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лицейінің ағылшын тілі пəнінің мұғалімі  
«Білім беру ісін ің үздігі» төсбелгісінің иегері  

 
АҒЫЛШЫН ЖƏНЕ ҚАЗАҚ МАҚАЛ -МƏТЕЛДЕРІНІҢ АУДАРЫЛУ                             

МƏСЕЛЕЛЕРІ  
 

Мақал-мəтелдер – халық шығармашылығының көне жанры . 
Тарихи деректерге сүйенер болсақ,өте көне  ағылшын мақал-мəтелдер тізбегін қамтитын “Book 
of Proverbs in the Old Testament” атты топтама V  ғасырда жарық көрген.  Кейінгі жинақтар халық 
игілігіне айналған осы іске етене араласып,  зор еңбек сіңірген оқымысты ғалым Дезидериус 
Эрасмус есімімен тығыз байланысты.Оның 1500  жылы  “Collectanea”,1508 жылы Венецияда 
“Chiliades” деген атпен жарияланды.  
    Артына өшпес тарихи із қ алдырған ғалымдардың бірі Джон Хеуд (John Heywood) өзінің 
алғашқы “A Dialogue Containing the Number in Effect of all Proverbs in the English Tongue”атты 
еңбегін 1546 жылы  жарыққа шығарды.   
1612 жылы ағылшын шіркеу қызметшісі Thomas Draxe “Bibliotecha Scholastica Instructissima o r,a 
Treasurie of Ancient Adagie and Sententious Proverbs”,  1639 жылы пастор Дж.Кларктың ( John 
Clarke) “Paroemiologia Anglo -Latina”, 1640 жылы Дж, Хербергтің “Outlandish Proverbs” атты 
еңбектері жарық көрді. 
  Ағылшын тілі мақал -мəтелдері ғылыми дəрежеде екендігі мəлім.   
Ағылшын мақал-мəтелдерінің қазақ тілінде баламалары бола тұра,тікелей аударылған тұстары 
да баршылық.  
    "Тһеrе іs а timе оf еvеrуthing (с.с.а.: Əр нəрсені ң өз уақыты бар) 
Қазақша баламасы: Сабақт ы ине сəтімен.   
Бұл ағылшын мақалы “ То еvеrуthing there is a season,and a time to every purpose under the heaven” 
(Аспан астында əр нəрсенің,əр мақсаттың өз мерзімі бар) деген өсиет,өнегелерінен 
ықтималдық,тұрақты қалыпқа енген. 
Қазақ жəне ағылшын тілдерінде қаражат жайлы мақал -мəтелдер де кездеседі.  
    Мысалы, “Таке саrе оf реnсе аnd the роunds will take care of themselves”  «Теңге тиыннан 
өсер,Жылқы құлыннан өсер»  
Ағылшын тілі мақал -мəтелдерінің алтын қорынан ауа -райына, аспан ден елеріне, табиғат 
құбылыстарына  қатысты мақал -мəтелдерді жиі кездестіруге болады.  
  Ағылшын тілінде халық арасында жиі қолданылатын  "Маnnеrs takе the man"(с.с.а:Адамды адам 
ететін оның əдептілігі)тұлғасы ық шам, алайда мəні зор тілдік орам, орта ғасырда орын алған 
қағида,дəстүрлерге,заман талабына байланысты қалыптасқан.  
    Мақал-мəтелдер – халық тарихы, оның əлеуме нттік тіршілігі, ақыл-өнегесі, даналығы мол 
көрініс тапқан,ой  дəлдігімен, ықшамдылығымен ерешеленетін тілдік бірліктер болып 
табылады.Мақал көп жағдайда үлгі,өнеге,өсиет айтуға құрылады. Ал мəтел,сөз тіркесі, 
қалыптасқан нақышты орамды сөйлемше түрінде келіп,көңілдегі ойды емеурін арқылы 
жеткізеді.Ағылшын тіл білімі нде мақал мен мəтелдің ара -жігі нақты ажыратылмай, біртұтас 
тұрақты тіркес ретінде ара ластырылады.Мақал-мəтел өзге тұрақты сөз орамдарына 
қарағанда,тұлға жағынан ықшам, мазмұны жағынан тұтас, əмбебап болады . 
Бірқатар қазақ жəне ағылшы н мақал-мəтелдерінің құрамы мен құрылымы жəне мағынасы 

тұрғысынан өзара сəйкестіктері байқалады, абсолютті эквивалент, яғни тепе -тең балама түрлері 

де кездеседі.Ағылшын мақалдары көбіне бір сөйлемнен ғана тұрса, қазақ мақалдарының басым 

көпшілігі екі не бірнеше тармақты болып к еледі.Қазақ мақал -мəтелдеріндегі айтылар ойдың 

басқа бір жағдай не құбылыспен салыстырыла жеткізуін тілдік ерекшеліктер санатына  
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жатқызуға болады.Кейбір қазақ мақал-мəтелдерінің түп дерегі қазақ қоғамында қалыптасқан 
билер Майқы, Төре, Əйтеке есімдерімен, Абай, Ыбырай, Жамбыл т.б ақындардың 
шығармаларындағы мазмұнды сөз үлгілерімен , қоғам қайраткерлерінің қанатты сөздерімен 
тығыз байланысты.Ағылшын мақал-мəтелдерінің ауқымды тобы қасиетті кітап Інжілден, 
В.Шекспир сынды ағылшын классикалық əдебиетінің ұлы тұлғаларының шығармаларынан 
бастау алады.Қазақ жəне ағылшын мақал-мəтелдерінің негізгі айырмасы мынада: қазақ мақал-
мəтелдерінің басым көпшілігі ауызша сөз үлгілері негізінде қалыптасқан, ағылшын мақал-
мəтелдерінің көбі қасиетті кітаптан тараған ұлағатты сөздер болып табылады, ауызша таралған 
мақал-мəтелдер жетекші емес.Туыс емес тілдердегі бірқатар мақал-мəтелдердің өзара мағыналас 
болып келу қазақ жəне ағылшын халықтарының өмір тəжірибесінің,көзі жетіп, көкейіне түйген 
ой-тұжырымдарының ұқсастығымен байланысты.Бірнеше мысалдар келтіре кетейін: 
   - A bird in the hand is worth two in the bush.-Қолда барда алтынның қадірі жоқ. 
-All talk no action, Action speak louder than words. - Көп сөз көмір, аз сөз алтын. 
-There is no smoke without fire. - Жел соқпаса,от шықпайды. 
- Murder will out. - Өтіріктің құйрығы бір-ақ тұтам. 
-A man can die but once. - Ердің екі сөйлегені - өлгені. 
-Custom is a second nature.- Ауру қалса да, əдет қалмайды. 
-What is done cannot be undone.- Айтылған сөз - атылған оқ. 
-While there is life, there is a hope.- Жеті рет өлшеп, бір рет кес. 
- A friend in need is a friend indeed.- Жақсы дос ашып айтар, жаман дос қосып айтар. 
-Make hay while the sun shines.- Темірді қызғанда соқ. 
-Out of sight, out of mind.- Көзден кетсе,көңілден де кетеді. 
-To kill two birds with one stone.- Бір оқпен екі қоянды ату. 
-Handsome is as handsome does.- Адамды сыртынан емес, ішінен таны. 
-Appearance an deceitful.- Мал аласы сыртында, адам аласы ішінде. 
-Everything is good in its season.- Əр нəрсенің орны бар. 
- First think then speak.- Ойнап сөйлесең де, ойлап сөйле. 
-To tell tales out of school.- Отыз тістен шыққан сөз, отыз рулы елге жетеді. 
    Мақал-мəтелдер – ауыз халық шығармашылығының кең таралған жанры.Мақал-
мəтелдердің пайда болуының уақыты белгісіз,бірақ дұрыс:мақалдар да,мəтелдер де көне заманда 
пайда болған,содан бері тарихының бүкіл бойында халыққа ілеседі.  
 
Пайдаланылған əдебиеттер: 
1.Мақал – мəтелдерде  ағылшын сабағына қолдану// Иностранные языки в школе, 2005. 
2.  Smith W. С, Сowie А.Р., Маскіn Rаnd Мс.Саіg І.К., Тауlог А., Whiting В.J., Seidi J., Мс Моrdiе 
W., Ridout R. Аnd Witting С, Аррегsоn G. L., Lindа аnd Rоgеr Ғlаvеll, А.В. Куниннің сөздіктері 
мен көркем əдеби шығармалары қолданылды. 
3. Ағылшын – қазақ тілдеріндегі кейбір ұқсастықтар туралы // Қазақстан 
мектебі – 2001, N 3 
4. Ағылшын – қазақ тілдеріндегі сөздіктер, 2001. 
5. Адамбаев Б. Ағылшын жəне қазақ мақал – мəтелдерінің құрылымдық жəне мағыналық 
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