

жыл бойы жүргізілген деген болжам бар. 

Пирамидалар 

        Пирамиданың аумағы мен зәулім кұрылысына тең келер тас 

құрылыс бүкіл әлемде жоқтың қасы. Оның биіктігі 147 метрге жетсе, 

ал қырларының ұзындығы 235 метрге жетеді. Ғаламат тас кесектерден 

әдемілеп өрілген сәулет ескерткіші бес мың жыл бойы әлі мызғымай 

сол күйі сақталғаны мәлім. Осындай алып кұрылысты басқарған 

сәулетші Xемиун еңбегі орасан зор болды. Мысыр елі кейінгі 

ғасырларда да дүниежүзілік мәдениет пән өнерге өлмес мұра 

қалдырды. Сондай сәулет өнерінің бірі - б.з. д. XX-XIII ғасырларда 

салынған Қарнақ гибадатханасы. Оны сол кездегі ел басқарған ұлы 

перғауын III Аменхотеп салдырды. Патша сәулетшілерден бұл 

ғибадатхананың ешбір құрылысқа теңдеусіз ерекше болуын талап етті. 

Шынында да, ғибадатхана бұрын-соңды жер бетінде болмаған 

ауқымды құрылыс болды. Амон - Күн Құдайына арнап тұрғызылған 

храм - бірнеше ғасырлар бойы салынды. Адам сенгісіз, биіктігі 20 м, 

диаметрі 4 м болатын тас бағаналардан тұрғызылған гипостиль - 

колонналы залдан тұратын ғибадатхананы тіршіліктен тыс бір күш 

тұрғызғандай әсер береді. Оның сұстылығы мен керемет зәулімділігі, 

бағаналар мен керегесіндегі, маңдайшаларындағы шымшытырық 

көптеген жазу мен бедерлеме суреттері көрген адамдарды 

таңдандырып, тұңғиық қиял-ойға батырып, өзіне табындырып, 

құдіреттілігіне бас игізеді. Ғибадатхананың негізгі сарайының 

ұзындығы - 103 м, ені - 53 м, барлығы 140 бағаналардан тұрғызылған. 

Қарнақ құрылысы өзінен кейінгі әлемдегі сәулет өнерінің тарихына 

үлкен бетбұрыс әкелді, бағаналы кұрылыстардың дамуына жол ашып, 

үлгі болды. Кейінгі дәуірлерде тұрғызылған сәулет өнерінің 

қайталанбас маржандары саналатын Афины акрополі, Парфенон, Гера 

храмдары соның айғағы. 

Мысыр тарихына көз жүгіртер болсақ, қай дәуірде болмасын ондағы 

сәулет ғимараттары мен мүсін өнері бір-бірімен сабақтасып, бірге 

дамып отырған. Гизе пирамидаларын, оның корғаушысы сиякты 

айбынды да асқақ Хефрен сфинксінсіз, Қарнак, Луксор алдындағы 

Құдай бейнелі мүсіндерсіз елестету ешбір мүмкін емес. Олар бірін-бірі 

толықтырып, жарасым тауып тұрған ғажап дүниелер. 

        Мүсін өнерінің ішінде өзінің көнелігімен де, асқақтаған 

ауқымдылығымен де Хефрен сфинксі ерекше көзге түседі. Денесі 

арыстан бейнесінде салынып, бас жағы перғауын Хефрен кейпін 

елестететін асыл ескерткіштің негізі табиғи гранит тастан қашалып 

жасалған. Осынау Хефрен мүсінінен бастау алған Мысырдың 
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монументальді ескерткіш белгілері жан-жақты дамып, жайдақ 

бедерлеме өнерде де, керегелік-росписьтік өнерде де өзінің канондық 

ерекшелік өлшемділігін қатаң сақтап отырған. Әсіресе бедерлеме, 

келбеттік өнер туындыларында бейнелеу ағымы ерекше жетістіктерге 

жеткен. Оны біздің заманымызға дейінгі III мыңжылдықта жасалған 

сәулетші Хесирдің бейнесінен байқауға болады. Онда Мысыр өнеріне 

тән қасиет, нақты ережелер толық сакталған.Бұл бейнелеу тәсілінің 

өміршендігі сондай, бірнеше ғасырлар бойы жан-жаққа тарап, әр ел 

өнерінің дамуының тарихына игі ықпалын тигізді.Ежелгі Мысыр 

тарихы бірнеше кезеңдерден тұрады. 

Таңғаларлық деректер. Пирамиданы адам салғаны рас па?Хеопс 

пирамидасы салынғалы бергі 4 мың жыл бойы осы бір сұрақ кімді де 

болсын мазалауын қояр емес. Ол туралы аңыз да көп. «Осыншалық 

алып дүниені адам салуы мүмкін емес» деп күмәнданатындар да 

кездеседі. Біреулері «жындар салған болуы ықтимал» десе, 

бәзбіреулері «бұл - жер бетінде болған басқа өркениеттің белгісі» 

дейді, енді бірі «жоқ, мұндай кереметті бөтен ғаламшардан келгендер 

салған» деген болжамдарын ұсынып бағады. Неге олай? Себебі, 

бүгінге дейін және технология дамыған қазіргі заманда да дәл осындай 

теңдессіз құрылысты адамдар әлі өз қолымен сала алған жоқ.  

Мысырдың Гиза жазығында тұрған Хеопс пирамидасын «Ұлы 

пирамида» деп те атайды. Себебі, 4 мың жылдан аман жеткен жалғыз 

жәдігер - биіктігі 147 метрге жететін әлемдегі ең алып ғимарат. Әрі өте 

дәл құрастырылған, ең ірі тастан жасалынған бірден-бір құрылыс. 

Хеопс пирамидасының жалпы салмағы 5 млн. тоннаға жетеді. Бүкіл 

құрылысты салуға 2 млн. куб тасблок жұмсалған. Пирамиданың ірге 

көлемі 5,15 гектар жерді алып жатыр. Пирамидадан бүгінге жетпей 

жоғалғаны - құрылыстың ұшар басынан көз шағылыстырып тұратын 

үшбұрышты сом алтын, пирамиданың сыртын түгелдей қаптап, 

алыстан аппақ қардай етіп көрсететін әктас тақталар. 

        Пирамидалар қалай салынды? Ең әуелі пирамидалардың өте 

дәлдікпен салынғаны таңғалдырады. Соншама көп тастардың қандай 

жолмен өңделіп, қалай жеткізіліп, қалайша қаланғаны да жұмбақ. 

Геометриялық орналасуы да ғажап: оның төрт жағы дүниенің төрт 

бұрышына бағытталған, бар-жоғы 8 минуттық ауытқу байқалады. (20 

см). Ал, Хеопске көрші 143,5 метрлік биік Хафр пирамидасы, келесі 65 

метрлік Менкаур пирамидасы үшеуі биіктен қарағанда, батысқа қарай 

дәл өлшеммен шұбырта бағытталып салынған. Хеопс пен Менкаур 

пирамидаларына қатарласа қаз-қатар үш-үш кіші пирамидалар 

орналасқан. Ол перғауындардың әйелдері мен апа-қарындастарына 

арналған молалар болған. Олардың да өзара өлшем ұқсастықтары егіз 
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тамшыдай. Хафрдың тұсына таман салынған адам басты, арыстан 

денелі 20 метрлік әйгілі алып Сфинкс тұтас жартастан қашалып 

жасалынған Қарапайым құрал-саймандармен мұншама сұсты 

дүниелерді қалай салғаны туралы дәлелді болжамдар ғана айтылады. 

Әйтпесе, сырлы жұмбақтар сол алып тастармен бірге қаланып, уақыт 

қойнауына мәңгі жұтылып кеткенге ұқсайды. Пирамидаларды салмас 

бұрын оның тұратын орны тегістелген. Мінсіз тегістеу үшін құрылыс 

алаңына су жіберілген. Құрылыс алаңы дымқылданып, жібіген соң 

торкөз жыралар қазылған. Жыралардың тереңдігі бірдей болу үшін 

арнайы таяқтармен өлшеп теңестіріп отырған.  

Хеопс пирамидасының ішіндегі құпиялар 

         Хеопста басқа пирамидаларға қарағанда ішкі ауа жолдары мен 

камералар өте көп. Олардың бәрі фотокамера-роботтар арқылы 

зерттелсе де, жұмбақ нәрселер әлі де жетерлік. Пирамиданың дәл 

ортасына патша камерасы орналастырылған. Оның ұзындығы - 10,6 м, 

ені - 5,3 м, биіктігі - 5,9 м. Оның үстінде және 5 шағын камера бар. 

Олар қабір камерасын басып тұрған салмақты жеңілдетеді және оны 

бұзылудан қорғайды. Камералардың аралығындағы гранит тақталарға 

Хуфудың өз аты және шеберлердің аты ойылып жазылған. Хуфудың 

мәйітіне арналған тас саркофагін камерадан шығарып әкету мүмкін 

емес, оның көлемі камераға кіретін есіктен үлкен. Бұл оның алдын ала 

орналастырылғанын көрсетеді (6-сурет). Патша камерасына ауа ағыны 

солтүстіктен және Орион жұлдызы бағытынан келіп кіреді. Бұл 

фараонның жаны жұлдызға көтерілсін деген тілектен туған. 

Фараонның мәйіті 43,3 метрлік кемемен молаға әкелінген. 

Пирамиданың іргесіндегі ғибадатханада жерлеу рәсімі жасалған соң, 

мәйіт жерасты жолымен патша камерасына жеткізілген. Оған кірген 

жұмысшылар мен абыздар жерасты жолына қарай түскен соң, 

қайтарда шығар жерді гранит тақталармен білінбейтіндей етіп бекітіп 

кететін. Ал, патша камерамен жалғасып жатқан «Үлкен галерея» деп 

аталатын ұзындығы 46,7 м, ені 2,1 м ұзын дәлізді қарақшылардан 

қорғау үшін үш гранит тақтамен бөгеп қойған. Оған солтүстік жақтан 

келіп кіретін есік әктасты қаптауыштың астында құпия жасырылған. 

Патша камерасынан төменіректе ханшайым камерасы да болған. Оған 

да 2 ауа жолы және жер астына түскен соң екіге айырылатын бөлек 

дәліз жасалған. Бірақ, оған ханшайымның мәйіті қойылмаған, 

Фараонның мүсіні сақталған. Бұл да - шешуі жоқ жұмбақтардың бірі. 

Қазір бұл пирамидалар қалашығы саяхатшылардың сүйікті мекеніне 

айналып отыр. Түнге қарай онда сиқырлы музыкалар ойналып, төрт 

жағынан көз тартарлық лазер сәулесі түсіріліп тұрады. Пирамидада әлі 

де қазба мен қалпына келтіру жұмыстары бір толастамайды 
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Пирамиданы не үшін салған? 

       Ғажайып пирамиданы салдырған қандай күш? Әрине, осындай 

идеяны ең алдымен өмірге әкелген адамның өз рухы екені талассыз. 

Ал, адамның рухында мәңгілікке деген құштарлық бар. Ол - адамға 

Жаратушыдан берілген. Мәңгі дүниенің бар екендігінің нышаны 

осыдан білінеді. Яғни, өтпелі мынау дүниені емес, ақырсыз ақирет 

дүниесін адам өз рухынан тануына жол ашылған. Алайда, адамдар 

мәңгілікті бұ дүниеден іздеген. «Өлместің суы», «Қорқыттың көрі», 

«Самұрық құс»...осыдан шыққан. Перғауын секілді жарты әлемді 

билегендер де жанталасып, мәңгі жоғалып кетпеудің амалын іздеген. 

Бірақ, осындай рухтың иесі болған мәртебелі фараондар өзіне рух 

дарытқан Ұлы иесін тани алған ба? Рас, оны тани алғанда, мәңгілікке 

қалудың амалын бұл дүниеден шарқ ұрып іздемес еді. Жаны шығып 

кеткен мәйітін мумиялатып әуреге түспес еді. Жүз мыңдаған 

жұмысшы құлдардың қан мен терін ағызып, тас зәулім салғызбас еді. 

«Мәңгілік» деп өзін алдаусыратқан асқан берік гранит тастардың терең 

қуысына өз атын жазғызып, зергерлерді азапқа салмас еді.  

 

ПИРАМИДАНЫҢ ҚҰДІРЕТІ 

           Ғалымдардың пайымдауынша, пирамиданың өзіндік қасиеті бар. 

Елуінші жылдардың аяғында әуелі чех өнерпазы К.Дрбал, одан кейін 

басқа да ғалымдар «Пирамиданың әрекет-әсерін» зерттеп, нақты бар 

болғанымен, түсінуге келмейтін бірқатар тосын жағдайлардың бетін 

ашқан-ды.Батыс Еуропа елдерінде соңғы жылдары Египет 

пирамидаларының адамның ақыл санасынын тыс, тылсым күштеріне 

сенетін әртүрлі ағым, секталар жұмыс істеуде.Соның бірі – «Көтеріліп 

келе жатқан Атланттар» деп аталатын секта. 

          Профессор, дәрігер, философ, социологтардың басын біріктірген 

бұл сектаның мүшелері өздерін бар жоғы бір түннің ішінде жер 

бетінен ғайып болып, сіңген ежелгі атланттардың ұрпағымыз деп 

есептейді.Апаттан аман қалған атланттар египет жеріне қоныс теуіп, 

ілім-білімдерін пайдалана отырып ,египет пирамидаларын салып , 

«ұлы пирамида»-Хеопс пирамидасының түбінде өз өркениеттерінің 

кілті болып табылар құпия сыр-құдыретті күшті чатқа түсіріп тығып 

кеткен деп сенеді секта мүшелері.Жалпы, Хеопс пирамидасына 

қатысты қилы-қилы болжамдардың бірі пирамиданы көрген 

жандардың тағдырына , жан-дүниесіне оның жасырын түрде өз әсерін 

тигізетіні туралы болжам.Ұлы пирамидадан тек қызық яки дүние-

мүлік, байлық іздеген жандар оның жазасына ұшырайды дей келіп, 

кейбір шетелдік ғалымдар XIX-шы ғасырдың белгілі коллекционер, 

контробандылары болған Дроветт, Бельцони, Солта т.б. қайғылы 
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тағдырларын мысал ретінде келтіреді. Иә, Египет пирамидаларының 

жасырын жұмбақ сырлары көп. Сол сырларға кілттің бірі олардың 

құрылыс ,құрылымында жатқан тәрізді. Ал оның авторлары, 

архитекторлары кімдер болғаны бәлкім, болашақта шешіле жатар.1959 

жылы Карел Дрбал есімді чехославакиялық радиоинженер Хеопс 

пирамидасында кездейсоқ ұмыт қалдырылған көнерген ұстара жүзінің 

небары бір-ақ түнде су жаңа әрі қылшылдаған өткір болып шыға 

келгенін көріп ,таң-тамаша қалған-ды.Ғалымға тәң әуесқойлықпен бұл 

құбылысқа бірден ден қойып, экспримент жасауға кіріскен Карел 

Дрбал бұл жаңалықты өндіріске енгізіп, Хеопс пирамидасының үлгісін 

жасап, ұстара жүзін қайрауға қолдану арқылы өз жаңалығын «Ұстара 

жүзін хеопс әдісімен қайрау»деп атап, көп ұзамай оған Чехословакия 

үкіметінен арнайы патент алып үлгерген еді. Бір ғажабы, бұндай 

әдіспен қайраған стандартты ұстара жүзі 200 реттен артық қолдануға 

келеді екен.Уақыт өте келе пирамиданың бұдан да басқа қасиеттері 

ашылды.  

Пирамиданың жасырын күші 

       «Пирамидалардың жасырын күші» атты кітапта көпжылдық 

зерттеулердің нәтижелерін қорытындылай, тұжырымдай келіп Вил 

Шал мен Эд Петит оның суға, өсімдіктерге және күнделікті 

қолданылатын тағамдарға тигізер әсерлеріне айрықша тоқталады. 

Пирамидада 10-14 күн көлемінде сақталған су әртүрлі қасиеттерге ие 

болады –деп жазады олар.Оның мысалы бетке жағатын лосьонның 

орнына қолданса, адамның өңі жасарып, жайнап жүре береді, ал 

шашыңызды жусаңыз, толқындаған жұмсақ әрі қалың, қолаң шашқа 

айналатыны сондай, өзіңіз танымай қаласыз. Пирамидаға қойылып, 

өнделген сумен суарылған өсімдіктер әдеттіге қарағанда жеделірек 

өседі және олардың сапасы да жай сумен қоректенген өсімдіктерден 

әлдеқайда жоғары. Бұл тектес эксперименттерді жануарларға, 

аңдарға,аквариумдағы балықтарға қолданып, пирамида суының оларға 

тигізер әсерін бақылап көруге болады. Сондай-ақ сағағынан үзілген 

гүлдерді гүл сауытқа салып ,пирамидаға қойса олар ұзақ уақыт 

көлемінде солмай сақталып тұра береді. Пирамидадан алынған су 

кәдімгі суға қарағанда дәмдірек, тұщырақ екенін айтпағанның өзінде 

асқазанға ас корыту органдарына анағұрлым пайдалы,-деп жазады 

американдық ғалымдар.Ол өмірлік қуат (энергия) береді.Суға қатысты 

айтар соңғы мәліметтің қала тұрғындарына жәрдемі тиюі де ғажап 

емес, пирамидада 10 күн немесе 2 апта көлемінде сақталған су хлор 

тәріздес адам ағзасына зиянды қосылыстардан тазарып, табиғи 

қалпына қайта енеді екен.Пирамиданың бұл қасиеті тек суға ғана емес 

сонымен қатар тағамдарға да қатысты талай рет байқалған-
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ды.Пирамидаға салынған тағамдар ұзақ уақыт көлемінде сақталып 

қана коймай сапасын, дәмін арттыратыны жайлы да жиі жазылуда. 

Бірер күнде бұзылып ашып кететін сүттің өзі онда бірнеше ай бойы 

бұзылмай тұрып, тек сосын ғана тіл үйірген дәмді айранға айналады 

екен. Бір ғажабы темір ыдысқа салынған не құйылған тағам көпке 

шыдамай бұзылып кетеді екен.Темір қышқылы пирамида 

энергиясының белгілі бір бөлігін өзіне тартып жұтып алатын сияқты,-

деп шамалайды эксперимент жасаушылар. Пирамиданын ішінде 

шыны, пластмасса, казеин т.б. ыдыстарға салынған тағамдар ұзақ 

уақыт бойы сақтала береді.Тек алюминий немесе темір болмаса 

болғаны. Сондай-ақ оны тоңазытқыш ретіндеде пайдалануға 

болады.Сонымен қатар пирамиданың дәрігер-емшінің рөлін атқарып, 

дәрігерлер кеспекші болған саусақтың шінде бәз-баяғы сау қалпына 

келтіргені туралы оқиға да белгілі. Бұл оқиға «Пирамидалардың 

жасырын күші» кітабының авторларынын бірі Эд Петиттің басынан 

өткен еді. Назар аударуға тұратын тағы бір жәйт, пирамидаға ұшып 

кірген жәндіктер онда бір сәтке де бөгелмей бірден кері ұшып шығады 

екен.Бұның сырын анықтау үшін американдық ғалымдар арнайы 

эксперимент жасап, екі ыдысқа сүт құйып, оның бірін пирамиданың 

ішіне, енді бірін сыртына қойып құмырсқаларды екі топқа бөліп, бірін 

пирамиданың ішіне, бірін сыртына жібереді.Іштегі құмырсқалар сүтті 

бір иіскеп, тысқа шыққанда екінші топқа қосылған. Бұл құбылыстың 

да дәләлді, дәйекті түсіндірмесі табылмай келе жатса да ғалымдар 

пирамиданың жәндіктерді кері тебетін күші бар-ау деп жобалайды. 

Бөлмеде орнатылған пирамиданың сол бөлменің энергетика-қуат 

өрісін айтарлықтай өзгертетіні де көптен бері байқалып келе жатқан 

жағдай.Ол өріс әсіресе, пирамиданың ұшар басында қатты аңғарылады 

– дейді зерттеуші ғалымдар. Пирамиданың ішінде қуат өрісі 

күшейгенде оның жоғарғы жағында жарқыраған сәуле пайда 

болатынын да бақылаған жандар бар. 

Қорытынды 

         Имандылық бағытындағы еңбектерде Ежелгі Мысыр жеріндегі 

пирамиданы төрт бетін ғаламды жаратушы құдыреттің төрт қырына 

ұқсатуы да кездейсоқ емес.Адамзаттың ұшқыр ойына нәр болар бұл 

ұқсастықтар келер ұрпақ легіне жаңа міңдеттер жүктейді. 

Пирамиданың таңғажайып құпия сырға толылығы, оның 

қуыстарының, бөлмелерінің құпиясын ашқан ғалымдардың, 

зерттеушілердің, археологтардың бірінен соң бірінің еш себепсіз көз 

жұмғандығы. 

        4 мың жыл адамзат тарихы үшін ұзақ көрінгенмен замана үшін 

қас қағым сәттей ғана. Әрі асқар шыңдай тас пирамиданың шын 
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мәнінде Перғауынның жанымен де, рухымен де еш қатысы жоқ. 

Асылында, ол тас ескерткіш мәңгілікті аңсаудың рәмізі болып қана 

қалған. Олай болса, мәңгілікті пәни дүниеден табам деу адасушылық. 

Әлемнің патшасы, мейлі көшенің қайыршысы болсын, иманға келмесе, 

мәңгілікке деген арманын қанағаттандыра алмайды. Бақи дүниеге 

сенбеген соң, мәңгіліктің де мәні жоқ. Кім болса да пирамиданың 

иелеріне ұқсап, «бұл  дүниелік мәңгіліктердің» жетегінде адасумен 

торыққан күй кешеді. Ал, баяғыда салынып, бізге жеткен бұл 

пирамидалардан біз адам өмірінің де, дүниенің де өтпелі екендігін 

пайымдайтын ғибрат алсақ дейміз. 

          Астана қаласында салынған Бейбітшілік пен Келісім сарайы 

пирамида пішіндес. Астана қаласындағы Бейбітшілік және Келісім 

сарайына айналған бұл пирамида ғимараты идеясының түп авторы – 

Қазақ елінің басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Қазір 

Бейбітшілік және келісім сарайында бай акустикаға негізделген 1500 

орындық опера залы мен маңызды келісімдерге қол қойылатын аспалы 

зал, мұражай, көрме залы, кітапхана, барлық дәстүрлі дін өкілдерінің 

кеңселері жұмыс істейді. Әлемдік және дәстүрлі дін лидерлерінің 

съездері өткізіліп жүрген зал Нью-Йорктегі Біріккен Ұлттар Ұйымы 

Қауіпсіздік Кеңесі отырыстарының залы үлгісінде жобаланған. Бұл 

ғимарат халықаралық деңгейдегі қай шараны өткізуге де өте қолайлы.  

      Ботаник ғалымдар мұндай пирамидаларды орман-тоғай, далалы 

жерлерге қойып, қатары сиреп немесе мүлдем құрып кету қауіпі бар 

өсімдіктер дүниесін қалпына келтіруге пайдалануды жөн көруде. 

Сыртта 40 градус суық болса да, ортасына қойылған су қатпайтын 

пирамидалардың екінші үлгісі Қызыл ғаламшар (Марс) бетінде де бар 

екені белгілі болды. 

Қалай десек те бұл тереңірек үңіліп, зерттеуге тұратын құбылыс. 
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Жетекшісі:  Сербаева Айнур Советовна  

Кызылорда облысы,  Арал ауданы, Сексеуіл  кенті 

  №231 орта мектебінің ағылшын тілі пәні мұғалімі 

Педагог-сарапшы 

Тақырыбы:  In the English idiom world 

1. Introduction 

      I’ll start by saying that I got acquainted with idioms last year. I was 

greatly surprised when I learnt that idioms can’t be translated word by 

word, because their meanings depend on the meaning of the whole 

expression.  

More over idioms are widely used in the oral speech, in the magazines’ 

articles, dialogues adding to the language bright and colorful shades of 

meaning. Obviously without knowing the meaning of the idiom you won’t 

be able to get the essence of the joke, because as a rule every joke is based 

on the variety of their meanings.  

      The English language is full of idioms (over 15,000). Native speakers of 

English use idioms all the time, often without realizing that they are doing 

so. This means that communication with native speakers of English can be 

quite a confusing experience. 

We use idioms to express something that other words do not express as 

clearly or as cleverly. We often use an image or symbol to describe 

something as clearly as possible and thus make our point as effectively as 

possible. For example, "in a nutshell" suggests the idea of having all the 

information contained within very few words. Idioms tend to be informal 

and are best used in spoken rather than written English. 

The field for my research is the idiomatic similes. To my mind they are 

widely used in all spheres of our life and if you know their translation 

exactly you will use them just in the right place and time.   

The aim of research work is  to learn more about the world of the English 

idioms and attract my classmates’ attention to them, proving that using 

idioms in our speech makes it brighter and more intelligent. 
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Phraseology is the study of set or fixed expressions, such as idioms, phrasal 

verbs, and other types of multi-word lexical units (often collectively 

referred to as phrasemes), in which the component parts of the expression 

take on a meaning more specific than or otherwise not predictable from the 

sum of their meanings when used independently. 

The study of phraseological figurativeness is one of the main and 

perspective aspects of modern phraseology development. World vision 

through the phraseological images is specific for each nationality and can be 

observed as one of characteristics of language system specificity. In this 

case the great interest is presented with comparative phraseologisms as one 

of the more efficient means of figurativeness and expressiveness. 

“The figurativeness as real peculiarity of various levels’ language units is 

manifested in their ability to call in our consciousness visual images, bright 

pictures on the basis of which we accept objectively real and definitely 

logical content of these units…”. 

By phraseological figurativeness we mean “combined vision of two 

pictures” out of which the third one, new, appears absorbing all the 

necessary significant features of the previous ones. In other words, we may 

say about the image as ‘the form of new idea’s embodiment. 

As the result of combinability of these features new structures are formed in 

our consciousness, so called ‘concepts’. The concept is “mental 

representation which determines the way things associate with each other 

and how they refer to definite categories… ”. The main role which concepts 

play in our thinking is categorization; it is the ability to group all the objects 

possessing definite similarities into corresponding classes. 

No doubt, phraseologisms  bear the “pictorial” character, among which we 

mark out the following types: “pictures”, concept-schemes, concept-frames 

and concept-sceneries. 

1.2 History of the development of phraseology 

Phraseology is a scholarly approach to a language which developed in the 

twentieth century. It took its start when Charles Bally's notion of locutions 

phraseologiques entered Russian lexicology and lexicography in the 1930s 

and 1940s and was subsequently developed in the former Soviet Union and 

other Eastern European countries. From the late 1960s  it established itself 

in (East) German linguistics but was also sporadically approached in 

English linguistics. The earliest English adaptations of phraseology are by 

Weinreich (1969) within the approach of  transformational grammar, 

Arnold (1973), and Lipka (1992 [1974]). In Great Britain as well as other 

Western European countries, phraseology has steadily been developed over 

the last twenty years. The activities of the European Society of Phraseology 

(EUROPHRAS) and the European Association for Lexicography 

http://en.wikipedia.org/wiki/Idiom
http://en.wikipedia.org/wiki/Phrasal_verb
http://en.wikipedia.org/wiki/Phrasal_verb
http://en.wikipedia.org/wiki/Lexical_unit
http://en.wikipedia.org/wiki/Phraseme
http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Bally
http://en.wikipedia.org/wiki/Lexicology
http://en.wikipedia.org/wiki/Lexicography
http://en.wikipedia.org/wiki/Transformational_grammar
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(EURALEX) with their regular conventions and publications attest to the 

prolific European interest in phraseology. Bibliographies of recent studies 

on English and general phraseology are included in Welte (1990) and 

specially collected in Cowie&Howarth (1996) whose bibliography is 

reproduced and continued on the internet and provides a rich source of the 

most recent publications in the field. 

The hypothesis is that by using idioms you can distinguish a native speaker 

from the advanced learner and the beginner in studying the English 

language. 

             2. Main part 

The definition of the term “idiom” 

An idiom is a set expression, the meaning of which is different from the 

literal meanings of its components. It refers to a figurative meaning that is 

known only through common use. Idioms present a great variety of 

structures and combinations that are mostly unchangeable and often not 

logical and may not follow basic rules of grammar.  

The Webster dictionary gives following definition: Idiom is an expression 

whose meaning is not predictable from the usual meanings of its constituent 

element as kick the bucket, hang one's head etc., or from the general 

grammatical rules of language, as the table round for the round table, and 

which is not a constituent of a larger expression of like characteristics. 

Oxford Learner’s Dictionary of English Idioms gives us definition of 

“idiom”. The word ‘idiom’ is used to describe the ‘special phrases’ that are 

an essential part of a language. Idioms may be ‘special’ in different ways: 

for example, the expression to kick  the bucket seems to follow the normal 

rules of grammar, although we cannot say ‘kick a bucket’ or ‘kick the 

buckets’ , but it is impossible to guess that it means ‘to die’. Phrases like all 

right, on second thoughts, and same here, which are used in everyday 

English, and especially in spoken English, are ‘special’ because they are 

fixed units of language that clearly do not follow the normal rules of 

grammar.    

Another formulation of “idiom (Dubrovin M., 'Russian-English Idioms)  is 

set phraseological units which meaning does not result from the meaning of 

its components. 

The definition by Dean Curry is “the assigning of a new meaning to a group 

of words which already have their own meaning”. Idioms are informal in 

nature and although they appear in literature, they are not necessary 

considered to be “literary”. They are often  colloquial, often slang, and 

through overuse can become cliches. Idioms may be adjectival, adverbial, 

verbal, or nominal. They also may take the form of traditional saying and 

proverbs.  
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The origin of the word “idiom” 

     In fact, the word idiom comes from the Greek root idio, meaning a 

unique signature. Thus, each language contains expressions that make no 

sense when translated literally into another tongue.  

Some idioms of the "worldwide English" have first been seen in the works 

of writers   like Shakespeare, Sir Walter Scott, Lewis Carroll or even in the 

paperbacks of contemporary novelists. An example of Shakespearian 

quotation can be found in the following sentence:"As a social worker, you 

certainly see the seamy side of life." Biblical references are also the source 

of many idioms. Sports terms, technical terms,      

legal terms, military slang and even nautical expressions have found their 

way to the everyday use of English language. 

     Many idioms are similar to expressions in other languages and can be 

easy for a learner to understand. Other idioms come from older phrases 

which have changed over time. 

To hold one's horses means to stop and wait patiently for someone or 

something. It comes from a time when people rode horses and would have 

to hold their horses while waiting for someone or something. 

"Hold your horses," I said when my friend started to leave the store. 

          Other idioms come from such things as sports that are common in the 

United Kingdom or the United States and may require some special cultural 

knowledge to easily understand them. 

To cover all of one's bases means to thoroughly prepare for or deal with a 

situation. It comes from the American game of baseball where you must 

cover or protect the bases.  

I tried to cover all of my bases when I went to the job interview. 

 What for do we use idioms? 

1) For emphasis, e.g. The singer’s second album sank like a stone, [failed 

completely] 

2)  To agree with a previous speaker, e.g. 

A: Did you notice how Lisa started listening when you said her name? 

B: Yes, that certainly made her prick her ears up. [startlisteningcarefully] 

3)  To comment on people, e.g. Did you hear Tom has been invited for 

dinner with the prime minister? He’s certainly gone up in the world! [gained 

a better social position - or more money - than before] 

4)  To comment on a situation, e.g. The new finance minister wants to 

knock the economy into shape, [take action to get something into a good 

condition] 
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5)  To make an anecdote more interesting, e.g. It was just one disaster after 

another today, a sort of domino effect, [when something, usually bad, 

happens and causes a series of other things to happen] 

6)  To catch the reader’s eye. Idioms - particularly those with strong 

images - are often used in headlines, advertising slogans and the names of 

small businesses. The writer may play with the idiom or make a pun (a joke 

involving a play on words) in order to create a special effect, e.g. a debt of 

dishonour instead of the usual debt of honour, [a debt that you owe 

someone for moral rather than financial reasons] 

7) To indicate membership of a particular group, e.g. surfers drop in on 

someone, meaning to get on a wave another surfer is already on. 

We will see and hear idioms in all sorts of speaking and writing. They are 

particularly common in everyday conversation and in popular journalism. 

For example, they are often found in magazine horoscopes, e.g. You’ll 

spend much of this week licking your wounds [trying to recover from a bad 

experience], or in problem pages, e.g. Do you think that my relationship has 

run its course? [come to a natural end] However, idioms are also used in 

more formal contexts, such as lectures, academic essays and business 

reports, e.g. It is hoped the regulations will open the door to better 

management. 

Common metaphors in idioms. What is a metaphor? 

Metaphors describe a person, object or situation by comparing it to 

something else with similar characteristics. They are often used in poetry 

and literature. In Shakespeare’s Romeo and Juliet, for example, Romeo says 

‘Juliet is my sun’, suggesting that she is the most important force in his life, 

bringing him light and warmth. 

Many idioms are based on metaphors. However, idioms are expressions that 

are used so frequently and are so fixed in the language that people often do 

not think about the metaphors behind them. The metaphors used in idioms 

are therefore much less original and thought-provoking than those used in 

literary contexts. People say, for example, ‘The new president was / took 

centre stage at the meeting’ [was the most important or noticeable thing or 

person], without thinking of the original image of a theatre. 

Why idioms and metaphors are so important? 
Firstly, they are important because they are very common. It is impossible 

to speak, read, or listen to English without meeting idiomatic language.  

The second reason is that very often the metaphorical use of a word is more 

common today than its literal use. For example, we know that farmers 

plough their field, but we can plough through a long novel or report; we can 

plough on with our work; we can plough money into a business; profits can 
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be ploughed back into a company; a lorry can plough into a row of parked 

cars. Using plough in its literal farming meaning is now much rarer than all 

its other non-literal uses.  

Types of idioms 

Binomials are a type of idiom in which two words are joined by a 

conjunction (linking word), usually and. The order of the two words is 

fixed. For example, we always say black and white, NOT white and black: 

Managing climate change isn't a black and white issue, [separate and clear] 

The words can be: 

1. synonyms (words which mean the same): Sara’s work is always very 

neat and tidy; 

2.  opposites: If you go for cheaper speakers, the sound quality may be a 

bit hit and miss, [sometimes good, sometimes had (informal)]; 

3.  the same word: They finished the race neck and neck, [equal]; 

4.  rhyming: Tables in the canteen take a lot of wear and tear, [damage 

through everyday use]; 

5.  alliterative: After the match the players’ legs were black and blue, [very 

bruised]; 

6.  joined by words other than and: The traffic was bumper to bumper all 

the way to the coast, [very heavy] Little by little, Vera gained the horse’s 

confidence, [gradually] The house must be worth a quarter of a million, give 

or take a few thousand, [plus or minus (informal)]; 

Trinomials are a similar type of idiom, in which three words are joined, e.g. 

I’ve looked here, there and everywhere for my glasses but can’t find them, 

[everywhere] 

Euphemisms 

Euphemisms are a type of idiom used to avoid saying words which may 

offend or be considered unpleasant. They are useful to learn, as they will 

help to communicate using language which is appropriate for the situation. 

Euphemisms are used: 

a) To talk about subjects which may upset or offend, such as death. 

It was obvious he was not long for this world, but he never lost his sense of 

humour. [going to die soon] 

To avoid using direct words for body functions 

I’m just going to spend a penny. [use the toilet (UK public toilets used to 

charge a penny.)] 

b) For humorous effect when telling anecdotes. 
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My boss was effing and blinding because he had lost a confidential report. 

[swearing (some common English swear words begin with f or b) 

(informal)] 

c) By the media or political instructions to tone down unpleasant 

situations. 

Many soldiers have made a supreme / ultimate sacrifice for their country. 

[died] 

He died in a friendly fire accident. [killed by his own side, not by the 

enemy] 

The Structure of Idioms 

Most idioms are unique and fixed in their grammatical structure. The 

expression to sit on the fence cannot become to sit on a fence or to sit on the 

fences. However, there are many changes that can be made to an idiom. 

Some of these changes result in a change in the grammatical structure that 

would generally be considered to be wrong. To be broken literally means 

that something is broken. The lamp is broken so I cannot easily read my 

book. To be broke is grammatically incorrect but it has the idiomatic 

meaning of to have no money. I am broke and I cannot go to a movie 

tonight. 

         There can also be changes in nouns, pronouns or in the verb tenses. I 

sat on the fence and did not give my opinion.Many people are sitting on the 

fence and do not want to give their opinion. 

          Adjectives and adverbs can also be added to an idiomatic phrase.  

The politician has been sitting squarely in the middle of the fence since the 

election. 

It is for these reasons that it is sometimes difficult to isolate the actual 

idiomatic expression and then find it in a dictionary of idioms.  

As far as I know there are different ways how to render the essence of the 

idioms, for example: selecting the Russian equivalents or descriptive 

translation. For me, it’s easier to remember the meaning of the idiom if I 

manage to find the proper and colorful equivalent.  

Animal Idioms 

Like a horse It means : to work hard 

As a bee    It means : about very busy man 

As brave as a lio   It means : about very brave man 

Chicken  It means : a coward man 

Eagle eyesIt means : someone who has eagle eyes 

To work like a dog – работатьусердно 

Abookworm – книжный червь ( оченьлюбит читать) 

Chicken - трус 

Acopycat – человек, который подражает ( нетсвоего мнения) 
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Anearlybird – человек, который везде самый первый 

Plants Idioms 

As fresh as a daisy- fresh, healthy man 

As fresh as a rose- about beautiful man 

Shake like a leaf-to be afraid, tremble as a leaf 

To go around the bush-avoid giving a clear answer 

As hot as a pepper- very spicy 

Fruits and vegetables Idioms 

To buy a lemon- to buy something useless or defective 

As cool as a cucumber-cool headed man in the face of  danger or difficulty 

Couch potato-a lazy person, watching TV 

Bad apple- criminal, trouble maker 

Sour grapes-pretending to not want something 

Lemon law- protect people from defective food 

The apple of one’s eye – любимыйчеловек 

Go bananas – сходитьсума 

Colour  Idioms 

Once in a blue moon- in early days 

A heart of gold- a very kind and good man 

To have green fingers-he is a good gardener 

As white as a sheet- to afraid something 

To born with a silver spoon in his mouth-very lucky man 

A dark horse- nobody know much about him 

Out of the blue –неожиданно 

In the red – бытьвдолгу 

Thegreenlight – разрешение для чего-то 

Intheblack – при деньгах, богатый 

Body Idioms 
I let my hair down-to have a rest 

An old head on young shoulder- he is too young but wise and clever 

It costs an arm and a leg-it’s very expensive 

Break one’s heart- to do suffer to somebody 

To bite one’s tongue- stop talking 

To zip the lip- to keep silence 

Food Idioms 

A big cheese- an important person, a leader 

A bad egg- a bad person to be avoid 

Cry over spilt milk- to cry about something that has already happened 

Bread and butter- basic needs of life 

Piece of cake- that you consider it to be very easy 

Like a fish out of water- to be uncomfortable situation 
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Feelling and actions Idioms 

Fallin love-to love somebody 

A yes man- the man who listen everybody 

An early bird- the man will be the first everywhere 

A man of means-to be a very rich 

At first sight- the first impression of the man 

A man of his word - aperson who keeps promises 

Conclusion 

English is a language particularly rich in idioms - those modes of expression 

peculiar to a language (or dialect) which frequently defy logical and 

grammatical rules. Without idioms English would lose much of its variety 

and humor both in speech and writing.  

Idioms can be quite clear (in general; come out; at first; the root of all evil), 

or pretty unclear (on end; pack it in; high and low; hard cash). Some 

idioms have proper names in them (a Jack of all trades; Uncle Sam), some 

other idioms are comparisons (as clear as a bell; as the crow flies). 

Proverbs and sayings are idioms, too (every cloud has a silver lining; still 

waters run deep). 

        For my work I have chosen useful idioms that native speakers use 

frequently in their everyday life. These idioms are accepted as part of 

everyday speech and undoubtedly are of great practical value to you. Many 

other idioms, though they are often interesting and colorful, are not that 

necessary in your everyday conversational English.  

         I think the fact that a person possesses a good vocabulary does not 

mean that he sounds like a native speaker. The mentality of a nation is 

expressed not only in grammatically correct sentences but in а variety of 

phrases that depict peculiarities of history and culture. 

I think that I can use many of inter idioms in my speech. I like them. 

         So to be an interesting interlocutor you should acquire the idioms that 

make speech lively and bright. 
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«Афоризмы из басен И.А.Крылова в наши дни» 

 

   Афоризм – как пчела: в нем и  

золотой мед, и  ядовитое жало.              

Кармен Сильва 

   Мы часто произносим фразы: «Ларчик просто открывался» или «Слона-

то я и не приметил», даже не думая, что эти слова впервые произнесли 

герои басен И.А. Крылова. Таких фраз, ставших афоризмами, и живущими 

по сей день, в произведениях И.А.Крылова  много.  Каким смыслом 

обладают афоризмы, что автор хотел сказать читателю, употребляя 

подобные выражения?  Эти вопросы  подтолкнули меня к 

исследовательской работе, в которой я попыталась объяснить  значение  

некоторых афоризмов в баснях И.А. Крылова. 

   Актуальность данного исследования заключается в том, что изучая, 

раскрывая смысл афоризмов в баснях Крылова, человек обогащает свою 

речь, делая её яркой, образной, выразительной. Но афоризмами мы не 

только украшаем нашу речь, мы доказываем, обосновываем свое мнение, 

опровергаем чужое, предупреждаем возможное возражение. Нам нужна 

действенность, «глагольность», активность слов из басен Крылова: мы 

ими можем воздействовать на собеседника. Школьная программа 

предполагает изучение басен Крылова уже с начальной школы, но не 

предусматривает глубокое изучение крылатых слов и афоризмов, хотя в 

олимпиадных и конкурсных работах встречаются задания на проверку 

знаний значений крылатых выражений. 

Предметом исследования являются афоризмы и крылатые выражения 

русского баснописца И.А. Крылова, а объектом  – басни И.А.Крылова.  
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Цель данного исследования определить, какое место в нашей жизни 

занимают крылатые выражения из басен И.А. Крылова.  

 Задачи исследовательской работы: 

1. Изучить басни И.А. Крылова.  

2. Определить, какие фразы из басен  И.А. Крылова стали крылатыми 

выражениями. 

3. Составить «Словарь И.А. Крылова». 

4.Провести социологический опрос среди учащихся, провести 

анкетирование. 

Гипотеза: крылатые выражение в баснях Крылова, став афоризмами, не 

только делают их красочными, яркими, но и  украшают речь человека, 

делают ее образной, выразительной, меткой. 

Методы исследования:  

• Самостоятельное изучение литературного наследия И.А.Крылова и 

поиск выражений, которые стали афоризмами.  

• Анализ и сравнения полученных результатов, презентация полученного 

продукта, выводы.  

• проведение опроса с целью выявить, знают ли современные школьники, 

что такое крылатые выражения и используют ли они их в своей речи. 

Практическая значимость данной работы - материалы исследовательской  

работы могут быть использованы на уроках литературы, на классных 

часах, при проведении тематических  внеклассных мероприятий. 

1.1.История происхождения афоризмов и крылатых выражений. 

   В баснях И.А.Крылова можно встретить как афоризмы, так и крылатые 

выражения, но прежде чем приступить к анализу текстовых единиц, 

необходимо знать значение этих слов. 

   В толковом  словаре С. И. Ожегова дается следующее определение 

афоризмам. Афоризм – краткое выразительное изречение, содержащее 

обобщающее умозаключение. Наиболее полное толкование слова афоризм 

дается в Большой Советской Энциклопедии:  «Афоризм (греч. aphorismos 

— краткое изречение), обобщённая, законченная и глубокая мысль 

определенного автора, выраженная в лаконичной, отточенной форме, 

отличающаяся меткой выразительностью и явной неожиданностью 

суждения. Как и пословица, афоризм не доказывает, не аргументирует, а 

воздействует на сознание оригинальной формулировкой мысли. 

Выразительность афоризмов возрастает при уменьшении числа слов; 

около 
3
/4 всех афоризмов состоит из 3—5 слов. Афоризмы рождаются как 

в контексте научных, философских, художественных произведений, так и 

самостоятельно: «Бездарность легче прощают человеку, чем талант» (Э. 

Кроткий); «Каждый слышит только то, что он понимает» (И. В. Гёте); 

«Знание — сила» (Ф. Бэкон). 

   Рассмотрим характерные особенности афоризмов. Главной характерной 

особенностью афоризмов является   их лаконичность и отточенность. По 
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этому поводу существует афоризм - изречение А.П. Чехова: «Краткость – 

сестра таланта». Афоризмы действуют на сознание человека своей 

оригинальной формулировкой мысли. И на этот счет тоже можно 

привести в пример афоризм, автором которого является  древнегреческий 

философ и ученый Аристотель: «Остроумие – это дерзость, получившая 

образование». Отсюда вытекает еще один признак, который имеют 

афоризмы – это авторство. 

В афоризмах обычно используется такие  художественные  приемы,  как 

антитеза (противопоставление), гипербола (преувеличение),   параллелизм 

(прием поэтической речи, состоящий в сопоставлении двух явлений путем 

параллельного их изображения). В  русском языке существует еще такое 

понятие, как афористическая мысль. Афористическая мысль - это 

законченная  мысль, изречённая или записанная в лаконичной 

запоминающейся форме и, впоследствии, неоднократно воспроизводимая 

другими людьми. 

Определения понятия «крылатое слово» по литературным данным не 

противоречивы, как в случае слова «афоризм», но не имеют конкретности. 

Согласно им, крылатое слово — это какой-то сборный термин, 

объединяющий меткие выражения, литературные цитаты, изречения 

исторических лиц, распространенные афоризмы. Однако если обратиться 

к сборникам крылатых слов, то можно обнаружить, что ни изречений, ни 

афоризмов в них не встречается, а состоят они из метких, очень кратких 

общеизвестных выражений литературного происхождения. 

     Название слова «крылатое» исходит от Гомера, который в своих поэмах 

«Илиада» и «Одиссея» называл так слова, срывающиеся с уст говорящего 

и «перелетающие» непосредственно к слушателю. Применение в качестве 

литературного термина это слово получило только в конце XIX в. после 

выхода в свет книги немецкого ученого Г. Бюхмана «Крылатые слова» 

(1864). В русском языке этот термин стал применяться после издания в 

1890 г. книги С. В. Максимова «Крылатые слова», содержащей его 

собственные несколько расширенные толкования этих слов. 

   Практически крылатые слова употреблялись весьма широко с давних 

времен. Многие из них, используемые и поныне, имеют евангельское 

происхождение: «блудный сын», «нищие духом», «соль земли», «ложь во 

спасение» и др. Много крылатых слов, ходовых и в наше время, были 

высказаны мудрецами Древнего Рима и Греции: «на седьмом небе» 

(Аристотель), «хлеба и зрелищ» (Ювенал), «авгиевы конюшни» (Сенека).  

Немало крылатых слов слетело со страниц художественной литературы 

нового времени: «с веком наравне» (Пушкин), «как бы чего не вышло» 

(Чехов), «а все-таки впереди огни» (Короленко). 

    Из приведенных примеров ясно видно, что крылатое слово, в отличие от 

афоризмов, не имеет завершенного умозаключения. Это скорее понятие, а 

не суждение. Афоризм всегда эквивалентен предложениям, крылатое 
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слово часто эквивалентно словам: «кот наплакал» - мало; «у черта на 

куличках» - далеко. Основные свойства крылатых, или «летучих», слов - 

меткость и краткость, благодаря которым они легко запоминаются и легко 

«перелетают» - распространяются. Они могут состоять из одного слова: 

«обломовщина» (Гончаров), «Мюнхаузен» (Распе), тогда как минимальное 

количество слов в афоризме — два: «крайности сходятся» (Л. Мерсье), 

«благородство обязывает» (Г. Левис). 

  Крылатое слово, в отличие от афоризма, как бы не имеет своего 

самостоятельного значения, оно всегда ассоциируется с той ситуацией, в 

которой оно возникло, — иначе оно не понятно. «Васька слушает, да ест» 

(Крылов). О чем может говорить эта фраза? Кот ест и что-то слушает — и 

только. Вся соль здесь в том, что повар читает нотацию коту, вместо того 

чтоб его прогнать, подобно людям, применяющим уговоры вместо 

наказания.           

По причине зависимости крылатых слов от ситуации, в которой они 

возникли, сборники этих слов издаются с соответствующими 

разъяснениями, в чем не нуждаются афоризмы, изречения, пословицы, 

понятные сами по себе.  

Крылатые слова не вызывают размышлений и действуют на сознание 

лишь в тесном союзе со своей родословной. Эта особенность крылатых 

слов обусловливает их обязательное широкое распространение, их 

массовую воспроизводимость. Если афоризм, даже только что 

появившийся, всегда понятен, то «крылатым» слово становится лишь 

после широкой гласности, когда людям хорошо известны условия его 

возникновения. Массовой воспроизводимости крылатых слов 

способствует свойство их многозначности — их применимость для 

различных ситуаций. Благодаря своей незамкнутости, они обладают 

стилистической гибкостью и легко включаются в предложения. 

Распространению крылатых слов способствует также часто присущий им 

переносный смысл:  «держать порох сухим» (Кромвель), «у разбитого 

корыта» (Пушкин). Афоризмы, как уже говорилось, имеют 

преимущественно прямой смысл. 

Крылатые слова не являются литературно-философским жанром, как 

афоризмы, однако роль их велика, особенно в области публицистики и 

риторики, где они широко используются.  

Нужно оговорить, что в отдельных случаях крылатое слово может стать 

афоризмом. Иногда оно приобретает глубокий и завершенный смысл, 

полностью отрываясь от породившей его ситуации. Это, например, 

вольтеровское: «Все к лучшему в этом лучшем из миров», или, например, 

горьковское: «Человек... это звучит гордо!». Эту цитату Горького мы не 

приписываем человеку со «дна», который ее произнес, а воспринимаем ее 

как кредо самого автора. 
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Но это отдельные случаи, а, как правило, афоризм имеет двучленную 

форму. В первой части высказывается мысль, во второй дается вывод из 

нее.           Крылатое же слово — это как бы половина афоризма, это только 

мысль, заключающая в себе определенное понятие. 

 Крылатое слово следует считать самостоятельным литературным 

термином, не имеющим отношения к афоризму. От афоризма он 

отличается отсутствием смыслового умозаключения тем, что имеет 

многозначность использования и нередко переносный смысл. 

Крылатые слова в настоящее время являются объектом исследования 

фразеологии. 

Одним из самых известных русских афористов конца 19 начала 20 века 

является великий русский баснописец Иван Андреевич Крылов.   

 Почему мы говорим – «русский»? Почему – «великий»? Мы говорим – 

«русский», потому что он любил все русское: русский народ, русский 

язык, русскую природу, русское искусство. А «великий» – потому что он 

написал много басен. «Его басни переживут века!», - писал К.Н. 

Батюшков. Н.В. Гоголь говорил о баснях Крылова: «Его притчи – 

достояние народное и составляет книгу мудрости народа». 

  К тому времени как  Иван Андреевич Крылов стал великим баснописцем, 

он прошел уже большой творческий путь. Глубоко и серьезно работал 

Крылов над своими произведениями. Русский баснописец использовал 

сюжеты других авторов (Эзопа, Марциала, Лафонтена), они звучали 

совершенно по-новому. В баснях Крылова зазвучал народный здравый 

смысл. Назидательность — неотъемлемая черта облика Крылова, сам 

баснописец стал для нас примером мудрости, слитой с юмором. 

Композиция басни довольно жесткая, сюжет напоминает сказочный либо 

сценку, «микрокомедию». В рамках басенного сюжета есть завязка, 

кульминация, развязка; развитие действия происходит в основном в 

диалогах. В целом же басня содержит мораль, данную в начале или в 

конце, то есть «душу» и сюжетный рассказ, то есть «тело».  

За 30 лет работы он написал 205 басен, обогатил русский язык крылатыми, 

остроумными, образными выражениями, сравнениями, вошедшими в нашу 

речь как афоризмы.  Попробуем  объяснить значение  афоризмов,  

крылатых выражений из басен И. А. Крылова. 

1.2. Басни И.А.Крылова – источник крылатых выражений. 

Басни Крылова мы любим читать с самого детства. В памяти хранятся 

крыловские образы, которые частенько всплывают в голове в различных 

жизненных ситуациях, мы обращаемся к ним и каждый раз не перестаем 

удивляться проницательности Крылова. 

  Маленькие басни Крылова короткие по размеру, но не по значению, ведь 

крыловское слово – острое, а морали басен давно превратились в 

крылатые выражения. 
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Хотя перед нами предстают звери, птицы, предметы и очень редко люди, 

мы  всегда понимаем, что речь идёт о людях. Что бы ни делали звери, все 

разумное или  глупое люди поневоле относят к себе. 

Среди нас есть такие беспечные лентяи, как Стрекоза, или такие же 

привередливые, как разборчивая невеста. Бывает, вспомнится Моська, 

которая лает на Слона, чтобы произвести впечатление храброй и 

бесстрашной,  добиться незаслуженного признания и славы: «Ай, Моська! 

Знать, она сильна, Что лает на Слона!». («Слон и Моська»). 

1.3. Афоризмы Крылова применительно к разным сторонам нашей жизни. 

Как умно высмеивал Крылов людские пороки, которым несть числа. Вот 

та же Обезьяна перед зеркалом. Не видим ли мы на каждом шагу и сегодня 

таких Обезьян – людей, которым хочется сказать:  

          “Чем кумушек считать трудиться,  

           Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?” 

 А какова Мартышка, которая “к старости слаба глазами стала”! 

Но по собственной невежественности, не зная ценности очков, разбила их 

о камень. К несчастью, так же бывает и у людей:  

 «Невежи судят точно так: 

   В чём толку не поймут, то всё у них пустяк».  

  («Петух и жемчужное зерно»). 

Крылов осуждал лентяев и бездельников. Прославлял умных, честных 

тружеников: «Великий  человек лишь громок на делах,  

             И думает свою он крепко думу без шуму». 

            «Недаром говорится, 

             Что дело мастера боится». («Щука и Кот»). 

             «Быть сильным хорошо, быть умным лучше вдвое. 

             Что сила без ума - сокровище плохое».(«Лев и человек») 

В течение жизни при встрече с людскими пороками и недостатками  

всплывают в памяти  афоризмы И.А. Крылова. 

Баснописец высмеивает лицемерие: 

              «Кукушка хвалит петуха 

               За то, что хвалит он кукушку»,  тщеславие:  

              «Кто про свои дела кричит всем без умолку,  

               В том верно мало толку»(«Две бочки»),   

тупое упрямство, скупость:       

           «Скупой теряет всё, 

           Желая всё достать» («Скупой и Курица»),  глупость: 

           «Если голова пуста,  

           То голове ума не придадут места» («Парнас»), подхалимство: 

           «Как счастье многие находят 

           Лишь тем, что хорошо на задних лапках ходят!» («Две собаки»)     

зазнайство:  «Кто самолюбием не в меру поражён, 

                      Тот мил себе и в том, чем он другим смешон». 



Республикалық дарынды және талантты жастарға  арналған   

www.zhas-daryn.kz  интернет ресурсы 

123 

Одна из самых известных басен И.А. Крылова  «Ворона и Лисица». Мы 

изучаем её в школе и на всю жизнь запоминаем слова:  

                  «Уж сколько раз твердили миру, 

                  Что лесть гнусна, вредна; но только всё не впрок,  

                  И в сердце льстец всегда отыщет уголок».  

Басни учат нас быть трудолюбивыми, честными, справедливыми, учат 

нравам. Поэтому их называют нравоучительными произведениями. 

Кроме людских пороков, подаются в легкой форме истины бытия, основы 

поведения и отношений между людьми.  Вот какие крылатые выражения  

приходят на память, когда мы говорим о труде, о деле и безделье. 

 «Беда, коль пироги начнёт печи сапожник,  

  А сапоги тачать пирожник».(«Щука и Кот») 

  «Пой лучше хорошо щеглёнком, 

  Чем дурно соловьём». («Скворец»).  

«А вы друзья, как не садитесь,  

   Все в музыканты не годитесь». («Квартет»). 

Даже имея большое желание сделать дело, надобно подходить с умом и 

знанием. 

«Когда в товарищах согласья нет, 

   На лад их дело не пойдет, 

   И выйдет из него не дело, только мука».         («Лебедь, рак и щука»).                                

«Да только воз и ныне там».              («Лебедь, Рак и Щука»). 

 «Мартышкин труд». («Обезьяна»). 

       Множество метких выражений из басен И.А. Крылова употребляем 

мы в бытовых ситуациях. 

Например, если  человек, выделяется своими отрицательными чертами 

характера или манерой поведения, мы говорим:   «В семье не без урода» 

(«Слон на воеводстве»).   

Упрекая в беззаботности -   «Ты всё пела, это дело:  

                                       Так поди же попляши». («Стрекоза и Муравей») 

Когда видим двух людей,  сильно различающихся по физическим данным 

или  общественному положению, на ум приходит:  «Слон и Моська». 

Зная человека, причастного к  чему-то преступному, неблаговидному, 

говорим: «Рыльце в пушку» («Лисица и Сурок»). 

Когда от чувства радости захватывает дух, произносим:  

       « От радости в зобу дыханье спёрло». («Ворона и Лисица»). 

Почти каждому человеку хорошо знакомо выражение  «Видит око, да зуб 

неймёт» («Лисица и виноград»).      Так  бывает, когда хочешь чего-то  

недоступное, недостижимое. 

Часто можно услышать в разговоре: «Слона-то  я и не приметил». 

(«Любопытный»). Это означает, что человек не заметил чего-то важного 

или большого. 
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Сталкиваясь с проблемой, кажущейся нам сложной, но имеющей простое 

решение мы восклицаем: «А ларчик просто открывался» («Ларчик»). 

    В баснях очень много полезных и умных мыслей, нравоучений . 

Они  покажут,  чего нужно остерегаться в жизни, какое поведение 

окружающие осуждают, а за какое могут поощрять. Мораль понятна и  

содержит в себе разделение между верным и неверным.  

Мы живём среди множества людей и очень важно правильно вести себя, 

чтобы приобрести друзей и не нажить врагов.    И выражение:  «Что ты 

посеял – то и жни»- подсказывает нам, как поступать. 

Даже когда у человека всё хорошо, не стоит отталкивать от себя тех, кто 

кажется незначительным и малым. Ведь: 

   «Не попусту в народе говорится: 

     Не плюй в колодезь, пригодится 

     Воды напиться». («Лев и Мышь»). 

Беда может приключиться  и с тобой, поэтому нельзя обижать тех, с кем 

случилась беда, насмехаться над ними.  Мы знаем мудрые слова: 

 «Вперёд чужой  беде не смейся, Голубок». («Чиж и Голубь»). 

Чудесное правило быть внимательным к людям, не пренебрегать их 

помощью и знаниями, выражается в словах: 

 «Не презирай совета ничьего, 

  Но прежде рассмотри его». («Орёл и Крот»). 

Иногда человек хочет совершить хорошее дело, оказать благодеяние. Но 

не следует даже в хорошем деле превышать меру. Название басни 

«Демьянова уха»  является нарицательным для  такого чрезмерного 

старания. 

Общество состоит из разных людей:  бедных и богатых, простых 

тружеников и людей, облечённых властью. И в современной жизни 

применимы афоризмы И.А. Крылова: 

«У сильного всегда бессильный виноват» («Волк и Ягнёнок») 

 «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать» (Волк и Ягнёнок»), 

когда  люди, имеющие власть, не желая признавать своё безделие, 

попустительство,  стараются переложить свою вину на других. 

И детям и взрослым интересно читать басни. Они помогают нам в чужих 

недостатках узнавать свои, помогают стать лучше. 

Басни Крылова не стареют. Каждое новое поколение воспитывается на 

них. Они вошли в фонд национальной культуры. Строки из басен вошли в 

речь, стали привычными,  стали крылатыми выражениями, пословицами и 

поговорками. 

III. Заключение 

Высказанные людьми разных эпох афоризмы, по своему содержанию 

намного значительнее своего конкретного исторического смысла, 

поскольку истинная мудрость, заключенная  в понятии афоризмы, не 

стареет и актуальна на все времена. Римскому императору Аврелию 
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принадлежит изречение: «Люди существуют друг для друга». Такие 

афоризмы были истиной в глубокой древности, и остались ею по сей день.  

Отсюда становится ясно, что афоризмы являются одним из признаков 

единства человечества. Проходят годы, века, появляются и исчезают 

государства, меняются границы, языки, культура; но то, что интересовало, 

волновало и беспокоило людей в далеком прошлом (то, что выражали 

афоризмы), интересует, волнует, беспокоит их и теперь, и это выражают 

афоризмы и сейчас. Выражение общечеловеческих ценностей, 

заключенное в том, что выражают афоризмы, имеет непреходящее 

значение. Афоризмы многоплановы. Они охватывают все стороны жизни 

человека, как внешние, так и внутренние, как физические, так и духовные, 

нравственные, философские. Афоризмы учат нас жить, понимать и ценить 

окружающий мир и, что очень важно, несут в себе общечеловеческое, 

объединяющее начало. 

 Таким образом, афоризмы обладают мощной силой и действуют на 

сознание людей глубиной мысли, на эстетические чувства — своей 

красотой, на память — краткостью и меткостью.  

Язык басен    Ивана  Андреевича Крылова очень богат афоризмами. Они 

меткие, образные.  Зная значение каждого афоризма, который 

употребляется в баснях, мы понимаем смысл, содержание басни, 

понимаем о каких человеческих пороках говорит великий баснописец. 

Употребляя афоризмы в своей речи, мы делаем её более выразительной и 

эмоциональной. 
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Қорғалжын ауданы 

Арықты орта мектебі 

5 Б сынып оқушысы 

Есько Виктория 

Қазақ тілі  мен әдебиет пәнінің мұғалімі  

Идрисова Ақмарал Жакенқызы 

 

 

Ана тілдің айбыны 

 

Менің ана тілім –шексіз бай. 

Сүйемің туған тілді –анам тілін, 

Бесікте жатқанымнан ақ берген білім. 

Шыр етіп түскен минутымннан, 

Құлағыма сіңірген таныс үнің. 

Ана тілім ата-бабамыздан мирас болып келе жатқан баға жетпес мұра. Әр 

адам ана тілін көзінің қарашығындай қорғауға тиіс. Менің  елім –көп 

ұлтты. Қазақстанда қанша ұлттын баласы  бір Анадан туғандай  тату-тәтті 

өмір сүріп жатыр. Қазақстанда  ұлттар арасында татулық пен ынтымақтық 

бірлік пен достық орнағы –бәріміз үшін мақтаныш. Амал не , туған 

тілімізді  шұбарлап басқа тілдің сөздерімен араластырып сөйлейтіңдерді 

әлі көремін. Тіпті ,туған тілінен безетін сорақылды да,менсінбеушілікпен 

қарап ,қазақша сөйлеуге ұялатындар да көргенде ,белгілі орыс жазушысы 

К.Г Паустовскийдің  «Туған тіліне жаны ашымаған  адам жәндік» деген 

сөзді ойыма еріксіз оралады. Менің ана тілім шексіз бай,шұрайлы, 

тегеуріні мықты тіл. Өйткені  өмірдің алмастай қырын абзал сырын түсіне 

білуіне басты себепкер –сол ана тілім ! Біздің елбасымыз Нұрсұлтан 

Назарбаевтың сарабдал саясатының дана ойларының жемісі. Елімізді 

жарқын болашаққа жетелейтің ,халық мүддесің ғана ойлайтын Елбасының 

арқасында  біз қазақ елі ,мәңгілік ел болып қала беремекпіз.  Қазір 

елбасымыз үш тілді  білгенді міндеттеп отыр. Болашақта бұл үлкен мәселе 

болмақ. Менің ойымша ,егер адам өзге тілді білетін болса ол рухани, бай 

адам деп ойлаймын. Өйткені сол тіл арқылы басқа тілді үйрену  арқылы 

танымы кенейеді. Сондықтан мен өз замандастарымды өзге тілдің бәрін 

біл ,өз тілінді  құрметте деп ақын айтқандай. Қорыта келгенде  Абай 

әрлеген тіл,Жамбыл жырлаған тіл қазақ тілі.Мәңгілік елдің мәңгілік тілі 

болып қала бермек. Тіл –халықтың алтын діңгегі.Өзің-өзі білетін әр халық 

алдымен өзінің туған тілін сыйлап ,мақтантұта білуі керек.Өйткені 

халықтын даналығы ,жырлары, шежіресі сол халықтын тілінде  жазылады. 

Тіл қай ұлтта болса да қастерлі ,құдыретті ұғым. Менің ана тілім –қасиетті 

қазақ тілі. Қазақ тілі түркі тілдердің ішіндегі ең таза  әрі бай  тілге жатады. 
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Қазақ тілі –Қазақстан республикасының мемлекеттік тілі . Бала өмірге 

келгеннен бастап, өз ана тілінде сөйлеу, ана тілінде білім алып ,жалпы 

ұлттық  тәрбие алу керек деп ойлаймын. Себебі өз тілінде сөйлеу оған 

деген көзқарас ең зор адамшылық, мәдениеттілік,тәрбиелік өлшемі болып 

табылады. Тіл халықпен бірге өмір сүріп дамиды,әр ұлттың тілі оның 

бақыты мен тірегі. Ана тілі –алтын қазына ана тілі қадірлеу ,беделін  

нығайту біздің парызымыз. Менің ана тілім – қазақ тілі, мен оны мақтан 

тұтамын. Қазақ даласының ұлы тұлғалары: Абай Құнанбаев, Мұхтар 

Әуезов және Махамбет Өтемісұлы сөйлеген тілді сүймеу мүмкін емес. Тіл 

қаншалықты бай болса, ұлт та соншалықты бай. Оның көмегімен 

халықтың тарихы, әдет-ғұрпы және салт-дәстүрі ұрпақтан-ұрпаққа беріліп 

отырады. Тіл айналадағы дүниені, ерте балалық шақтан бастап тануға 

көмектеседі. Оның арқасында, адам қоғамның толыққанды бөлігі бола 

алады. Сондықтан, өз ана тілінді міндетті түрде білу керек. Бүгінгі күні 

ана тілін қадірлеп, құрметтеп келе жатқан адам көп, оның бәрінін ана тілі 

қай тіл екенін білгеніміз дұрыс болады. Мысалы: татар халқы өз тілін 

қадірлейді, өзбектер өзбек тілін, немістер неміс тілін. Ал біз қазақтар қазақ 

тілін қадірлеп жүреміз бе? Қазақ бола тұра, біздің арамызда өз тілімізден 

ұялып, тіліміздің деңгейін төмен түсіріп жүретін азаматтар өте көп. 

Балаларымызды қазақ тілі - ана тілін деп ұғындырамыз, керісінше 

балаларымыздың аналары қазақша білмеймін деп, мақтанышпен айтады. 

Ана тілінде сөйлеп үйрететін аналарымыз ғой. Кім болып шығады 

балаларымыз? Ертеңгі күні қазақ баласы қазақша сөйлей алмай, ал орыс 

баласы қазақша сайрап тұрса, оған кім кінәлі болады, үйрете алмаған ата-

анама, әлде оқи алмаған балама? Қазақ тілін керек қылмаған ата-ананың 

баласы керек қылады ма? Осы сұраққа жауап беріп көріндерші. 

Шыныменде ана тіліні білу маңызды ма? 
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Қорғалжын ауданы 

Арықты орта мектебі 

9 б сынып оқушысы  

Левчук Лилия 

                                                                         Қазақ тілі әдебиет пәнінің 

мұғалімі:   Идрисова А.Ж  

 

 

Ана тілдің айбыны 

 

Ана тілін арын бұл 

Ұятын болып тұр бетте 

Өзге тілдің бәрін біл 

Өз тілінді құрметте!  

Деген өлеңдер шумағы адам баласын толғандырады. 

Қазақ тілі өзінің даласындай бай. Ана тілі – бұл әкенің тілі,туған халықтын 

тілі. 

Ана тілін біз кішкентай кезімізден  әке шешемізден, ата-әжелерімізден 

біле бастаймыз. 

Қазақ халқының тәуелсіздігінің ең басты белгісі –оның ана тілі, ұлттық 

мәдениеті. 

Біз күнделікті  өмірде де, мектепте де еститің сөзіміз  өзінің ана тілі, 

ұлттық  мәдениеті  жоқ, ел, өз алдына мемлекет болып өмір сүре алмайды. 

Дүниедегі барлық  халық тәуелсіздікке ұлттық қадыр-қасиетін, ана-тілін 

айрықша қорғайды. Еліміз Қазақстан Республикасы егемен ел атанды. Ана 

тілімізге мемлекеттік мәртебе берілді. Тіл туралы заң қабылданды. 

Тіл халықпен бірге жасайды, дамиды, өркендейді.  Президентіміздің  2003 

жылғы 15 қарашадағы  жарлығымен  қырқүйектің үшінші жексенбісі 

Қазақстан Республикасы халықтары тілдерінің күні ретінде атап өтілетің 

болды. Тіл адамдар арасындағы қатынас  құралы, өйткені адамдар, 

қоғамдар қоғамдық өмірде бір-бірімен тіл арқылы сөйлеседі,пікір 

алмасады,ойын жеткізеді. 

Тіл арқылы біз оқып, білім аламыз, қалаған мамандықты  игереміз. Тіл 

арқылы даналар сөзің оқып білеміз,одан ғибрат алады.Өнер алды-қызыл 

тіл деген осыдан шыққан. 

Ана тілі дегеніміз-сол тілді жасаған, жасап келе жатқан халықтын 

өткені,бүгінгі болашағы. 

Қазақ сөзі қашанда даланың қоныр  желіндей аңқылдап,еркін есіп тұрады. 

Қазақ тілі қасиетті  қазақ  домбырасының үнімен сыңғырлайды.  

Тіл- мемлекеттің тұғырлы тірегі, халықтың рухани байлығы. Қазақ тілі 

біздің рухани негізіміз. Біздің міндетіміз – оны барлық салада белсенді 
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пайдалана отырып дамыту. Мемлекеттік тіл- тәуелсіз елдің негізгі 

рәміздерінің бірі. Тіл адамдардың қарым – қатынас құралы болғандықтан, 

ол сөйлеу әрекетінің арқауы болып табылады. Тіл - халықпен бірге өмір 

сүріп дамиды, әр ұлттың тілі – оның бақыты мен тірегі.Елбасы Н. Ә. 

Назарбаев халықтың болашағы туралы тереңнен толғай отырып 

«мемлекеттің ең басты дүниесі тек қана байлық емес, сонымен қатар ана 

тіліміздің болашағы» деген болатын. 

Тіл- халықтың өмірдегі ең маңызды рөлдердің бірін ойнайды. Әр халық әр 

түрлі тілде сөйлейді, сол себепті тіл ол халықтың ойлау және сөйлеу түрін 

басқа тілдерден ажыратады. Қазақ тілі - ең бір әдемі де көркем 

тіл. Олтүріктобына жататын бай тіл. Ол жан-жақты қалыптасқан, 

тарих соқпағынанөткен кереметтіл– Ана тілі. Ана тілі – қазақ халқының 

байлығы. Оның өткені мен осы бүгінгісі және келешегі. Адамның ойын 

жарыққа шығаратын құрал – тіл. Ал, тіл – адамдар түсінетін құрал болып 

қана табылмай, сонымен бірге атадан балаға мирас болып келе жатқан 

өмір тәжірибесін, өнер-білімін жеткізуші құрал. Рухани байлығымыз тіл 

арқылы жасалады,жеткізіледі. Кез келген халықтың тілі сол халықтың 

ұлттық ерекшелігін танытатын қойма тәріздес. 

Тіл байлығы - әр елдің мақтанышы. Қазақстан Республикасының «Тілдер 

туралы» Заңында: «Тіл-ұлттың аса ұлы игілігі әрі оның өзіне тән 

ажырағысыз белгісі, ұлттық мәдениетінің гүлденуі мен адамдардың 

тарихи қалыптасқан тұрақты қауымдастығы ретінде ұлттың өзінің 

болашағы – тілдің дамуына, оның қоғамдық қызметінің кеңеюіне тығыз 

байланысты» делінген. Тілдің көмегімен өнерді, білімді, ғылымды 

игереміз, өткен-кеткенімізді саралап, сабақ аламыз. Тіл арқылы рухани 

байлығымызды меңгереміз. өзіміз танып қана қалмай, сол асыл 

қазыналарымызды әлемге танытамыз, әлемді танимыз. Тіл халықтың 

жаны, сәні, болмысы. Адамды мұратқа жеткізетін ана тілі мен ата дәстүрі. 

Қазақстан Республикасының негізгі халықтың тілі болып табылатын 

мемлекеттік тілді, яғни қазақ тілін құрметтеу, оны білу-біздің 

әрқайсымыздың асыл парызымыз.Кез келген тілдің болашағы - 

балалардың, жастардың қолында екені рас.  Балалардың тілді білмеуі, 

ұмытуы - ұлтқа төнген қауіп. Сондықтан ең әуелі әрбір отбасы өз 

шаңырағындағы тіл саясатын түзеуі шарт. Әр отбасында отбасылық тілді 

дамыту бағдарламасы жасалмаса, мемлекет тарапынан жасалатын барлық 

іс-шара өзін-өзі ақтамайды.Сондықтан, қазақ тілінің тағдыры қазақтың 

өзінің қолында. Сауатты ұрпақ тәрбиелеу дегеніміз, өз ана тілінде еркін 

сөйлей алатын, оны терең меңгерген ұрпақ. 
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