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 Ал ғы сөз

Қымбаттыоқушы!
Әлем де гі ең бай тіл дер дің қа та ры на ене тін қа зақ ті лі әле мі не қош кел дің!
Қа зақ ті лі – Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның мем ле кет тік ті лі. Мем ле кет тік 

тіл қо ғам ның бар лық са ла сын да қыз мет ете ді. Тіл дің бас ты қыз ме ті – қа рым-
қа ты нас құ ра лы бо лу. Ол ха лық та ри хы мен бір ге жа сап, ұр пақ тан ұр пақ қа 
қыз мет етіп ке ле ді. Тіл ар қы лы адам ның сөз дік қо ры бай ып қа на қой май ды, 
та ным көк жие гі ке ңейеді, бі лім-бі лі гі мо лаяды. Тіл – өзің ді та нып, да мы-
ту дың, сон дай-ақ әлем ді та ну дың не гіз гі құ ра лы.

Қолыңдағы оқу лық күн де лік ті сә лем де су ден бас тап, мә де ни қа рым-қа-
ты нас, ки іну мен бос уа қыт ты дұ рыс өт кі зу, адам ның сырт кел бе ті мен мі не-
зі, от ба сын да ғы дәс түр лер мен ме ре ке лер, жа ну ар лар әле мі мен өсім дік тер 
дү ние сі, кө лік тер мен жол бел гі ле рі, ас пан әле мі нің құ пия сы си яқ ты қы зық 
мә лі мет тер мен та ныс ты ра ды. Бұл та қы рып тар дың бар лы ғы қа зақ ті лі нің 
өзін дік ерек ше лік те рі мен, ере же ле рі мен бай ла ныс ты ра оқы ты ла тын дық тан, 
әр та қы рып қа мұ қи ят дай ын дық пен кел ген жөн. Өйт ке ні оқу лық тек пән дік 
бі лім бе ріп қа на қой май ды, кең ау қым ды дағ ды лар ды қа лып тас ты ру ға да жол 
аша ды.

Қа зір гі за ман оқу шы сы із де нім паз, жан-жақ ты бо луы ти іс. Сон дық тан 
«Қа зақ ті лі» оқу лы ғы нан ал ған бі лі мің ді күн де лік ті өмір де қол да на бі лу ге, 
тап сыр ма лар ды шы ғар ма шы лық пен орын дау ға ты рыс. Оқу лық та ғы мә тін дер 
се нің дү ни ета ны мың ды ке ңей ту ге жол аш са, тап сыр ма лар күн де лік ті тұр-
мыс та қа зақ ті лін дұ рыс қол да на бі лу ге ма шық тан ды ра ды. Кей бір тап сыр ма лар 
қо сым ша із де ніс ті, қа зір гі ақ па рат тық тех но ло гия ның кең мүм кін дік те рін 
пай да ла ну ды, шы ғар ма шы лық пен жұ мыс жа сау ды қа жет ете ді. Мұ ның бә рі 
ана ті лі нің құ ді ре тін се зін ді ру мен бір ге се нің де тұл ға ре тін де қа лып та су ыңа 
ық пал ете ті нін біл гей сің. Біз се ні ой ын ау ыз ша жә не жаз ба ша сау ат ты жет-
кі зе ала тын, ой-өрі сі да мы ған, ту ын да ған мә се ле лер ді ор ны мен ше ше ала тын, 
шы найы өмір ге бей ім, жа ңа шыл ұр пақ бо ла ды деп се не міз. 

Жас өрен! Сен жа ңа ақ па рат тық-тех но ло гия лық за ман ның өкі лі сің! Елі-
міз дің өр кен деуі не үлес қо са тын ерен тұл ға еке нің ді ұмыт па. Қа зақ стан ды 
бә се ке ге қа бі лет ті ел дер қа та ры на қо са тын да сен си яқ ты тәу ел сіз ел дің ұлан-
да ры. Бі лім жо лын да сәт са пар ті лей міз!

Авторлар �жымы
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I МӘДЕ НИ ЕТ: ТІЛ ЖӘНЕ ҚА РЫМ-ҚАТЫ НАС

 §1. Ана ті лі – ұлт бай лы ғы

1. Өлеңді мәнерлеп оқып, не гіз гі ой ды анық таң дар.

атілі
«Ана!» – де сем, ана ті лі ой ға ора лар,
Ба ла дай қуа нар сың той ға ба рар.
Тың да саң кө не аңыз дан көр кем на қыл,
Ол жам да қан жы ға ма бай лап алар.

Те ре біл сек бір-бір ау ыз қа ра өлең,
Не ше мил лион ін жу-мар жан ша ма мен?! 
Қан ша гүл ден  қа зақ ті лі бақ ша сы,
Қан дай да на өл шер қан дай ба ға мен?!

Ер ке тіл, ер ке лет кіш ті лім – ке нім:  
Ер ке жан, ай на лай ын, кү нім ме нің, 
Ақ бо там, қо ңыр қо зым, ал тын ай ым.
Қан ша рет жү рек тол қып, сүй ін ге нің! 

Жұ пар лы қыр да алу ан гүл дер тап тым,
Өмір шең өзі міз дің тіл ден тап тым.
Тіл екен же міс ті сі, жұ пар лы сы
Ая лап ха лық бақ қан гүл мен бақ тың.

(М�зафар Әлім ба ев)

1. Ана ті лі нің бай лы ғын көр се ту де ақын 
қан дай тір кес тер қол дан ған?

2. 3-шу мақ та ғы сөз дер ді оқы ған да қан дай 
ой ға кел дің дер?

3. Ана ті лі ту ра лы та ғы қан дай өлең бі ле-
сің дер?

2. Жа зу шы Шер хан Мұр та за ның тіл ту ра лы пі кірін (01.mp3) тың дап, өз сөздеріңмен 
айтып беріңдер.

3. Нақыл сөздерді тү сі ніп оқып, жат қа жа зың дар. Дау ыс ты ды быс тар дың ас тын бір, 
дау ыс сыз ды быс тар дың ас тын екі сы зық пен сы зың дар.

• Ана ті лің ал пыс тіл ге та ти ды.
• Ана сү ті бой өсі ре ді,
 Ана ті лі ой өсі ре ді.

• Ту ған ел – тұ ғы рың, 
 Ту ған тіл – қы ды рың. 
• Тіл мәр те бе сі – ел мәр те бе сі.

4. Бе ріл ген ақ па рат тан өз де рің үшін ең ма ңыз ды сын таң дап алып, жал ғас ты рың дар. 

Ма ңыз ды ақ па рат 

Қа зақ ті лі 1989 жы лы мем ле кет тік мәр те бе ал ды. 

Қа зақ ті лі – Қа зақ стан да ға на емес, бас қа да ел дер де (Ре сей, Өз бе кс тан, Моң ғо лия, Қы-
тай, Түр кия, т.б.) тұ ра тын қа зақ тар дың да ана ті лі.

Қа  ы а  ат тың ері нің арт қы жа ғы на 
зат тар ды бай лай тын ұзын ша бау.
Қара ле   әр жо лы он бір бу ын ды бо
лып ке ле тін өлең нің ежел гі түpi.
е  бұл жер де: бай лық, асыл қа зы на.
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Ма ңыз ды ақ па рат 

Қа зақ ті лі дү ниежү зін де гі ау ыз ша жә не жаз ба ша тіл мә де ние ті қа лып тас қан ал ты жүз 
тіл дің жә не мем ле кет тік мәр те бе ге ие екі жүз тіл дің қа та рын да тұр.  

 Соң ғы шық қан «Қа зақ әде би ті лі нің сөз ді гі не» 150 мың нан ас там сөз бен тір кес ен ген. 
Бұл – ана ті лі міз дің қан ша лық ты бай еке нін көр се те ді.

5. Оқы лым жә не тың да лым ма те ри ал да ры не гі зін де «Қа зақ ті лі – бай тіл» де ген тұ жы-
рым ды «ПОПС фор му ла сы» бой ын ша дә лел деп жа зың дар.
1-сөй лем: «Ме нің ой ым ша, … » 
2-сөй лем: «Мен оны бы лай тү сін ді ре мін: … »
3-сөй лем: «Оны мы на дай де рек тер мен, мы сал дар мен дә лел дей ала мын: …»
Соңғы сөйлем: «Осыған  байланысты мен мынадай қорытынды шешімге келдім: …» 

 §2. Тіл – қа ты нас құ ра лы

1. Түр кия да оқи тын Жа зи ра сің лі сі Ел да на мен WatsApp ар қы лы сөй лес ті. Рөл ге бө ліп 
оқың дар.

Сәлеметсің бе, Елдана! Елге жақсы жеттіңдер ме?

Сәлеметсіз бе,  әпкетай!  Біз жақсы жеттік. 

Қалай Түркия ұнады ма?

Әрине, ұнады. Бірақ үйімді, достарым-
ды сағынып қалдым.

Мен де сағынып жүрмін. Туған жерге жер 
жете ме? Каникулда барамын. Сау бол, ботақан! 

Менен бәріне сәлем айт!

Тезірек келіңіз! Астананың қалай құл-
пырып кеткенін көресіз! Сау болыңыз!

1. Сұх бат қа не ше адам қа ты сып тұр?
2. Мәтіннен қандай тілдік ерекшелік байқадыңдар?
3. Қа шық та тұратын адам дар дың бір-бі рі мен пі кір ле суі нің қан дай мүм кін дік те-

рі бар? 
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2. Диа лог ті өз де рің аяқ тап, қо ры тын ды жа зың дар.

Мұ ға лім: Ба ла лар, адам ға тіл не үшін ке рек? 
Оқу шы лар: Сөй леу үшін! 
Мұ ға лім: Ал сөй леу не үшін қа жет? 
Аза мат: ...
Әлия: ...
Ме нің қо ры тын дым: ...

ыбы  – ды быс тау мү ше ле рі (тіл, ерін, тіс, кө мей, өк пе, т.б.) ар қы лы жа са лып, 
құ лақ қа ес ті ле тін үн. Ды быс тар дан сөз құ ра ла ды. Ал рі  – ды быс тың жа зу да ғы 
таң ба сы. Ол көз ге кө рі не ді, бі рақ құ лақ қа ес тіл мей ді. Қа зақ әліп биін де 42 әріп 
бар. Оның 28і төл ды быс тар ды таң ба лай ды: а, ә, е, о, ө, ұ, ү, ы, і, б, г, ғ, д, ж, з, 
й, к, қ, л, м, н, ң, п, р, с, т, у ( дау ыс сыз), ш. 

Кір ме сөз дер де гі ды быс тар ды мы на әріп тер таң ба лай ды: в, ф, х, ц, ч, щ, э, һ, ё.
Қа зақтың төл сөз дерін де жә не кір ме сөз дер де кей де да ра, кей де бір не ше ды

быс қо сын ды сын таң ба лай тын әріп тер: у, и, я, ю. 
Кір ме сөз дер де кездесетін ды быс тық мә ні жоқ әріп тер: ь, ъ.
Тіл ды быс та ры ауы ты жә не ауы  ы  ыбы тарбо лып екі ге бө лі не ді.

3. Төл жә не кір ме сөз дер ге бір не ше мы сал кел ті ріп, ды быс тар ды сыз ба бой ын ша тал-
даң дар.

Мы сал дар  Төл ды быс тар  Кір ме сөз дер де гі ды быс тар

4. Көп нүк те нің ор ны на ти іс ті сөз дер ді қой ып жа зың дар. Осы үлгіде өздерің де өлең 
жа зып кө рің дер.

– Екі кө зің не үшін ке рек?
– ... кө ру үшін!
– Екі қо лың не үшін ке рек?
– Ел ге ... үшін!
– Құ лақ де ген не үшін ке рек?
– ... тың дау үшін!
– Жү рек де ген не үшін ке рек?
– ... қың бау үшін!
– Тіл мен жа ғың не үшін ке рек?
– ... ай ту үшін!
– Ал ая ғың?..
– Шет те жүр сем, ту ған жер ге ... үшін! 

(�адыр Мыр за Әлі)
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 §3. Тіл – бір лік құ ра лы

1. Мә тін ді тү сі ніп оқың дар. Өт кен са бақ та ғы оқы лым ма те ри алы нан бұл мә тін нің құ ры-
лы мын да қан дай ай ыр ма шы лық бар еке ні не на зар ау да рың дар.

Біз Қа зақ стан ға 1944 жы лы Гру зи яның Түр-
кия ға ше га ра лас Ахал ка лак де ген қа ла сы нан жер 
ау да рыл ған быз. Ол кез де мен ес бі ле қой ма ған жас 
ба ла мын. Өзі нің да ла сын дай дар қан, пейі лі кең 
қа зақ хал қы біз ді жақ сы қар сы ал ды. Бір бөл ме лі 
үй інің бір бұ ры шын, екі бөл ме лі үй інің бір бөл ме сін 
бо са тып бе ріп, бү ті нін бө ліп, жар ты сын жа рып 
бе ріп, аман-есен бей біт күн ге жет кіз ді. 

Ұл тым әзір бай жан бол ға ны мен, қа зақ тың 
қа дір лі қы зы бо лып жүр ге нім – осы тіл дің ар қа сы. 
Қа зақ тың ті лі кие лі, кие лі тіл жүр ген жер де күйе 
жұқ пай ды.

(Асылы Ос ман)

1. Мә тін ге қан дай та қы рып қо яр едің дер?
2. Асы лы Ос ман ның осы әң гі ме сі нен не ні бай қа-

дың дар?
3. «Бү ті нін бө ліп, жар ты сын жа рып» де ген тір-

кес тер дің мә нін қа лай тү сі не сің дер?
4. Қа зақ ті лін ер кін мең гер ген өз ге ұлт өкіл де рі-

нен та ғы кім дер ді бі ле сің дер?

2. Тү сі ніп оқып, жат тап алың дар. Ті рек сөз дер ді анық тап, ды быс тық тал дау жа саң дар.

Қа зақ ті лі 2025 жыл ға қа рай өмір дің бар лық са ла сын да үс тем дік етіп, кез 
кел ген ор та да күн де лік ті қа ты нас ті лі не ай на ла ды.

Қа зақ стан дық тар дың ба сын бі рік ті ру ші фак тор – қа зақ ті лі, сон дық тан 
мем ле кет тік тіл дің мәр те бе сін бар ша мыз бі рі гіп кө те руі міз ке рек.

(Н�рс�лтан На зар ба ев)

3. Мұх тар Ша ха нов тың кі та бы нан алын ған үзін ді ні (02. mp3) тың дап, көтерілген мәсе-
лені түсіндіріңдер.

4. Төмендегі мәтінді оқып, дең гей лік тап сыр ма ны орын даң дар.
1-дең гей. Соңғы 3 сөйлемдегі дыбыстарды дауысты, дауыссыз түрлеріне топтастырып 
жазыңдар.
2-дең гей. Өздерің ізденіп, осыған ұқсас мәтіндер табыңдар.
3-дең гей. Грейс тің жаз ба сы мен Асылы Ос ман ның ес те лі гін де гі ақ па рат ты са лыс ты-
рып, Венн диаг рам ма сы на тү сі рің дер.

ерау арылы  елге  ер  бас
қа ел ден еріксіз қоныс аударғандар.

елі  қа си ет ті.
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Ең алдымен «Сә ле мет сіз бе? Ме нің атым – Грейс. Мен Та раз да тұ ра мын. 
Та раз – әде мі қа ла. Рақ мет!» де ген сөз дер ді үй рен дім. Қа ла бір ден ұна ды. 
Тал-те ре гі, аға шы көп екен. Адам да ры да қо нақ жай, бау ыр мал. Со дан соң бұл 
қа ла ның ауа райы ұна ды. Қа зақ ті лін үй ре ну ал ға шын да қи ын ға соқ ты. Мұ ға-
лім дер ге рақ мет. Қа зақ ті лін үй ре ну үшін бар лық жағ дай жа сал ған.

(Фи лип пин нен кел ген Грейс Пед ри гал ды� жаз ба сы)

5. Тіл ту ра лы на қыл сөз дер мен та ны сың дар. Жұп та бір-бі рің мен тал қы лаң дар. «Т кес-
те сін» тол ты рың дар.

Нақыл сөздер Тү сін дір ме (ком мен та рий)

• Тіл – дос тық тың ал тын кө пі рі.
• Тіл – ақыл дың өл ше мі.
• Әдеп ба сы – тіл.

• Аузы құ лып сан дық ты тіс 
аш па са, тіл аша ды.

6. Қа зақ ті лін үй ре ніп жүр ген өз ге ұлт өкі лі не дос тық кө ңіл де рің ді біл ді ріп, хат жа зың дар. 
Хат мә ті ні нің кі ріс пе сін де өз де рің жат та ған Ел ба сы Н.На зар ба ев тың сө зінен үзінді, не-
гіз гі бө лі мін де тө мен де гі сөз дер бол сын. Со ңын да өз де рің ді та ныс ты ру ды ұмыт паң дар.

Мұ ра ты ңыз ға же ті ңіз! Сәт ті лік ті лей мін! Ме рейі ңіз үс тем бол сын! Нұр жау-
сын! Айы ңыз оңы нан ту сын!

 §4. Тіл та за лы ғы

1. Ұялы те ле фон да ғы жаз ба лар дан алын ған сұх бат ты рөл ге бө ліп оқың дар.

Привет! Сұрағыма неге 
жауап жазбадың?

Ааа, соткам өшіп қалыпты.  
Не болды?

Субботада паркке  барасың ба? Кімдер барады?

Почти бәріміз. Пока білмеймін. Мамам не дейді?

Короче, барсаң, айтарсың. Ok! Пока!

1. Сұх бат тың бас ты кем ші лі гі не де? Мұн дай кем ші лік өздеріңде кездесе ме?
2. Тіл та за лы ғы на нұқ сан кел ті ріп тұр ған сөз дер ді дұ рыс нұс қа сы мен ау ыс ты рып, 

сұх бат ты қай та дан жүр гі зің дер.
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ауы ты ыбы тарөк пе ден шық қан ауа ның ке дер гі сіз шы ғуы нан пай да 
бо ла ды, олар тек үн нен тұ ра ды.Қа зақ ті лін де 9 төл дау ыс ты ды быс бар: а, ә, е, 
о, ө, ұ, ү, ы, і.

Жік те луі:
• тіл дің қа ты сы на қа рай: уа : а, о, ұ, ы; і іш е: ә, ө, ү, і, е; 
• жақ тың қа ты сы на қа рай: ашық: а, ә, о, ө, е;  қы а : ы, і, ұ, ү; 
• ерін нің қа ты сы на қа рай: ері  і : о, ө, ұ, ү; е улі : а, ә, ы, і, е.

2. «Сөз», «үл гі», «орақ» сөз де рін де гі дау ыс ты ды быс тар ды тіл дің, жақ тың, ерін нің 
қа ты сы на қа рай жік теп жа зың дар. 

�л гі:  ас ты�
а – тіл ді� �а ты сы на �а рай – жу ан, жа� ты� �а ты сы на �а рай – ашы�, ерін ні� �а-

ты сы на �а рай – езу лік.
ы – тіл ді� �а ты сы на �а рай – жу ан, жа� ты� �а ты сы на �а рай – �ы са�, ерін ні� �а-

ты сы на �а рай – езу лік.

3. Ақын Тұр сын хан Әб ді рах ма но ва ның ана ті лі ту ра лы өле ңін (03. mp3) тың даң дар. Не-
гіз гі ой ды та бың дар.

4. Берілген мәтінге сәйкес кіріспе, негізгі және қорытынды бөлімдерді қамтитын қара-
пайым жоспар құрыңдар.

Сөз өне рін қа зақ хал қы аса жо ға ры ба ға ла ған. Сөз ді кие лі деп те тү сін ген. 
Қа зақ ма қа лы «Адам ға ке лер он бә ле нің то ғы зы – тіл ден» деп сақ тан-

ды ра ды. «Ті зем нен сү рін дір сең де, ті лім нен сү рін ді ре көр ме» де ген ті лек ті 
ай ту шы да ата-ба ба ла ры мыз. «Ат жүй рі гі ай ыра ды, тіл жүй рі гі қай ыра ды» 
де ген ма қал дың маз мұ ны «кет кен ді кел ті ріп, кем ті гің ді тол ты ра тын да тіл» 
де ген ді аң ға рт пай ма?! Тіл ді аса жо ға ры ба ға ла ға нын, сөз ді құ ді рет ті деп та ны-
ға нын ха лық тың осын дай қа зы на лы сөз де рі нен де аң ға ру ға бо ла ды.

Тіл мә де ние ті үшін кү рес екін ші бір тіл ді мұ қа ту үшін кү рес емес, ана ті лі 
қыз ме ті нің өрі сін ке ңей ту, оны бі лім мен тәр бие, та ным мен тү сі нік тің мық ты 
құ ра лы на ай нал ды ру үшін кү рес.

(Н�ргелді Уәли)

5. Дең гей лік тап сыр ма ны орын даң дар.
1-дең гей. Тың да лым мә ті ні нен 2 сөз ге ды быс тық тал дау жа саң дар.
2-дең гей. А.Құ нан бай ұлы ның, Қ.Мыр за Әлі нің тіл та за лы ғы жө нін де гі өлең де рі нен 
үзін ді жа зың дар.
3-дең гей. Мек теп те «Тіл та за лы ғы» іс-ша ра сы өте ті ні жө нін де ха бар лан ды ру жа зың дар.

6. Тіл та за лы ғы жө нін де 5 ма қал жа зың дар. Ма қал дар да ғы не гіз гі ой ды анық тап, өз 
пі кір ле рің мен қорытындылаң дар.
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 §5. Же ті жұрт тың ті лін біл

1. Мә тін ді тү сі ніп оқып, жанр лық ерек ше лі гін анық таң дар.

лем егіе  а  ол глот
Төрт жа сар мәс кеу лік Бэл ла Де вят ки на әлем нің же ті 

ті лін де сөй лей ді (орыс, ағыл шын, фран цуз, ис пан, араб, 
қы тай, не міс). Ол екі жа сы нан бас тап ана сы мен бір ге 
тіл дер ді мең ге ре бас та ған. Күн де лік ті шет мем ле кет тің 
мұ ға лім де рі нен са бақ ала ды. «Таң ға жай ып адам дар» 
шоуын да Бэл ла ға шет тіл де рін де сұ рақ тар, мә тін дер мен 
тап сыр ма лар бе ріл ді. Ар ма нын да ғы сый лы ғын алу үшін 
ол қой ыл ған талап тар дың бә рін еш қи ын дық сыз орын дап 
шық ты. Кіш кен тай Бэл ла қа зы лар ал қа сы ның жү ре гін 
бір көр ген нен бау рап ал ды. Оның фан тас ти ка лық мүм-
кін дік те рі еш кім ді бей жай қал дыр ма ды.

(http://www.inform.kz.../alemdegi-en-zhas-poliglot-7-
tilde-soyle...)

1. Бэл ла ның мұн дай мүм кін дік ке ие бо луы на не әсер ет ті деп ой лай сың дар?
2. Қалай ойлайсыңдар, бір не ше тіл ді мең ге ру ге кез кел ген ба ла ның ша ма сы же те ме?

 ауы  ы  ыбы тарөк пе ден шық қан ауа ның ке дер гі ге ұшы рап шы ғуы нан 
пай да бо ла ды. Олар үн мен сал дыр дың қа ты сы нан жа са ла ды. 

Қа таңдау ыс сыз дар тек сал дыр дан тұ ра ды.
Ұяң мен үн ді дау ыс сыз да рын айт қан да үн мен сал дыр қа ты са ды. Ұяң да сал

дыр ба сым бол са, үн ді де үн ба сым бо ла ды.
Қа зақ ті лін де 19 төл дау ыс сыз ды быс бар. Олар: б, г, ғ, д, ж, з, й, к, қ, л, м, н, 

ң, п, р, с, т, у, ш.
Жік те луі: 

• қата ауы  ы  ар: к, қ, п, с, т, ш. 
•  ауы  ы  ар: б, г, ғ, д, з, ж. 
•  і ауы  ы  ар:й, л, м, н, ң, р, у.

2. Тө мен де гі сөз дер ге ды быс тық тал дау жа саң дар. 

�л гі:  хат
х – кір ме сөз дер де кез де се тін ды быс;
а – тіл ді� �а ты сы на �а рай жу ан, жа� ты� �а ты сы на �а рай ашы�, ерінні� �а ты-

сы на �а рай езу лік дау ыс ты ды быс; 
т – �а та� дау ыс сыз төл ды быс. 

Сұх бат, ды быс, дос тар.
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3. Бас қа тіл ді қа зақ ті лі ар қы лы үй ре ну дің ма ңы зы қан дай? Ана ті лі ту ра лы өлең ді (04. 
mp3) тың даң дар.

4. На қыл сөз дер ді қатыстырып, «Көп тіл білу мін емес, тек қойыртпақ тіл емес» тақыры-
бында өз ойларыңды жазыңдар. 

• Же ті жұрт тың ті лін біл,
 Же ті түр лі бі лім біл.
• Көп тіл біл ген көп ті ілер.
• Көп тіл бі лу – өмір тала бы.

5. Көр нек ті по лиг лот тұл ға лар ту ра лы із де ніс жұ мы сын жа сап, кес те ге тү сі рің дер.

По лиг лот тұл ға лар Ту ған же рі Игер ген тіл де рі 

6. Шет мем ле кет тер ге бар ған да аса қа жет бо ла тын 5 сөз ді атап, олар дың орыс жә не 
ағыл шын тіл де рін де гі ба ла ма ла рын жа зың дар. Бір сөз ге ды быс тық тал дау жа-
саң дар.

 §6–7. Сөй леу мә де ние ті. Аман да су, қош та су

1. Мә тін ді тү сі ніп оқып, не гіз гі жә не қо сым ша ақ па рат ты анық таң дар. 

Ел мол жи на лып ты: ақ са қал ды қарт тар, ег де кі сі лер, жі гіт тер мен боз ба-
ла лар да жүр.

– Әне, ке ле жа тыр... Әне, ке ле жа тыр, – деп кү бір ле се бас та ды жи нал ған дар. 
Қа сын да пош та бас ты ғы мен бо лыс тық бас қар ма ның бір топ жі гі ті бар ор та 

бой лы, сұр шек пен нің өңі рі ашық күй де, жа лаң бас бір кі сі ке ле ді екен. Бә рі міз 
де бар ықы ла сы мыз бен те сі ле қа рап қа лып пыз. Ол тө бе шік ке шық қан соң, төр-
де гі ақ са қал дар дың қо лын жа ға лай алып шық ты. Қал ған топ пен қо лын кеу де-
сі не қой ып, бас иіп, ізет пен сә лем дес ті.

– Ар мы сыз дар, ар дақ ты қау ым! – де ді ол аз да ған қар лық қан дау ыс пен. – 
Аман-есен сіз дер ме, қа дір мен ді қа рия лар! Ден де рі ңіз сау ма? Ту ған-ту ыс та-
ры ңыз, мал-жан да ры ңыз аман ба?

– Рақ мет, қа ра ғым Са дық. Өзің де аман-есен сің бе?
– Де нің сау ма, Са дық жан?
– Ба ла ла рың өсіп жа тыр ма, қа ра ғым? – деп шал дар ше ті нен сау лық 

сұ ра сып жа тыр.
– Рақ мет! – де ді Са дық ақ тіс те рін көр се те жы ми ып. – Әзір ше аман-есен біз...

(Бауыржан Мо мы ш�лы)

се учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

ВсеВсесеВсесе учебникиучебникиучебникиучебники КазахстанаКазахстанаКазахстанаКазахстанаКазахстана нананананананана OKULYK.KZ OKULYK.KZ OKULYK.KZ OKULYK.KZ

****ККККннннииигггааа пппрррееедддоооосссттттааавввллллеееенннаааа ииииссскккллллюююччччиииттттееелллльььнннноооо ввв оообббрррааазззооовввааатттеееелллльььннныыыыххх цццеееллляяяххх  
сссоооггггллллааассссннннооо ППППррриииккккааазззааа МММиииннниииссстттррррааа ооообббрррраааззззооооооовввааааннниииияяя ииии нннаааууукккиии РРРеееессспппууубббллллииикккккииии КККааазззаааахххсссстттттаааннн ооооттт 17  17  17 мммаааяяяя 2019 2019 20192019 2019 ггггоооддддааа №№№ 217217217



12

1. Са дық төр де гі ақ са қал дар мен қа лай аман дас ты?
2. Қал ған топ пен қа лай аман дас ты?
3. Үл кен дер дің аман да су ын да қан дай ерек ше лік бар?
4. Өз де рің үл кен дер мен қа лай аман да са сың дар?

 е ті  а ы – тү бір мен қо сым ша ның не ме се сөз бен сөз ара сын да ғы ды
быс тар дың бірбі рі не әсер, ық пал етуі. 

Үн дес тік за ңы екі ге бө лі не ді: 
1) бу ын үн дес ті гі (син гар мо низм); 
2) ды быс үн дес ті гі (ас си ми ля ция).

уы   е тігі (син гар мо низм) заң ды лық та ры:
1. Сөз дің ал ғаш қы буы ны жу ан бол са, ке ле сі бу ын да ры да жу ан не ме се соң ғы 

буы ны жу ан бол са, оған жал ға на тын қо сым ша да жу ан бо ла ды. Мы са лы: ба
лалар, қа ладағыларымыз.

2. Сөз дің ал ғаш қы буы ны жі ңіш ке бол са, ке ле сі буы ны да жі ңіш ке не ме се сөз дің 
соң ғы буы ны жі ңіш ке бол са, оған жал ға на тын қо сым ша да жі ңіш ке бо ла ды. 
Мы са лы: әншілердің, үйдегілеріміз.
Ес кер ту. Ара лас бу ын ды сөз дер – өз ге тіл ден ен ген сөз дер. Мы са лы: кі тап, 

қа си ет, қа зір, ма те ма ти ка, т.б.
Бу ын үн дес ті гі не ба ғын бай тын қо сым ша лар мы на лар:

1) кө мек тес сеп тік жал ғауы. Мы са лы: ба ла мен, қо нақ пен, оқу лық пен, т.б.
2) ні кі (ді кі, ті кі), тай, тал, еке. Мы са лы: Әсемді кі, әке тай, өсімтал, Қа леке, т.б. 
3) бей, кер, гер, қор, паз, қой, кеш, ха на, кес. Мы са лы: бей ша ра, бал гер, 

жем қор, әсем паз, сән қой, ар ба кеш, ем ха на, зи ян кес, т.б.
4) ов, ова, ев, ева, ин, ина. Мы са лы: Әуе зов, Жұ ма ба ев, Бегалин, т.б.

2. Дең гей лік тап сыр ма ны орын даң дар.
1-дең гей. Оқы лым мә ті нін де қою қаріппен берілген сөздердегі буын үндестігін түсін-
діріңдер. Бу ын үн дес ті гі не ба ғын бай тұр ған сөз дер бар ма? Себебін анықтаңдар.
2-дең гей. Мә тін де гі амандасуды, сы пайы лық ты біл ді ре тін сөз дер мен тір кес тер ді қа-
тыстырып сұхбат құрыңдар.
3-дең гей. «Мә тін де гі аман дық сұ ра су дан не ні бай қау ға бо ла ды?» де ген та қы рып та 
ша ғын ойт ол ғау жа зың дар. Бу ын үн дес ті гі не ба ғы на тын жә не ба ғын бай тын сөз дер ді 
бө ліп көр се тің дер.

3. Әр ха лық тың сә лем де су дәс тү рі мен әдет-ғұр пы ту ра лы бей не жаз ба ны (https://www. 
youtube.com/watch?v=FAyJ4iRUq8A) кө ріп, сә лем де су ту ра лы өза ра ой бө лі сің дер. 
Бей не жаз ба да ғы бас ты мә се ле ні анық таң дар.

4. Тың да лым бөлімінде сә лем де су дің қан ша тү рі кез дес ке нін анық тап, олар ды қол да ны-
луы на қа рай топ тас ты рып жа зың дар.
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5. Ға лам тор же лі сі мен қо сым ша әде би ет тер ді не гіз ге ала оты рып, бір не ше ел де гі аман-
да су мен қош та су ға бай ла ныс ты сөз орам да рын жи нақ таң дар. Ша ғын зерт теу жұ-
мы сын жа зып, топ ал дын да қор ғаң дар.

6. Дең гей лік тап сыр ма ны орын даң дар.
1-дең гей. Мә тін нің бі рін ші бө лі мі не ат қой ып, қо сым ша лар дың жу ан не ме се жі ңіш ке 
жал ға ну ын тү сін ді рің дер.

Сөй леу әде бі не жа та тын сөз дер дің бі рі – қош та су ға қа тыс ты сөз дер ле гі: 
«Сау бо лы ңыз!», «Қош бо лып тұ ры ңыз!», «Ке ле сі кез дес кен ше!» не ме се «Кез-
дес кен ше!», «Кө ріс кен ше күн жақ сы!» не ме се «Кө ріс кен ше!», «Жай лы жа тып, 
жақ сы тұ ры ңыз!», «Жо лы ңыз бол сын!», «Са пар сәт ті бол сын!», «Аман бо лып 
тұ рың дар!», «Жақ сы!», т.б.

Жағ даят қа қа рай қол да ны ла тын мұн дай сөз дер де де ма ғы на лық реңк, 
ай ыр ма бар. Мә се лен, бү гін-ер тең не ме се таяу күн дер де кез де се тін, ха бар ла-
са тын қыз мет тес адам мен «Кө ріс кен ше күн жақ сы!», «Аман ба рып, сау қай-
ты ңыз!» деп қош тас пай ты ны бел гі лі. Ал алыс жол, ұзақ са пар ға ат та нып ба ра 
жат қан жо лау шы ға «Сау бо лы ңыз!» деп қа на қою сал ғырт тық ты біл ді ре ді. 
Сон дық тан мұн дай да «Са пар сәт ті бол сын!», «Жо лы ңыз бол сын!» тә різ ді сөз 
орам да рын қол да на мыз.

2-дең гей. Мә тін нің екін ші бө лі мі не ат қой ыңдар. Ара лас бу ын ды сөз дер ді тауып, қо-
сым ша жал ғаңдар, қо сым ша жал ғану заң ды лы ғын тү сін ді рің дер. 

Аман дық сұ ра су – тұр мыс та жиі қол да ны ла тын, құ лақ қа жиі ес ті-
ле тін сөз де рі міз. Бі рақ бұ лар ды тал ғап, таң дап өз орай ын да, өз ор нын да 
қол да ну қа жет. Мы са лы, «Сә ле мет сіз бе!» деп аман да су үл кен-кі ші ге, 
та ныс-бей та ныс қа рес ми жағ дай да да, ер кін жағ дай да да қол да ны ла бе ре ді.  
Ал «Ас са лау ма ға лей күм!» деп аман да су ды жа сы үл кен ақ са қал дар жөн 
са нап, ұна тып тұ ра ды. Ал үл кен апа лар мен әже лер бір-бі рі мен «Ар мы-
сың дар!», «Аман бы сың дар?», «Қа лай сың дар?» де ген се кіл ді аман да су түр-
ле рін қол да на ды.

Бұл қо ғам да ғы әр алуан топ тар дың өз де рі не лай ық аман да су түр ле рі бар 
еке ні нен ха бар бе ре ді.

(Н�ргелді Уәли)

3-дең гей. Аман да су, қош та су сөз де рін орын ды пай да ла нып, алыс та ғы ту ыс та ры ңа не-
ме се дос та ры ңа хат жа зың дар.

�л гі:
Ас са лау ма �а лей к�м, ата! Аман бы сыз, әже! Ден сау лы� та ры �ыз �а лай?...
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7. Топ қа бө лі ніп, су рет тер бой ын ша жағ даят ой лас ты рың дар. Жағ даят ты дұ рыс ой лас-
тыр ған топ қа ал ғыс ай ту ды ұмыт паң дар.
1. Ата-анаң мен, ту ыс та рың мен қа лай қош та са сың дар?
2. Мұ ға лім мен, тәр биеші мен, са ту шы мен жә не т.б. қа лай қош тас қан дұ рыс?
3. Ба ла лар бағ дар ла ма сы ның жүр гі зу ші сі бол саң дар, кө рер мен мен қа лай сә лем де-

сіп, қош та сар едің дер?

8. Амандасу, қош та су сөз де рі нің қол да ны сы на мән бе ріп, кес те ге жа зың дар.

Аман да су, қош та су сөз де рі  Кім ге ба ғыт тал ған? Кім дер ай та ды?
Ас са лау ма ға лей күм! Ата ға, әке ге, жал пы көп ші лік ке Ер адам дар, ба ла лар 

 §8. Сөй леу мә де ние ті. Сы пайы лық, әдеп ті лік

1. Мә тін ді оқып, қан дай жанр ға жа та ты нын анық таң дар. Сұ рақ тар ға жау ап бе рің дер. 

а ы  ылар
Бір де екі ағай ын ды рен жі сіп қа лып ты. Аға сы: «Інім ке ліп, ке ші рім 

сұ рар», – деп кү тіп ті. Ол ке ле қой май ды. Шы да ма ған аға сы іні сі не ке ле ді, 
сөйт се іні сі де са ғы нып жүр екен. Аға сын кө ре са лып, құ шақ тап жы лап жі бе-
ріп ті. Сон да аға сы:

– Сен кі ші сің ғой, не лік тен бі рін ші бо лып ке ліп, ке ші рім сұ ра ма дың? – 
дей ді.

– Аға тай ым, «кім бі рін ші бо лып ке ші рім сұ ра са, сол мол сау ап ала ды» 
деу ші еді. Сол сау ап ты өзі ме қи май, «сіз ал сын шы» деп тос қан едім, – деп ті 
іні сі көз жа сын сүр тіп.

(https://angimeler.wordpress.com/)

се учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

ВсеВсесеВсесе учебникиучебникиучебникиучебники КазахстанаКазахстанаКазахстанаКазахстанаКазахстана нананананананана OKULYK.KZ OKULYK.KZ OKULYK.KZ OKULYK.KZ

****ККККннннииигггааа пппрррееедддоооосссттттааавввллллеееенннаааа ииииссскккллллюююччччиииттттееелллльььнннноооо ввв оообббрррааазззооовввааатттеееелллльььннныыыыххх цццеееллляяяххх  
сссоооггггллллааассссннннооо ППППррриииккккааазззааа МММиииннниииссстттррррааа ооообббрррраааззззооооооовввааааннниииияяя ииии нннаааууукккиии РРРеееессспппууубббллллииикккккииии КККааазззаааахххсссстттттаааннн ооооттт 17  17  17 мммаааяяяя 2019 2019 20192019 2019 ггггоооддддааа №№№ 217217217



   :  Қ  Қ  15

1. Бі рін ші кім ке ші рім сұ ра уы ке рек еді?
2. Іні сі не ге бі рін ші ке ші рім сұ ра ма ған?
3. «Аға – бор дан, іні – зор дан», «Аға сы бар дың жа ға сы бар, іні сі бар дың ты ны сы бар» 

де ген ма қал-мә тел дер дің мә нін мұ ға лім де рің мен бір ге тал қы лаң дар.

2. Су рет тер мен та ны сып, жағ-
даят тық тап сыр ма лар ды 
орын даң дар.
1. Осы жағ дай лар көз ал да-

рың да бо лып жат са, қай 
ба ла ға қан дай ке ңес ай-
тар едің дер?

2. Бі рін ші жағ даят бой ын-
ша бір-бір ің нен сұх бат 
алың дар. 

 рі   е тігі – ерін дік дау ыс ты лар дың бас тап қы бу ын да ғы ың ғай ына қа
рай соң ғы бу ын дар дың үй ле сіп ке луі. Мы са лы, ерін дік о, ө, ұ, ү ды быс та ры нан 
кей ін ке ле тін езу лік ы, е, і ды быс та ры ай ту да ерін дік ды быс тар ға жа қын дай ды.

Ерін үн дес ті гі заң ды лық та ры:
1. Ал ғаш қы бу ын да ғы о не ме се ұ ды быс та ры екін ші бу ын да ғы ы ды бы сын ұға 

ай нал ды ра ды. Мы са лы: орын – орұн, құ лын – құ лұн. Ал ашық дау ыс ты а ды
бы сы на оның да, ұның да әсе рі бай қал май ды. Мы са лы: орақ, құ лан.

2. Ал ғаш қы бу ын да ғы ө не ме се ү ды быс та ры екін ші бу ын да ғы і ды бы сын үге 
ай нал ды ра ды. Мы са лы: кө рік – кө рүк, кү дік – кү дүк.

3. Ал ғаш қы бу ын да ғы ө не ме се ү ды бы сы ке ле сі бу ын да ғы е ды бы сын өге ай
нал ды ра ды. Мы са лы: өлең – өлөң, кү рек – кү рөк.
Ор фог ра фия – сөз дер дің дұ рыс жа зы лу заң ды лы ғы.
Ор фоэпия – сөз дер дің дұ рыс ай ты лу, оқы лу заң ды лы ғы. Мы са лы: бү гін деп 

жа за мыз, бү гүн деп ай та мыз; бас шы деп жа за мыз, баш шы деп ай та мыз.

3. Бе ріл ген сөз дер ді пай да ла нып, мә тін құ рас ты рың дар. Ерін үн дес ті гі не ба ғы на тын 
сөз дер дің ас тын сы зып, ай ты луы мен  жа зы лу ын ес те сақ таң дар.

Ке ші рім өті не мін, ға фу өті не мін, ке ші рі ңіз, ға фу еті ңіз, ке ше кө рі ңіз, рен-
жіт кен бол сам, әбес қы лық үшін, ке ле шек те.

4. Жо ға ры да ғы су рет тер де гі екін ші жағ даят қа сұх бат құ рас ты рың дар. Сұх бат бой ын ша 
бір не ше ті рек сөз ді анық тап, олар ға ды быс тық тал дау жа саң дар.
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 §9. Ті лі бай дың ойы да бай

1. Мә тін ді тү сі ніп оқың дар. Мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты анықтаңдар.

Қымбатқа ы а
Ер те де тіл ге жүй рік, ше шен бір қа рия көз жұ ма рын да ұлы на: 
– Ба лам, «әкем ке дей бол ды» деп қа мық па. Ме нің са ған тас та ған көп 

қа зы нам бар, со ны тау ып алып, қа ді рі не жет, – деп ті. 
Ба ла кей ін нен оны әрі із дей ді, бе рі із дей ді, – та ба ал май ды. Арып-ашып 

жү ріп, ау ыл да ғы абыз ақ са қал ға мұ ңын ша ғып ты. Әл гі да на қарт тың дап бо лып:
– Е, ба лам, әке ба ла сы на өті рік айт пас бо лар, ақ тық де мін де ақи қа тын 

айт қан екен. Әкең өте ше шен адам еді жа рық тық. Оның са ған қал дыр ған мол 
мұ ра сы – қа си ет ті тіл. Бә рі міз сөз дің дә мін кел ті ріп сөй леу ді се нің әкең нен 
үй рен ген едік. Дү ние де тіл ден қым бат, мәң гі лік мұ ра бол мақ па, сі рә! – деп 
ата лы сөз дің жұм ба ғын ше шіп бе ріп ті.

(edulife.kz/sabaq-kz/attachment/tuan-tlm-tregm.docx)

1. Ше шен қа рия ба ла сы на қан дай қа зы на қал дыр ған?
2. «Тіл – ең қым бат қа зы на» де ген пі кір мен ке лі се сің дер ме? Дә лел дең дер.

2. Тү сі ніп оқып, жат тап алың дар. Бу ын үн дес ті гі не ба ғын бай тұр ған жә не ай ты лу да 
өз ге ріс ке ұшы рай тын сөз дер ді көр се тің дер.

Қа зақ тар мү дір мей, ерек ше ек пін мен сөй-
лей ді. Ой ын дәл, ай қын ұғын ды ра ды. Ау ызе кі сөй-
леп отыр ған ның өзін де сөй ле ген сөз де рі ұй қас пен 
ке ле тін ді гі сон ша лық – өлең екен деп қа ла сың.

 (Василий Рад лов)

Тіл ден би ік ас қар жоқ,
Тіл ден ас қан бай лық жоқ,
Тіл ден те рең те ңіз жоқ.

(�абит М� сі ре пов)

3. Оқы лым мә ті ні не сәй кес кі ріс пе, не гіз гі жә не қо ры тын ды бө лім дер ді қам ти тын қа ра-
пай ым жос пар құ рың дар.
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4. Дең гей лік тап сыр ма ны орын даң дар.
1-дең гей. Мә тін нен ор фоэпия лық нор ма бой ын ша жа зыл ған сөз дер ді тау ып, оны ке ле-
сі ба ған ға ор фог ра фия лық нор ма бой ын ша жа зың дар.
2-дең гей. Өз де рің ерін үн дес ті гі не мы сал дар жа зып, заң ды лы ғын тү сін ді рің дер. 
3-дең гей. Қа ра би дің ба та сын да ғы қою қа ріп пен те ріл ген жол дар ды қа лай  тү сін ген-
де рің ді жа зың дар. 

Қош қа рұ лұ Жә ні бек он үш жа сын да Қа ра би ден ба та ал мақ бо лып, жол ға 
шы ға ды. Бі рақ оның сә ті түс пей, жау гер ші лік бас та лып, үл көн со ғыс тың ара-
сы нан өте ал май тын бол ған соң ке рі қай та ды. 

Со дан ара да үш жыл өтіп, ол он ал ты жас қа шы ға ды, со ғыс та аяқ тала ды, 
Қа ра би ге ке ліп, сә лем бе ре ді. Қа ра би онұң сә ле мін қа был дап тұ рып:

– Әй, мен се ні осы дан үш жыл бұ рын кү тіп едім, сон да не ге кел ме дің? – 
деп ті. 

Жә ні бек бол ған оқи ға ны ай та ды.
– Е, он да жөн бас қа, – дей ді Қа ра би. – Мен де қан дай бұй ұм тай ың бар? 
– Оны өзі ңіз де бі ле сіз, ма ған ке ре гі – сіз дің ба та ңыз, – дей ді Жә ні бек. 
Сол кез де би қо лын жай ып:
    Бе де рі жоқ қам қа дан
    Бе рік то құл ған бөз ар тық.
    Бір лі гі жоқ ту ыс тан
    Бе рік сөй лес кен жат ар тық.
    Пай да ны алыс тан қыл ғай сың,
    За лал ды жа қын нан қыл ғай сың, –

деп ба та сын бе ріп ті.
(qamshy.kz/Home/show/11849?ln=k)

5. Қа зақ тың би-ше шен де рі нің өз де рі ңе ұна ған сөз де рін жи нақ тап, та ныс ты ры лым 
дай ын даң дар.

6. Осы бө лім бой ын ша алған білімдеріңді жи нақ тап, «Тіл – ақылдың өлшемі» тақыры-
бында «Дербес пікір жазу» тәсілі бо  йын  ша тапсырманы орындаңдар.
1. Өзіндік пікір, ой, идея (1 сөйлем).
2. Дәлел (2 сөйлем).
3. Өз пікіріңді айғақтайтын мысал (2 сөйлем).
4. Өз пікіріңе қарсы дәлел (1 сөйлем).
5. Қарсы дәлелді жоққа шығаратын мысал (1 сөйлем).
6. Қорытынды (2 сөйлем).
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ІІ КИ ІМ. СӘН. ТАЛ ҒАМ

 §10. Ки ім түр ле рі жә не сән ту ра лы тү сі нік

1. Мә тін ді оқып, нақ ты ақ па рат ты та бың дар. Екі бө лім ге бө ліп, әр қай сы сы на та қы рып 
қой ың дар.

ім  е
Ки ім адам ды қор ша ған ор та ның, та би ғат тың түр лі әсері нен қор ғай ды. 

Сондықтан ежелгі дәуірдегі адам дар ки ім ді су ық тан, ыс тық тан, жа ра ла ну дан, 
сы рып ке ту ден де не ні сақ тау үшін ки ді. Ең ал ғаш қы ки ім дер ді адам дар шөп-
тен, жан-жа ну ар лар дың те рі ле рі нен жа са ған. 

Қа зір гі кез де кез кел ген адам ның өз қа ла уын ша сән ді  ки інуі не мүм кін ді гі 
бар. Ки ім ті гу ге мал, аң те рі ле рі, өсім дік, ағаш, ба лық, құс өнім де рі, жа сан ды 
ма те ри ал дар пай да ла ны ла ды.

Ки ім түр ле рі не қа рай бас ки ім, аяқ ки ім, сырт ки ім, ұлт тық ки ім дер, т.б. 
бо лып бө лі не ді. Ұлт тық ки ім дер ар қы лы адам ның ұл тын бі лу ге бо ла ды.

Сән – ки ім кию мә де ние ті. Ол адамның тал ғамына бай ла ныс ты. Сән қо ғам-
  ға, за ман ға қа рай өз ге ріп оты ра ды.

Ди зай нер – сән нің ба ғы тын, кім ге ар налатынын, қан дай ма та дан ті гі ле-
ті нін, үлгісін айқындайтын адам. Ди зай нер лік ки ім дер жо ға ры са па сы мен, 
би ік тал ға мы мен, өзіндік идеясымен ерек ше ле не ді.

Сән гер – көп ші лік тің ал ды на шы ғып, жа ңа ки ім үл гі ле рі мен та ныс ты-
ра тын адам. 

(http://sabaq.kz /сән-ту ра лы-т� сі нік)

1. Ал ғаш қы ки ім дер қан дай қа жет ті лік ті өте ді?
2. Сән не ге өз ге ріп оты ра ды деп ой лай сың дар?
3. Мә тін де сән әле мі не қа тыс ты ма ман дық атау ла ры бар ма?

2. Ки ім дер ді топ қа бө ліп, клас тер ге тү сі рің дер.

Жу ан, жі ңіш ке дау ыс ты ды быс тар бі рік кен сөз дер мен қос сөз дер де ара ла сып ке ле
ді. Мы са лы: ше га ра, бас па сөз, аманесен, алайтү лей, ас тыүс ті, асы ғысүсі гіс, т.б.

3. Бе ріл ген ара лас бу ын ды сөз дер ді ба ған дар ға бө ліп жа зың дар.

Бі рік кен не қос сөз дер
Бу ын тал ға май тын  

қо сым ша лар жал ған ған сөз дер
 Бас қа тіл дер ден  

ен ген сөз дер
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Аяқ ки ім, әсем паз, сәнқұмар, мұ ға лім, сәндік-қолданбалы, сырткиім, ше -
бер ха на, қыз мет, қа дір лі, дизайнер, сәнқой, ұсақ-түй ек, сән-салтанат. 

4. Дең гей лік тап сыр ма ны орын даң дар.
1-дең гей. Оқылым мә ті нін  де гі бір не ше сөз ге ды быс тық тал дау жа саң дар.
2-дең гей. Мә тін де гі қою қа ріп пен бе ріл ген сөз дер ді қа тыс ты рып, сұх бат құ рың дар. 
Ара лас бу ын ды сөз дер ді көр се тің дер. 
3-дең гей. «Ме нің сән қой до сым» та қы ры бын да эс се жа зың дар. Буын үндестігі заңды -
лықтарын түсіндірің дер.

5. Ма қал-мә тел дер дің жал ға сын тау ып, ай ты луы мен жа зы лу ын да ерек ше лік бар сөз-
дер ді топ тас ты рып жа зың дар.

1. Сы пайы ки ім ді ки іп тоз ды ра ды,
2. Кең ки ім тоз бай ды,
3. Та ны ған жер де бой сый лы,
4. Ки ім піш сең, кең піш,
5. Қас қыр іші гі бар кі сі

А) та ны ма ған жер де тон сый лы.
В) та рыл туың оңай.
С) ке ңес ші ел аз бай ды.
Д) жол да сы ның тоң ға нын біл мес.
Е) са раң ки ім ді жиып тоз ды ра ды.

 §11. Ки ім стиль де рі

1. Мә тін ді оқып, негізгі ойды анықтаңдар. 

«Стиль» сө зі ла тын ті лі нен ау дар ған да «мә нер», «си пат», «ерек ше лік» 
де ген ма ғы на ны біл ді ре ді. Ки ім де бір не ше стиль қалыптасқан:

Клас си ка лық стиль ге ұс там ды, рес ми ки ім үл гі ле рі жа та ды. Ак сес суар-
ла ры (стиль ді то лық ты ру үшін ке рек зат тар: са ғат, әше кей лер, сөм ке лер, 
порт мо не, т.б.) да ала ба жақ емес, түс те рі бір кел кі бо лып ке ле ді. Кеңсе қызме-
тіне, жиналыстарға, іскерлік кездесулерге клас си ка лық стиль де киінген 
дұ рыс.

Ро ман ти ка лық стиль де гі ки ім үл гі ле рі ерек ше әше кей ді қа жет ете ді, нә зік, 
өте әде мі, түс те рі әр алу ан, ак сес суар ла ры мол бо ла ды.

Спорт тық стиль де гі ки ім дер – күнделікті өмірде, сая хат қа шық қан да 
киетін, же ңіл, жүріп-тұруға ыңғайлы ки ім дер.  

Фольклор лық (этникалық) стиль де гі ки ім дер  – ұлт тық си пат та ғы осы 
за ман ғы ки ім дер. Бұл киімдер сән ді қо лө нер  заттарымен бе зен ді рі ліп, ұлт тық 
на қыш та орын да ла ды.

(http://sabaq.kz /сән-ту ра лы-т� сі нік)

1. Мә тін де гі стиль түр ле рі нің қай сы сы жа ны ңа жа қын?
2. Сән ді ак сес суар лар ға нелер жа та ды?
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  Сөз ішін де не ме се сөз ара лы ғын да ғы көр ші ды быс тар дың бірбі рі не ық пал 
етуі ыбы   е тігідеп атала ды.

лгері  іық ал–тү бір мен қо сым ша ның не ме се сөз ара лы ғын да ғы көр ші 
ды быс тар дың ал дың ғы сы ның кей ін гі ды быс қа ық пал етуі. Мы са лы: дос тар 
(сөз со ңы с қа таң бол ған дық тан, т – қа таң нан бас тала тын қо сым ша жал ға на ды); 
қаз дар (сөз со ңы з ұяң бол ған дық тан, д – ұяң нан бас тала тын қо сым ша жал ға на
ды); клуб та (сөз со ңын да ғы ұяң б ай ты лу да қа таң ес тілетін дік тен, т – қа таң нан 
бас тала тын қо сым ша жал ға на ды); боз құ нан  айтылуы боз ғұ нан (сөз ара лы ғын
да ғы ал дың ғы ды быс з ұяң бол ған дық тан, өзі нен кей ін гі қ қа таң ды ұяң дан ды рып, 
ғға ай нал ды ра ды, жа з ған да тү бі рі сақ тала ды).

2. Көп тік, тәу ел дік жал ғау ла ры ның үн дес тік за ңы бой ын ша жал ға ну ын мысалдармен 
көр се тіп, кес те ні тол ты рың дар.

Сөз дің соң ғы ды бы сы Көп тік, тәу ел дік жал ғау лар 

Сөз со ңын да үнлі л, м, н, � және ұяң ж, з ды-
быс та ры бол са
Қа таң не ме се ұяң б, в, г, д ды быс та ры бол са
Дау ыс ты не ме се үн ді й, р, у ды быс та ры бол са

3. Су рет тер ге қа рап, сұх бат құ рың дар. Кім қай стиль де ки ін ген? Сұх бат мә ті нін де іл ге-
рін ді ық пал бай қа ла тын сөз дер кез дес ті ме?

АяжанБек болНұ ра сыл Жа сұ ланМе руерт

4. Ұл дар өз де рі не қа тыс ты, қыз дар өз де рі не қа тыс ты сән дік ак сес суар лар дың атау ла ры-
 мен мәтін жа зады. Сәндегі ерекшелікке байланысты қыздар мен ұлдар бірдей аксес -
суарлар қолдануы мүмкін бе?

5. Оқы лым мә ті ні нен іл ге рін ді ық пал ға мы сал дар кел ті рің дер.
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6. Сөз жұм бақ ты ше шің дер. Тапсырмадағы сөз дер дің үн дес тік за ңы на қа ты сын анық-
таң дар. Жауабындағы сөз дер дің орыс ша, ағыл шын ша ба ла ма ла рын тау ып, олармен 
сөз жұм бақ құ рас ты рың дар.

1. Ке ре гім ді са лып жү рер се рі гім.
2. Қой мам көп, құл пы жоқ.
3. Жүр ген сай ын жүй рі гім
 Қыс қар та ды құй ры ғын.
4. Қи мыл да са қос ше бер,
 Қы ру ар-қы ру ар іс өнер.
5. Ки ім ті гу ге тап сы рыс бе ре тін жер.

 §12–13. Қа зақ тың ұлт тық ки ім де рі

1. Мә тін ді тү сі ніп оқып, киім атауларын «Кластер» әдісімен топтастырыңдар.

Қа зақ хал қы ның ұлт тық ки ім де рі нің тү рі де, үл гі сі де мол. Оның көр кем 
үл гі ле рі әлем нің эт ног ра фия лық мұ ра жай ла ры мен көр ме ле рі нен орын ал ған. 
Ер те де ха лық ше бер ле рі қа зақ тың бол мы сы на тән, ки ген де ың ғай лы әр түр лі 
ки ім үл гі ле рін жа са ған. 

Ты мақ – аңның, малдың терісінен тігілетін қысқы баскиім.
Сәуке ле – ұза тыл ған қыз кие тін аса қым бат, кә де лі бас ки ім. Оны асыл тас, 

алтын, күміс, меруерт, маржанмен өрнектеп, алтын жіппен әшекейлейді.
Тон – қойдың, ешкінің және құлынның те рі сі нен ті гі ле тін қыс тық ки ім.
Жа қы – ер те рек те ау қат ты адам дар ки ген, қа зір өте си рек кез де се тін 

жа ға лы әрі асыл ки ім дер дің бі рі.
Шек пен – түйе жү ні нен то қы ла тын сырт ки ім. 
Ішік – аң терісінен тігіліп, сырты матамен тысталатын жылы киім.
Кү пі – матамен тысталып, ішіне түйенің, қойдың жабағы жүнін салып 

тігетін сырт киім.
Жар ғақ шал бар – мал те рі сі нен ті гі ле тін ер кек тер киі мі.
Етік – был ға ры дан, құ рым нан ті гі ле тін ер лер мен әй ел дер дің аяқ киі мі.

(«
а за	 ты� салт-дәс т�р ле рі  
мен әдет-�� рып та ры» кі та бы нан)

1. Мә тін де та ныс емес ки ім атау ла ры бар ма?
2. Қан дай ұлт тық ки ім дер ұнай ды?
3. Ұлт тық ки ім ді қай кез де ки ген дұ рыс?

2. «Қа зақ тың ұлт тық ки ім де рі» бей не жаз ба сын (https://www.youtube.com/watch?v= 
=ZRufTnHq3M4/) мұқият тыңдаңдар.

1. C

2. Т

3. И

4. Л

5. Ь
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3. Тыңдалым мәтінін негізге алып, деңгейлік тапсырманы орындаңдар.
1-дең гей. Бас ки ім атау ла рын те ріп жа зың дар.
2-дең гей. Ер лер мен әй ел дер ки ім де рін бө ліп топ тас ты рың дар.
3-дең гей. Бір ки ім үл гі сі нің қа лай жа са ла ты нын не ме се ті гі ле ті нін ай тып бе рің дер.

   е і  іық ал–сөз ішін де не ме се сөз ара лы ғын да ғы көр ші ды быс тар дың 
соң ғы сы ның ал дың ғы ды быс қа ық пал етуі. Мы са лы: жаз са жас са , раз жан 

раж жан , сен бе сем бе , т.б. Жазғанда түбірі сақталады. Сөздің соңғы ды
бысы қатаң п, қ, к болып, жалғанатын қосымша дауыстыдан басталса, олар ұяң 
сыңарларына (пб, кг, қғ) айналады, кейде п дыбысы уға айналады. Мысалы: 
күрек  күрегі, доп  добы, тарақ  тарағы, тап  таба, тауып.

4. Төмендегі сөздерді ор фоэпия заңдылықтарына сәй кес жа зып, ық пал тү рлерін анық-
таң дар.

Боз жор ға, ақ аю, көк ала, ақ лақ, кө ко рай, Жанпейіс, Ермағанбет, тұз сал, 
жазса, басшы.

5. Сұрақтарға жауап беріп, сұхбат құрыңдар.
1. Су рет те гі ки ім дердің атауларын білесіңдер ме?
2. Заманауи киімдер мен ұлттық киімдердің қандай айырмашылықтары мен ұқсас -

тықтары бар? 
3. Ки ім атау ла рын өз де рің бі ле тін тіл дер ге ау да рып көріңдер.
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6. Дыбыс үн дес тігін сақ тай оты рып, көп нүк те нің ор ны на ти іс ті жал ғау лар ды жа зың дар. 
Кейінді ықпалды көрсетіңдер.

1. Сәуке ле  – қа лың дық... бас ки ім... .
2. Атам ның іші(к)... аң те рі сі... ті гіл ген.
3. Қа зақ... ша пан... әде мі.
4. Ме нің бай па(қ)... ки із... ті гіл ген.
5. Әжем нің мә сі... был ға ры... ті гіл ген.
6. Сіз дің қам зол... қы зыл, көй ле(к)... ақ.
7. Біз дің ты ма(қ)... басымызды су ық... қор ғай ды.

7. Ұлттық киімдердің бай мәдени мұра екені туралы өзіндік қорытындыны түсін дір ме-
сі мен жазыңдар.

Қорытынды Түсіндірме (комментарий)

 §14. Қа зақ стан дық ди зай нер лер

1. Су рет тер ге қа рап, бү гін гі та қы рып тың не ту ра лы бо ла ты ны на бол жам жа саң дар.

2. Мә тін ді оқыңдар, сұ рақ тар ға жау ап бе ре отырып, ойларыңды ортаға салыңдар.

Қа зақ стан дық ди зай нер лер қа зір гі таң да би ік же тіс тік тер ге жет ті. Аида 
Қау ме но ва, Ая Ба па ни, Сә кен Жақ сы ба ев, Құ ра лай Нұр қа ді ло ва, Ай гүл 
Қа сы мо ва, Ла рия Жа қам ба ева, Сал та нат Бай мұ ха ме до ва сын ды ди зай нер лер 
отан дық жұл дыз дар дың ара сын да өте та ны мал.

«Адам көр кі – шү бе рек», «Ше бер дің қо лы ор тақ»  – дей ді ха лық. Қа зақ стан 
эст ра да сы ның жұл дыз да ры, танымал жүр гі зу ші лер отан дық ди зай нер лер дің 
ки ім де рін кие бас та ды. Қа зір бә рі не бел гі лі ше тел дік «D&G», «Louis Vuitton», 
«Gucci» сын ды бренд тер ді Ая Ба па ни, Аида Қау ме но ва шы ғар ған ки ім дер 
ал мас ты рып отыр.

(http://www.altyn-orda.kz)
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1. Ди зай нер мен ті гін ші ма ман ды ғы ның бай ла ны сы бар ма? Олар дың ай ыр ма шы-
лы ғы не де?

2. Қан дай қа зақ стан дық ди зай нер лер ді бі ле сің дер?
3. Отан дық жә не ше тел дік ди зай нер лер дің қан дай атақ ты ки ім мар ка ла рын бі ле-

сің дер?

3. «Отан дық ди зай нер лер шы ғар ған ки ім дер ді ки ген дұ рыс па?» та қы ры бында өз ой ла-
рың ды «Төрт сөйлем» тәсілі арқылы жеткізіңдер.
1. Пікір. Өзіндік пікірлеріңді бір сөйлеммен жазыңдар. 
2. Дәлел. Өз пікірлеріңді бір сөйлеммен дәлелдеңдер. 
3. Мысал. Пікірлеріңді өмірмен байланыстырып, мысал келтіріңдер. 
4. Қорытынды. Тақырып бойынша қорытынды шығарыңдар.

  оы  алыық ал–сөз тір кес те рі нің, бі рік кен сөз сы ңар ла ры ның ара лы ғын
да ғы көр ші лес ды быс тар дың бірбі рі не іл ге рін ді де, кей ін ді де әсер етуі, сол ар
қы лы бас қа ды быс қа ау ысуы. Мы са лы: Ес жан  Еш шан, жас жі гіт  жаш ші гіт.

4. Мә тін нен қосымша лы зат есім дер ді те ріп жа зып, бу ын үн дес ті гі не ба ғы на тын жә не 
ба ғын бай тын сөз дер ді «Т кес те сі не» тү сі рің дер.

Бу ын үн дес ті гі не ба ғы на тын сөз дер Бу ын үн дес ті гі не ба ғын бай тын сөз дер

5. Екі тапсырманың бірін орындаңдар.
1. Су рет те гі қа зақ стан дық ди зай нер лер ту ра лы із де ніп, қыс қа ша де рек жа зың дар. 

Ық пал түр ле рін көр се тің дер.

Құ ра лай Нұр қа ді ло ва Бе рік Ис майылов

2. «Ди зай нер бол ғым ке ле ді» не ме се «Ди зай нер ма ман ды ғы ның қыр-сы ры» та қы ры-
бын да қыс қа ша мә тін жа зып, ық пал түр ле рін көр се тің дер.
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 §15. Тал ғам

1. Мә тін дерді оқып, ор тақ ой ды та бың дар.

Тал ғам мен тал ғам сыз дық адам ның қай дәс түр де, қай ор та да өс кен ді гі не, 
ал ған тәр бие сі не, па ра са ты на бай ла ныс ты. Тал ғам ға да тәр бие ке рек.

(www.elarna.com/koru_2162...jok)

Тал ғам ның мөл ше рі ба ла лық шақ тан бас тау ала ды: ту ған ұя сын да көр ген, 
біл ге ні, ес ті ге ні нің мә ні зор. Кіш кен тайы нан не нәр се ге әуес тен се, сол тұ рақ ты 
қы зы ғу шы лы ғын да мы та ды.

(www.elarna.com/koru_2162...jok)

1. Тал ғам ның қа лып та суы на не әсер ете ді?
2. Тал ғам мен қы зы ғу шы лық тың ара сын да бай ла ныс бар ма?
3. Кез кел ген ән ді тың дап, кез кел ген кі тап ты оқи бе ре сің дер ме? Кез кел ген ки ім ді 

кие бе ре сің дер ме? Тал ғам да рың қа лай қа лып та сып ке ле ді? Ой ла нып кө рің дер.

2. https://www.youtube.com/watch?v=ZevkfuHT4MA сай ты нан ар зан әрі сән ді ки іну 
ту ра лы ке ңес тер ді тың дап, сұ рақ тар ға жау ап бе рің дер.
1. Сән гер дің пі кі рі мен ке лі се сің дер ме?
2. Ки ім таң дау да қан дай мә се ле ге бас ты на зар ау да ру ке рек?

3. Берілген сөздердегі ықпал түрлерін анықтаңдар. Айтылуы мен жазылуындағы айыр-
маны, заңдылықты түсіндіріңдер.

Есжан, Асанбек, жауып, сабағы, жазса, ашса, көнбеді, бес жыл, жанбады, 
бір күні, ала кел, күн кешті, тасжүрек.

4. Кес те ні пай да ла нып, «Тәр бие лік ке ңес» құ раң дар. Бі рін ші ба ған да ғы тір кес тер ді 
ке ңес ті біл ді ре тін сөз дер мен аяқ тап, екін ші ба ған да ғы сөз дер мен тір кес тер ге ти іс ті 
қо сым ша лар ды жал ғап, сөй лем етіп құ рас ты рың дар.

�л гі:  Пі шін ге лай ы	 ты ки ім кию ке рек. То лы	 де не лі 	ыз ба ла �а 	ыс 	а көй лек 
жа рас пай ды.

Пі шін ге лай ық ты ки ім кию. То лық де не лі, қыз ба ла , қыс қа көй лек, жа рас пау.

Түс тер ді дұ рыс үй лес ті ру. Ала ба жақ көй лек пен сон дай сөм ке. Үш түс, көп 
бо луы, тал ғам, тө мен дік, біл ді ру.

Аяқ ки ім  мен киімнің тү сін де үй-
лес тіру.

Ашық түс ті көй лек, бей та рап түс ті аяқ ки ім, не ме-
се, ке рі сін ше, үй лес ті ру, жөн. 

Ауа райына лайық киіну. Қыста, жылы, қалың киім, бас киім, ки. Жаң-
бырлы күні, су өтпейтін киімдер, ки, дұрыс.
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5. Су рет тер де гі ба ла лар дың ки ім де рі нен қан дай қа те лік бай қа дың дар? Осы ған қа тыс ты 
жағдаят ойластырып, өз ой ла рың ды жа зың дар.

6. «Тал ғам ға талас жоқ» де ген пі кір ді не гіз ге ала оты рып, дос та ры ңа хат жа зың дар. 
Жаз ған хат та рың да ғы ық пал түр ле рін көр се тің дер.

 §16. Ки ім кию мә де ние ті

1. Мә тін ді оқып, әде мі ки іну ді қа лай үй ре ну ге бо ла ты ны ту ра лы пі кір ле сің дер.

Ең ал ды мен, «бұл соңғы сән де гі ки ім» де ген сөз ді ұмы туымыз ке рек. 
Сұ лу лық де ге ні міз  – өзі не жа ра сым ды, ың ғай лы ки іну. Ең бас ты сы, ки ім 
де не ге қо ным ды бо луы ке рек. 

Құр бы лар мен қы дыр ған да, ту ған-туыс   та-
ры мыз дың үйі не бар ған да ки імнің тар бол ма-
ға ны жөн, бұл емін-ер кін қоз ға лу ға мүм кін  дік 
бе ре ді жә не ки ім нің гүл ді бояуы бол са, нә зік 
кө рі не ді. Шын жыр бау лы сөм ке ні көй лек пен 
де, кэ жу ал сти лін де гі ки ім мен де ұс тау ға 
бо ла ды. Джин с (деним) шал бар да күн де лік ті 
ки   ген ге өте ың ғай лы.

Ал  қы зыл түс ті сән ді көй лек ті күн де лік ті 
тұр мыс та не ме се жұ мыс қа бар ған да кию мүм кін емес. Бі рақ кон церт те өлең 
ай ту ға, той-то ма лақ қа ки іп ба ру ға әб ден бо ла ды.

Гүл ді ки ім ки ген кез де сөм ке нің бір түс ті бол ға ны жөн. 
Бір түс ті кеу де ше мен бел дем ше ні са бақ қа, рес ми ме ке ме лер ге ки іп ба ру ға 

бо ла ды. 
Со ны мен қа тар жыл мез гі лі не, ауа рай ына сәй кес әр түр лі же ңіл бас ки ім  

ки іп, мой ыно ра ғыш та ғу ға бо ла ды.
(https://massaget.kz/layfstayl/zhadnama/21631/)

 уал а ылшы ша   
ың ғай лы ки ім сти лі. Бұл стиль дің 
ең бас ты қа ғи да сы – ки ім нің қо лай
лы бо луы.
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2. Бер ді бек Соқ пақ ба ев тың «Ба ла лық шақ қа сая хат» ро ма ны нан алын ған үзін ді ні 
(05. mp3) тың дап, ки ім киюде ұс та на тын не гіз гі қа ғи да лар ды анық таң дар.

1. Сен дер қа лай ки іну ді жөн кө ре сің дер?
2. «Стиль ді ки іну», «тал ға мы би ік» де ген ді қа лай тү сі не сің дер?
3. Мау сым ға лай ық ки ін беу ден қан дай қо лай сыз дық  ту ын дауы мүм кін?
4. Құр бы ла ры ңа ки ім киюге бай ла ныс ты қан дай ке ңес бе рер едің дер?

3. Кес те лер де гі  дұ рыс  жау ап тар ды бел гі леп, 5-ба ған ды өз де рің тол ты рың дар.

Жыл мез гі лі не 
бай ла ныс ты  
ки ім түр ле рі 

 Қыс қы ки ім 
қан дай   

бо лу ға ти іс?

 Жаз ғы ки ім   
қан дай ма та дан  

ті гі ле ді?

Сырт ки ім ді не ге  
бай ла ныс ты  
кию ке рек?

Са ған  
қан дай  

ки ім ұнай ды?
Қыс қы
Жаз ғы
Қы зық 
Әде мі 

Ашық
Қо лай лы
Жы лы
Су ық

Қым бат ма та дан
Оңай жуыла тын
Же ңіл ма та дан
Жүн нен то қыл ған

Үйде гі ауа рай ына 
бай ла ныс ты
Да ла да ғы ауа рай ына 
бай ла ныс ты
Адам дар ға бай ла ныс ты

Ки ім  ки ген де 
не ні ес ке ру  

ке рек?

Күн де лік ті ки ім ді 
қай да киеді?

Сән ді ки ім ді 
қан дай ма та дан 

ті ге ді?

Рес ми орын дар ға 
қан дай ки ім мен 

бар ған жөн?

Өзің қалай 
киінесің?

Өз тұл ға сы ның 
ерек ше лік те рін

Жас ерек ше лі гін 

Мек теп ке, көр ме ге, 
т.б. бар ған да
Той ға бар ған да
Са пар ға шық қан да 

Қа лың ма та дан
Қым бат, әде мі 
ма та дан
Жұ қа ма та дан 

Шолақ шал бар-
мен
Кос тюм мен
Дениммен 

4. Ба ған дар да ғы сөз дер ді өза ра бай ла ныс ты рып, сөй лем құ рас ты рың дар. Сөз ара лы ғын-
да ғы ық пал түр ле рін анық таң дар.

1 Ки ім ді        көр кі әде мі ки іну ге үй ре те ді 
2 Адам дұ рыс       жа ра сым ды бі лу        өнер
3 Ән ші лер адам ды  кие    де ген  хал қы мыз 
4 Ди зай нер лер киі мі не шү бе рек ки ім ді шы ға ды 
5 Әр қа шан  сах на ға адам  көй лек пен ала ды 
6 Адам ды ки ін ген  лай ық әде мі ки
7 Қа ра пай ым өзі ңе қа рап  қар сы кө рі не ді

5. «Қа лай ки ін ген дұ рыс?» де ген та қы рып та бі рін ші топ «Әр дай ым сән нен қал мау ға 
ты ры су ке рек» де ген ұс та ным бой ын ша, екін ші топ «Сән ма ңыз ды емес, бас ты сы, 
ки ім қо ным ды бо лу ке рек» де ген ұс та ным бой ын ша ойт ал қы ұй ым дас ты рың дар.

6. «Адам көр кі – шү бе рек» де ген та қы рып та жар на ма жа зың дар. Құ рас тыр ған жар на-
ма ла рың нан іл ге рін ді, кей ін ді жә не то ғыс па лы ық пал түр ле рін көр се тің дер.
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ІІІ ОТБАСЫ ЛЫҚ ДӘС ТҮР ЛЕР МЕН МЕРЕКЕ ЛЕР

 §17. Ба ла ға ат қою

1. Мә тін дер ді оқып, өз де рің сұ рақ тар дай ын даң дар. Ат қоюда қа зақ хал қы ның қан дай 
дәс түр ле рін бай қау ға бо ла ды?

Жа ңа ту ған сә би ге ат қою – ерек ше сал та нат ты ғұ рып тар дың бі рі. Ат қоюға 
қа зақ хал қы ерек ше кө ңіл бөл ген. 

Қа зақ та ба ла ға ат қою дың жо лы мен сәт те рі көп. Шөп шау ып жат са – Шөп-
ті бай деп, Нау рыз ай ын да ту са – Нау рыз бай деп, айт  кү ні ту са – Айт бай деп те 
қоя са ла ды. Сол си яқ ты қыз ба ла туа бер се, �л бол сын, �л ту �ан, �л ме кен дей ді. 
Көз ти ме сін деп Би шай, Кө тер ші, �ос �� ла�, Итем ген, К� шік деп те қой ған. 
Қа зір Бау ыр жан, Абай, Ол жас, Сә кен, Абы лай, Фа ри за лар көп. Бұлар – сол 
кі сі лер дей бол сын де ген ырым нан қой ыл ған есім дер.

(Сейіт Кен жеах ме т�лы)

Ба ла дү ние ге кел ген де әр са на лы от ба сы оған жа ра сым ды әрі әде мі есім 
бе ру ге ты ры са ды. Кей бі рі ел ара сын да кең та рал ған, за ма науи есім дер ді 
қой ып жат са, кей бі рі ата-ба ба ла ры ның, ұлы тұл ға лар дың есімде  рін, кей бі рі 
ежел гі есім дер ді қоя ды. «Жа ңа ту ған сә би бо ла шақ та құр мет ті, үл кен аза  мат 
бол сын» де ген үміт пен ата-ана сы жа сы үл кен, сый лы адам ға ат қоюға қол қа 
са ла ды. 

 (https://massaget.kz/layfstayl/alemtanu/18032/)

2. Су рет тер ге қа рап, үл гі бой ын ша сұх бат ты жал ғас ты рың дар. Ты ныс бел гі ле рі нің 
дұ рыс қой ылу ын тал қы лаң дар.

�лгі:
Әжем:
– Мі не, ша �ы ра �ы мыз �а сә би кел ді! Ен ді атын �ояйы�.
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3. Ба ла ға ат қоюда қан дай қа ғи да ны ұс тан ған дұ рыс? Ер сі есім дердің де кез де се ті ні 
ту ра лы мә тін ді (06. mр3) тың дап, өз есім де рің ту ра лы сұх бат құ рың дар. 

�лгі:
Ер ке б� лан: Се ні� аты� ды кім �ой ды?
Абы лай: Ме ні� атым ды атам �ой �ан. Ол кі сі – та рих шы. Ал се ні� аты�ды ше?
Ер ке б� лан: �.М� сі ре пов ті� шы �ар ма сын о�ы �ан со�, әкем ме ні сон да �ы кей іп-

кер ді� есі мі мен атау ды �й �а рып ты.

4. Тө мен де гі сөз дер ді «Тү сін дір ме сөз дік тен» тау ып, ма ғы на сын тү сін ді рің дер. Олар ды 
қа тыс ты рып сөй лем дер құ раң дар.

Қол қа са лу; ырым дау; азан ша қы рып, ат қою.

5. «Ме нің атым қа лай қой ыл ды?» де ген та қы рып та ша ғын әң гі ме (сөз саны – 40) жа зың-
 дар. Сөз дер дің ор фог ра фия лық нор ма ға сай жа зы лу ын ес ке рің дер.

 §18. Бе сік ке са лу

1. Су рет тер де қан дай от ба сы лық ме ре ке бей не лен ге нін ай тың дар. Ті рек сөз дер бой ын ша 
са бақ тың не ту ра лы бо ла ты ны на бол жам жа саң дар. Су рет тер бой ын ша сы нып тас та-
ры ңа сұ рақ тар дай ын даң дар.

Ті рек сөз дер:  сәби, бе сік ке бө леу, ба та бе ру, той, ба ла �ыз ды� бауы бе рік бол сын.

2. Мә тін ді оқың дар. Негізгі және қосымша ақпаратты анықтаңдар.

Шіл де ха на – жа ңа ту ған нә рес те нің құр ме ті не жа са ла тын ой ын- сау ық, 
той. Жас тар жи на лып, ән са лып, дом бы ра тар тып, ән-жыр ай та ды. Сол кү ні 
ба ла ны шіл де суы на шо мыл ды рып, су ға сың ғыр ла ған ти ын дар са ла ды, ба ла ға 
ден сау лық пен бір ге бай лық та ті лей ді.

Бе сік ке са лу. Бе сік – қа си ет ті, кие лі, құт ты мү лік, сә би дің ал тын ұя сы 
бо лып есеп те ле ді. Бе сік ке са лу ел де гі жо лы үл кен, тәр бие лі, өне ге лі әже лер ге, 
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әй ел дер ге тап сы ры ла ды. Ол бе сік ті от пен алас тап, ба ла ны бе сік ке бө лей ді. 
Бе сік тің тү бе гі ор на лас қан жер ден кіш ке не бұр шақ тә різ ді то қаш тар өт кі-
зі ле ді, оны «тыш тыр ма» деп ай та ды. Бе сік үс ті не же ті түр лі қа дір лі та за зат 
қой ыла ды. Бе сік ке сал ған адам ға бе сік ке са лар, яғ ни, кә де лі сый бе рі ле ді. 
Осын дай қу аныш үс тін де «Бе сік жы ры» ай ты ла ды:

Ай ыр қал пақ киі сіп,
Ақы рып жау ға тиі сіп,
Ба тыр бо лар ма екен сің?
Бар мақ та рың майы сып,
Түр лі ою ойы сып, 

Ше бер бо лар ма екен сің?
Таң дай ла рың та қыл дап,
Сө зің ді жұрт ма құл дап,
Ше шен бо лар ма екен сің?..

(Сейіт Кен жеах ме т�лы)

3. Мә тін де гі ті рек сөз дер ді анық тап, бір не шеуі не ды быс тық тал дау жа саң дар.

4. Мә тін де гі қою қа ріп пен бе ріл ген сөз дер ді «Түсіндірме сөздіктен» тау ып, ма ғы на сын 
тү сін ді рің дер.

5. Оқы лым мә ті нін де гі «Бе сік жы рын да» ба ла ға ай ты ла тын ті лек сөз дер ді «Тұ жы рым-
да ма лық кес те ге» жа зың дар. Ба тыр, ше бер, ше шен бо лу үшін не іс теу ке рек?

6. Бе сік той ту ра лы мә тін ді (07. mр3) тың дап, ту ыс тық атау лар ды теріп жа зың дар.

7. «Бө бек ке ті лек» де ген та қы рып та ша ғын әң гі ме жа зып, бу ын үн дес ті гі не ба ғын бай тын 
сөз дер ді анық таң дар.

 §19. Тұ сау ке су

1.  Су рет тер ге қа рап, бү гін гі та қы рып тың не ту ра лы бо ла ты ны на бол жам жа саң дар.
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2. Мә тін ді оқып, негізгі және қосымша ақпаратты анықтаңдар. Өз де рің бі ле тін ақ па рат пен 
то лық ты рың дар.

Тұ сау ке сер – сә би ді қаз тұр ға ны нан кей ін «тез жү ріп кет сін!» де ген ті лек пен 
жа са ла тын ғұ рып, ырым. Ол үшін ар найы ала жіп дай ын да ла ды. Тұ сауы 
ке сіл ген ба ла ны қо лы нан ұс тап тез жү гір те ді, ша шу ша ша ды.

Тұ сауың ды ке сей ін,
Күр меуің ді ше шей ін.
Қаз, қаз, ба лам, қаз, ба лам,
Қа да мың ды жаз, ба лам!
Қа дам бас саң, мәз бо лам.
Та ғы-та ғы ба са ғой,
Ал ты қыр дан аса ғой.
Қаз, қаз, ба лам, қаз, ба лам,
Та қы мың ды жаз, ба лам,
Қаз ба са ғой, қа ра ғым,
Құт ты бол сын қа да мың! – 

деп тұ сау ке сер жы ры ай ты ла ды.
(«�а за� салт-дәс т�р ле рі» жина�ынан)

1. «Тұ сау» де ген сөз дің ма ғы на сын тү сі не сің бе?
2. Тұ сау ке су үшін не ге ала жіп алы на ды? 
3. Ала жіп тен бас қа не мен ке су ге бо ла ды?
4. Тұ сау ке су үшін ба ла ның ата-ана сы қан дай адам дар ға қол қа са ла ды?

3. Тұ сау ке су рә сі мін де ай ты ла тын ті лек өлең ді (08. mр3) тың даң дар. Жас ба ла ға қан дай 
ті лек тер ай тыл ған?

4. Венн диаг рам ма сын тол ты рың дар.

 Шіл де ха на Тұ сау ке сер

5. Оқы лым мә ті ні нен ық пал түр ле рі не мы сал дар тау ып жа зың дар.

6. Бе сік ке са лу, шіл де ха на, ба ла ға ат қою, тұ сау ке сер рә сім де рі ту ра лы ақ па рат 
жи нақ тап, дос та ры ңа хат жа зың дар. 
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 §20. Ті ла шар

1. Су рет тер ге қа рап, бү гін гі та қы рып тың не ту ра лы бо ла ты ны на бол жам жа саң дар.

2. Мә тін ді оқып, мә тін бой ын ша сұ рақ тар құ рас ты рың дар. «Бі лім алу» жә не «ті ла шар» 
ұғым да ры ның ара сын да қан дай бай ла ныс бар еке нін ба ян даң дар.

Ті ла шар де ге ні міз – ба ла ның ұс таз ал дын ал ғаш кө руі не (мей лі ол қо жа, 
мол да бол сын, мұ ға лім бол сын) ар нал ған із гі ни ет, ба та-ті лек емес пе?! Ер те де 
ала лы жыл қы, ақ ты лы қой ай да ған ірі бай лар ба ла ла рын Бұ ха ра, Са мар қан, 
Қа зан, Түр кіс тан, Орын бор се кіл ді қа ла лар ға үл кен мед ре се лер ден бі лім алу ға 
жі бер ген. Ау қат ты адам дар дың кө бі ау ылын да ба ла оқы та тын қо жа-мол да лар ды 
ұс та ған. Ба ла сын алыс қа жі бе ру ге ша ма сы кел мейт ін қо ңыр тө бел ша ру асы бар-
лар мен сап тыаяқ тық ай ра ны бар ке дей дің өзі ба ла сын ау ыл ара сын да ғы мол да-
лар ға апар ған екен. Ті ла шар дәс тү рі сол кез де жа сал ған. Оқу ға ба ра тын ба ла ны 
жуын ды рып, тыр нақ-ша шын алып, әр кім жағ дай ына қа рай ба ла ға жа ңа ки ім 
ки гі зіп, қол да ғы ба ры мен дас тар қан жа сап, үл кен дер ден ба та ал ған. 

Тау дай бол сын та ла бың,
Ашыл сын ті лің, қа ра ғым.
Оқу сі ңіп са на ңа,
Жар қы рай бер сін қа ба ғың.
Мақ та ны шы бо ла біл
Ата ме нен анаң ның! –

де ген се кіл ді ақ ни ет тен шық қан ба та ны 
ес ті ген ба ла ның ру хы кө те рі ліп, оқу ға тал-
пын ған. Ата-анасы ба ла сын мол да ға же те леп 
апа рып: «Мол де ке, сүйе гі – біз ді кі, еті – сіз ді кі. 

ілашар – ба ла ның мек теп ке бар
ған ал ғаш қы қа да мы на ар нап жа
са ла тын ме ре ке.
е ре е – ді ни бі лім бе ре тін мек

теп.
Қо ырт белшаруа ыбар – ор
та ша, қа ра пай ым ша ру асы бар.
а тыа қ – ағаш тан шау ып жа

сал ған сабы бар ыдыс.
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Осы ба ла ға қа ра та ны тып, ті лін ашып бе рі ңіз», – деп тап сы ра ды екен. Әри не, 
ол за ман ның оқуы мен бү гін гі дәу ір дің са ба ғын да, ұс та зын да са лыс ты ру ға  
бол май ды. Алай да мұ сыл ман ша әріп та нып, оқу-жа зу ға кө зі қа рақ ты бол ған-
дар дан қа зақ тың не бір ғұ ла ма ға лым да ры, клас сик ақын-жа зу шы ла ры шық ты 
емес пе?!

(Зейнеп Ах ме то ва)

3. Сөз дік тер ді пай да ла нып, тір кес тер дің ма ғы на сын тү сін ді рің дер. Олар ды қа тыс ты -
 рып, сөй лем дер құ раң дар. 

Ала лы жыл қы, ақ ты лы қой; қо ңыр тө бел ша ру асы бар лар; сап тыаяқ тық 
ай ра ны бар ке дей; қол да ғы ба ры мен дас тар қан жа сау; тілін ашып беру; қа ра 
та ны ту; кө зі қа рақ ты бол ған дар.

4. Оқылым материалы бойынша негізгі ақпараттарды сақтай отырып, жинақы мәтін  
жазың дар.

5. Оқы лым мә ті ні нен бу ын үн дес ті гі мен ды быс үн дес ті гі не мы сал дар кел ті рің дер.

6. Бұрынғы және қазіргі ті ла шар дәс тү рі ту ра лы ша ғын ойтолғау жа зың дар. Сөз дер дің 
дұ рыс жа зы лу ына кө ңіл бө лің дер.

 §21. Ту ған күн

1. Су рет тер ге қа рап, бү гін гі та қы рып тың не ту ра лы бо ла ты ны на бол жам жа саң дар.  
«От ба сы мү ше ле рі жә не олар дың ту ған күн де рі» та қы ры бын да диа лог құ рың дар.
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2. Мә тін де гі нақ ты ақ па рат тар бой ын ша сы нып тас та ры ңа сұ рақ тар дай ын даң дар.

шел
Қа зақ тың ұлт тық ұғы мын да жас са ны мү шел ден есеп те ле ді. Мү шел дің 

ал ғаш қы сы 13 жас тан бас тап, кей ін әр мү шел сай ын 12 жыл дан қо сып оты-
ра ды. Сон да екі мү шел – 25, үш мү шел – 37, төрт мү шел – 49 жә не одан әрі 
осы лай ша есеп те ле бе ре ді. Бұ рын ғы кі сі лер жа сын айт қан да «бес мү шел ден 
екі жыл ас тым» (63 жас), «же ті мү шел ге тол дым» (85 жас) дей ді. Мү шел дің 
12 жыл дан қай ыры луы ның өзі адам өмі рі нің елеу лі ке зе ңі не сәй кес ке ле ді. 
Мы са лы, бір мү шел (13) ба ла лық, екі мү шел (25) күш-қу ат тың то лы суы, үш 
мү шел (37) жан-жақ ты то лы су, төрт-бес мү шел (49–61) ке мел де ну, одан әрі 
қарт тық дәу ір ге сәй кес ке ле ді. Ха лық ұғы мын да әр мү шел «адам өмі рі не қа -
уіп ті жыл» деп са на лып, мү шел жа сын да жа ңа ки імін бі реу ге бе ріп, құ дайы 
та ра та ды. Бұл жа сын да әр адам сақ та нып жү ре ді: алыс, ау ыр са пар лар ға шық-
пай ды. Ауа рай ының қо лай сыз ке зең де рін де абай лап жү ре ді. Қа зақ тар дың 
мұн дай сақ та нуы не гіз сіз де емес. Өйт ке ні адам ағ за сын да әр 12 жыл да үл кен 
өз ге ріс бо лып тұ ра ды.

(Сейіт Кен жеах мет�лы)

1. Бү гін гі та қы рып пен мә тін нің ара сын да қан дай бай ла ныс бар?
2. Ха лық не ге мү шел жас ты қау іп ті деп есеп те ген?
3. Та ғы қан дай от ба сы лық ме ре ке лер ді бі ле сің дер?

3. Оқылым мәтінін негізге алып, дең гей лік тап сыр ма ны орын даң дар.
1-дең гей. Жұл дыз на ма бой ын ша сы нып тас та рың ның ту ған кү ні қай жұл дыз ға сәй кес 
ке ле ті нін жа зың дар. 
2-дең гей. От ба сы мү ше ле рі нің жа сын мү шел жас пен бай ла ныс ты рып жа зың дар.

�л гі:
Атам ны� жа сы 58-де, ол 5 м� шел ге жа �ын да ды. Әкем ні� жа сы 39-да, ол 3 м�-

шел ден ас ты, т.т. 

3-дең гей. Ата-ана ла рың ның, бау ыр ла рың ның не дос та рың ның ту ған күн де рі не құт-
тық таухат жа зың дар.

4. Оқы лым мә ті ні нен бу ын үн дес ті гі мен ды быс үн дес ті гі не мы сал дар кел ті рің дер. 
Ауыз ша тү сін ді рің дер. 

�л гі:
�шін – ай ты лу да бу ын (ерін) �н дес ті гі не сәй кес �ш�н бо лып өз ге ре ді. 

5. Өз ге ха лық тар да жыл атау ла ры ның қа зақ ша жыл қай ыру дан ай ыр ма шы лы ғы бар 
ма? Өз де рің дү ние ге кел ген жыл ту ра лы қыс қа ша си пат та ма жа зып, ық пал түр ле рін 
кес те ге тү сі рің дер.
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 §22. Қо нақ кү ту дәс тү рі

1. Су рет тер мен ті рек сөз дер бой ын ша са бақ тың не ту ра лы бо ла ты нын бол жаң дар. 
Сы нып тас та ры ңа сұ рақ тар дай ын даң дар.

Ті рек сөз дер:  төр, �о на�, дас тар �ан, та �ам дар

2. Өлең ді оқып, қонақжайлылық белгілерін атаң дар. Өздерің білетін мәліметтер мен то лық-
тырыңдар.

Қо ақ а лылықбелгі і
Сырт тан кел ген мей ман ға 
Сә лем бе ріп, қол ал саң – 
Бі рін ші ет кен қыз ме тің.
«Тү сі ңіз», – деп түс бе рі сіп,
Шыл бы ры на орал саң – 
Екін ші ет кен қыз ме тің.
Есік ашып ен гі зіп,
Көр пе тө сеп, құп ал саң – 
Үшін ші ет кен қыз ме тің.

Мей ман ри за бол ма ғы – 
Құр мет пен үй ге қон ға ны.
Ке шік тір мей шай бер сең – 
Ұмыт бо лар тоң ға ны.
Тыс қа шық са қа рия – 
Қо лың да бол сын құ ма ны,
Ірік пе сең ба рың ды –
Қо нақ жай лық сол да ғы.

(«�а за� ты� ше шен дік сөз де рі» кі та бы нан)

3. Өлең мә ті ні нде қою қа ріп пен жа зыл ған сөз тір кес те рін де гі ық пал ды анық таң дар. 
«Мей ман», «қыз мет», «құр мет» сөз де рі нен қан дай ерек ше лік бай қа дың дар? Себебін 
түсіндіріңдер.

4. Қа дыр Мыр за Әлі нің «Қа зақ тар ды ше тел дік қо нақ тар ға та ныс ты ру» өле ңін (09. 
mp3) тың дап, қа зақ хал қы на тән қа си ет тер ді тау ып жа зың дар. Өлең ді жат тап 
алың дар.
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5. Берілген сөз дер мен сөз тір кес те рі нен қо нақ жай лы лық қа қа ты сы барын тауып, ша ғын 
мә тін жа зың дар. 

Төр ге шы ға ру, тө бе ге шы ғу, құс, құс жас тық, сый лау, сыйлық беру, 
жо ға ры шы ғу, жо ға ры кө те рі лу, аман да су, қош та су, хал-жағ дай сұ ра су, қыз-
мет ке ор на ла су, қыз мет қы лу, құр мет тұ ту, құр мет көр се ту, есік ашу, есік ті 
қа ғу.

6. Қо нақ кү ту дәс тү рі ту ра лы «Төрт сөйлем» тәсілі бойынша ойларыңды жазыңдар. 
1. Пікір. Өзіндік пікірлеріңді бір сөйлеммен жазыңдар. 
2. Дәлел. Өз пікірлеріңді бір сөйлеммен дәлелдеңдер. 
3. Мысал. Пікірлеріңді өмірмен байланыстырып, мысал келтіріңдер. 
4. Қорытынды. Тақырып бойынша қорытынды шығарыңдар.

7. Қо сым ша әде би ет тер мен ға лам тор же лі сінен қо нақ кү ту дәс тү рі ту ра лы на қыл сөз-
дер ді жазыңдар. Олардың мә нін ашың дар.

 §23. Қа зақ хал қы ның салт-дәс түр ле рі

1. Мә тін ді оқып, хал қы мыз дың салт-дәс түр атау ла ры мен олар дың мә нін тү сі нің дер.

Сүй ін ші. Қу аныш ты ха бар жет кі зу ші адам: «Сүй ін ші!», «Сүй ін ші!» – деп 
ке ле ді. Мұн дай да қу аныш ты үй ие сі: «Қа ла ға ның ды ал!» – дей ді не ме се оған 
ри за бо ла тын дай сый лық ұсы на ды. Бұл – қу ану дың, ри за лық тың бел гі сі.

Сә лем де ме – адам дар дың бір-бі рі не де ген сый лас ты ғы ның, құр мет тұ туы-
 ның ай қын бел гі сі. Сә лем де ме – көп тен көр мей са ғы ныс қан адам дар дың бір-
бі рі не жі бер ген қым бат бұй ымы, асыл за ты, жең сік та ма ғы, қыс қы сы ба ға сы.

Кө рім дік жә не бай ға зы. Жа ңа ту ған ба ла ға, жас ке лін ге, жас төл ге ал ғаш 
көр ген сәт те кө рім дік сұ рау – ха лық тың ежел гі дәс тү рі. Мұ ның ма ңы зы 
алып-бе ру де ға на емес, жа қын-жу ық тың адам гер ші лі гін, ни етін, жо ма рт-
ты ғын да та ны ту дың бел гі сі ре тін де қа ра ла ды. Бай ға зы мен кө рім дік – екі 
бас қа ұғым. Кө рім дік адам ға, жан ды ға, бай ға зы кө бі не се жан сыз дү ние ге 
қа тыс ты бе рі ле ді.

Ба зар лық. Алыс са пар ға сая хат қа, сау да жо лы на шық қан адам дар жер-
лес те рі не, көр ші-кө лем, сый лас адам да ры на, жас ба ла лар ға ірі лі-ұсақ ты сый-
лық тар әке ле ді. Оны «ба зар лық» деп атай ды.

Же ті ата. Әр адам же ті ата ға дей ін жа қын ту ыс са на ла ды. Қа зақ хал қы 
же ті ата ға дей ін қыз алыс па ған. Же ті ата әке ден тө мен емес, жо ға ры та ра ты-
ла ды. Олай бол са, же ті ата: 1) ба ла, 2) әке, 3) ата, 4) ар ғы ата, 5) ба ба, 6) түп 
ата, 7) тек ата («ата-тек» де ген сөз осы дан шық қан). Же ті ата ны та ра ту осы-
лай жік те ле ді. 

(«�а за� стан» �лт ты� эн цик ло пе диясынан)
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2. Мұ қа ға ли Ма қа таев тың «Нау рыз» өле ңін (10. mр3) тың дап, сы ба ға ның кім ге бе рі ле-
ті нін анық таң дар. Өлең ді жат тап алың дар.

3. Тө мен де гі жағ даят тар қай салт-дәс түр ге сәй кес ке ле ті нін жа зың дар.

1-жағ даят. Ажар жа ңа көй лек са тып ал ды.
2-жағ даят. Әсет ке аға сы Стам бұл дан ойыншық ат әкел ді.
3-жағ даят. Ел дос тың жа рыс та жең ге ні ту ра лы ха бар кел ді.
4-жағ даят. Нұр хан до сы на Аста на дан әкел ген ой ын шы ғын бер ді.
5-жағ даят. Бек бол ата сы нан қай ру ға жа та ты нын сұ ра ды.

4. Мә тін де гі қа зақ хал қы ның салт-дәс тү рі ту ра лы жа ңа ақ па рат ты анық таң дар. Не гіз гі 
ой ды өр бі те оты рып, қыс қа ша мә тін жа зың дар. 

Әр ха лық тың өзін ше дәс тү рі бар. Дәс түр дің де жақ сы-жа ма ны бо ла ды. 
Жа ма ны жол шы бай қа лып қоя ды, жақ сы сы ға сыр дан ға сыр ға ке те ба ра ды.

Қа зақ дәс тү рі ата-ана ны, үл кен ді сый лау ға баули ды. Үл кен ге сә лем бе ру, 
жол бе ру, ал ды нан көл де нең ке сіп өт пеу, қо нақ ты қар сы алу, төр ге шы ға ру, 
жақ сы қа бақ пен ат тан ды рып са лу, жол дас-жо ра ға қай ырым ды бо лу си яқ ты 
дәс түр лер өмір бойы ес кір мей ді.

Ха лық тық жақ сы дәс түр лер ді еш бір ұлы адам ат та ған емес, әр бір жас дәс-
түр ді қор ғау шы, орын дау шы әрі да мы ту шы бол ғай-ақ.

(�абиден М�с та фин)

5. Оқы лым мә ті ні нен ай тыл ған да ерін үн дес ті гі не сәй кес өз ге ріс ке ұшырай тын сөз дер ді 
те ріп жа зып, ор фоэпия заң ды лы ғы на қа рай дұ рыс оқың дар. 

6. Қа зақ хал қы ның салт-дәс түр ле рі туралы ақ па рат тарды «Қос жаз ба күн де лі гі не» тү сі-
рің дер.

Ақпараттар Түсіндірме (комментарий)
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IV ЖАНУАР ЛАР ӘЛЕМІ МЕН ӨСІМ ДІК ТЕР ДҮ НИЕ СІ

 §24. Адам жә не та би ғат 

1. Су рет тер ге қа рап, бү гін гі та қы рып тың не ту ра лы бо ла ты ны на бол жам жа саң дар.

2. Мә тін ді оқып, та қы рып қой ың дар. 

Қа зақ хал қы ның көш пе лі өмір сал ты сан ға сыр лар бойы та би ғат пен ете не 
та ны суы на мүм кін дік бер ді. Осы ның нә ти же сін де жа байы жа ну ар лар дың 
ты ны с-тір ші лігін, олар дың бір-бі рі нен ай ыр ма шы лы ғын, ме кен-ор нын, пай-
да сы мен зи янын ажы ра та біл ді. «Түз та ғы сы та би ғат пен тіл дес» екен ді гін 
аң ға рып, олар дың ата лы ғын, ана лы ғын жә не ұр пақ та рын же ке атау мен атап, 
әр қай сы сы на ерек ше мән бер ген. Кей бір жа ну ар лар ды кие лі, қа си ет ті деп 
са на ған не ме се «ке сі рі тиеді», «кие сі ұра ды» деп есеп те ген. Мы са лы, жы лан ды 
«қы быр», «ұзын құрт» деп, ал қас қыр ды «ит-құс», «бө рі», «ұлы ма» деп ата ған. 
Ежел ден қа зақ аң шы ла ры мен саят кер ле рі ара сын да аң дар ба ла ла ған кез де, 
құс тар жұ мы рт қа лап жат қан да, ба лық тар уыл ды рық шаш қан да олар ды ау ла-
май тын салт-дәс түр қа лып тас қан. Мұ ның өзі түз та ғы ла ры на де ген үл кен қам-
қор лық ты көр се те ді.

(Рысбай Сә тім бе к�лы)

1. «Түз та ғы сы» де ген ді қа лай тү сін дің дер? Түз та ғы сы на (жа байы аң дар ға) қан дай 
аң дар жа тады ? Үй жа ну ар ла ры на ше?

2. Қан дай жа ну ар лар кие лі са на ла ды? Не ге? Се бе бін анық таң дар.

3. «Аң шы лық», «саят кер лік» сөз де рі нің мә нін сөз дік тен қа рап, қан дай ай ыр ма шы лы ғы 
бар еке нін бі ліп алың дар.
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Ті лі міз де гі сөз дер дің ма ғы на ла ры әр түр лі. Бір ұғым ның өзін бір не ше сөз бен 
бе ру ге бо ла ды. Мы са лы: ғұ ла ма де ген сөз ді да ныш пан, ке мең гер си яқ ты бір не ше 
сөз бен бе ру ге бо ла ды. Мұн дай сөз дер мән дес сөз дер деп ата ла ды.

 е   о м   ер деп ды быс та луы әр түр лі, бі рақ ма ғы на ла ры жа қын 
сөз дер ді ай та мыз. Мы са лы  әде мі, сұ лу, ажар лы, кел бет ті.

Қар ым  е  а то м   ер деп ма ғы на ла ры бірбі рі не қа ра мақар сы 
сөз дер ді ай та мыз. Мы са лы: жақ сы  жа ман, ұзын  қыс қа, би ік  ала са.

4. Дең гей лік тап сыр ма ны орын даң дар.
1-дең гей. Оқы лым мә ті нін де гі мән дес сөз дер ді те ріп жа зың дар.
2-дең гей. Бе ріл ген сөз дер дің ан то ним де рін та уып, сөйлем құраң дар.

Пай да. Жа байы. Айырмашылық. Көш пе лі.

3-дең гей. Үй жа ну ар ла ры мен жа байы жа ну ар лар дың атау ла рын «Т кес те сі не» са лып 
жа зың дар.

5. Жан-жа ну ар дың төл де рі қа лай ата ла ды? Көп нүк те нің ор ны на ти іс ті сөз дер ді қой ып 
жа зып, сөй лем құ раң дар.

Қоян ның ... . Түл кі нің ... . Елік тің ... . Арыс тан ның ... . Аю дың ... . 
Киік тің ... .  Қас қыр дың ... . Жол ба рыс тың ... .

 §25. «Қа зақ стан ның Қы зыл кі та бы»

1. Су рет тер мен ті рек сөз дер бойынша бү гін гі та қы-
рып қа бол жам жа саң дар.

Ті рек сөз дер:  жа ну ар лар �а �ам �ор лы�, 
жой ылу �аупі бар а� дар ды �ор �ау �а алу, та би-
�ат ты ая лап, көр кей ту.

мыртқалылар – ар қа омырт қа
сы не ме се ар қа жұ лы ны жә не миы 
мен кө зін қор ғай тын бас сүйе гі бар 
жа ну ар лар.
т алы у – ара ла су, қа ты су, үлес 

қо су.
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2. Мә тін ді оқып, тап сыр ма лар ды орын даң дар. Мә тін ге жос пар құ рың дар.

Қы ыл іта
«Қа зақ стан ның Қы зыл кі та бы» – рес пуб ли ка ау ма ғын да кез де се тін си рек, 

са ны азай ып, жойы лып ке ту қаупі бар жа ну ар лар мен өсім дік түр ле рі ту ра лы, 
олар ды ғы лы ми зерт теу, қор ғау, қал пы на кел ті ру, ти ім ді пай да ла ну ту ра лы 
то лық мә лі мет те рі бар не гіз гі құ жат.

«Қа зақ стан ның Қы зыл кі та бы» «Жа ну ар лар» мен «Өсім дік тер» деп ата-
ла тын 2 том нан тұ ра ды. Оның омырт қа лы жа ну ар лар ға ар нал ған І бө лі мі 
1978 жы лы ба сы лып шық ты. Оған омырт қа лы лар дың 78 тү рі ен ді. Олар ға 
сүт қо рек ті лер ден  қа ра кір пі, көк су ыр, құн дыз, үн ді қай ра ңы, қы зыл қас қыр, 
Тянь-Шань аюы, қа ра кү зен, Ор та Азия сі леу сі ні, ша ғыл мы сы ғы, қа ра құй рық, 
үс тірт қойы, ар қар, т.б.; құс тар дан  Ал тай ұла ры, қа ра ләй лек, кә дім гі қо қи қаз, 
дуа дақ, без гел дек, бүр кіт, су бүр кіт, ла шын, т.б.; ба лық тар дан  Сыр да рия тас-
бе кі ре сі, Арал ал быр ты, Кас пий тас бе кі ре сі, т.б. кір ді.

Қа зақ стан Қы зыл кі та бы ның өсім дік тер ге ар нал ған ІІ бө лі мі 1981 жы лы 
ба сы лып шық ты. Оған өсім дік тер дің 308 тү рі тір кел ді. «Қы зыл кі тап» – аң-құс 
пен өсім дік тер дің бел гі лі бір түр ле рі нің жой ылу қау пін, олар ды көз дің қа ра-
шы ғын дай қор ғау қа жет ті гін, олар ды ау лау ға тый ым са лын ға нын ес кер те тін 
бел гі, сол түр лер ді сақ тап, кө бей ту ісі нің бағ дар ла ма сы бо лып та бы ла ды.

(«Ол кім? Б�л не?» кі та бы нан)

1. Қа лай ой лай сың дар, бұл кі тап тың тү сі не ге қы зыл?
2. «Көз дің қа ра шы ғын дай қор ғау» де ген ді қа лай тү сі не сің дер?
3. Су рет тер де гі (39-бет) «Қы зыл кі тап қа» ен ген аң дар ды атаң дар. Олар ту ра лы не бі-

ле сің дер? Ақ па рат жи наң дар.

3. Мә тіндегі қою қаріппен берілген сөздердің синонимдерін жа зың дар.

4. Қ.Мыр за Әлі нің «Қы зыл кі тап» өле ңін (11. mр3) тың даң дар. Аң-құс, жән дік тер дің жо -
йы  лу ына кім кі нә лі? Олар ды қа лай қор ғау ға бо ла ты ны ту ра лы өз ой ла рың ды жа зың дар. 

5. Оқылым және тыңдалым материалдары бойынша «Қос жаз ба күн де лі гін» тол ты-
рың дар. Не гіз гі ақ па рат ты тү сін ді рің дер. Жұп та сып, өза ра тал қы лаң дар.

 Дәй ек сөз (ци та та) Тү сін дір ме (ком мен та рий)

6. «Қы зыл кі тап қа» ен ген аң, құс, балық және өсімдік түрлерін жазың дар.

Сүт қо рек ті лер:  ...
Құс тар: ...
Ба лық тар: ...
Өсім дік тер: ...
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 §26. «Ба қа мен үй рек» ер те гі сі

1. Мә тін ді рөл ге бө ліп оқың дар. 

Жа ға ға үй рек тер қон ды. 
Үл кен үй рек:
– Жол алыс. Тез та мақ ішің дер! – де ді.
Ба қа оларға жа қындап келіп:
– Үй рек тер, қай да ба ра сың дар? – деп сұрады.
– Оң түс тік ке, – де ді бір үй рек.
– Оң түс тік те ма са, шір кей көп пе?
– Көп.
Ба қа оларға:
– Ме ні ала ке тің дер, – де ді.
– Се нің қа на тың жоқ, – де ді үй рек тер.
– Шы бық ты екі үй рек ұшы нан тіс тей ді. Мен ор та сы нан тіс тей мін. Осы лай 

ұша мын, – де ді бақа. – Бі рақ сен дер қаң қыл да маң дар, мен ба қыл да май мын.
Үй рек тер мен ба қа бір ау ыл дың үс ті нен ұшып ба ра жат ты. Тө мен де 

ба ла лар:
– Қы зық-ай! Мы на ны қа раң дар! – деп шу ла ды. Соң да ры нан жү гір ді. Ба қа 

мақ та нып кет ті:
– Бұ ны мен ой лап тап тым! Мен! Мен! – деп ай қай ла ды.
Ба қа шал шық су ға құ лап түс ті.

(http://www.elarna.com/ertegi_kk.php)

2. «Та би ғат – адам зат қа ама нат» ат ты бей не филь мді (https://www.youtube.com/watch? 
v=ptfNTXDvjAg) тамашалаңдар. 

3. Оқылым және тыңдалым материалдарын негізге алып, тап сыр ма лар ды орын даң дар.
1-дең гей. Ба қа ға си пат та ма бе рің дер. Сипаттама сөздердің антонимдерін анықтаңдар.
2-дең гей. Ба қа лар мен жа байы үй рек тер ту ра лы қан дай қы зық мә лі мет тер бі ле сің-
дер? Ха бар ла ма дай ын даң дар.
3-дең гей. Тыңдалым бөлімінен ал ған әсер ле рің ді дос та ры ңа хат тү рін де жа зың дар.

 Бір не ше ма ғы на да жұм са ла тын сөз дер маы алы  ер деп ата ла ды. 
Көпма ғы на лы сөз дер тү сін дір ме сөз дік те 1); 2); 3)... деп нө мір ле ніп бе рі ле ді.

Мы са лы, қа ра (етіс тік):
1) көз жі бе ру, на зар ау да ру;
2) із деу, та бу ға ты ры су, қа рас ты ру;
3) кө ру, тек се ру, ба қы лау;
4) ес ке ру, елеу, тың дау;
) аң ға ру, бай қау;
) ба ғып қа ғу, кү ту, бап тау;
) кү ту, то су, бө ге лу, т.б.
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4. «Ақыл ды», «ай ла кер», «қор қақ», «сақ», «қы ра ғы», «тө зім ді» сөз де рі нің синоним    дері 
мен ан то ним де рін жа зып, сөй лем құ рас ты рың дар.

5. Бе ріл ген аң-құс тар ға қан дай си пат та ма сәй кес ке ле ті нін анық тап, сәй кес тен ді ріп 
жа зың дар.

 Түл кі
Сұң қар
Қоян
Ит
Бұл бұл
Үкі
Түйе

ән ші
ай ла кер
ақыл ды
қор қақ
сақ
қы ра ғы
тө зім ді

6. «Ба қа мен үй рек» ер те гі сі нің же лі сімен оқи ға ны жалғастырып, диа лог құрың дар.

7.  Ғаламтор желісі мен қосымша әдебиеттерді пайда ла нып, жан-жа ну арлардың төл де-
рі нің, ана лық, ата лық та ры ның атау ла рын жа зың дар.  

�лгі:  си ыр, өгіз, б� зау, т.б.

 §27. Жан-жа ну ар лар ту ра лы ер те гі лер

1. Мә тін ді рөл ге бө ліп оқың дар, та қы рып қой ың дар. 

Бая ғы өт кен за ман да бір шал мен кем пір 
өмір сү ріп ті. Жал ғыз си ыр дың сү ті олар дың 
қо ре гі бо лып ты. Сон дық тан си ыр дың бұ зауы 
сүт ке жа ры май, өле бе ріп ті. Си ыр ы енді 
бұзауласа, кем пір мен шал бар уы зын бұ зау ға 
бер мек бо лып ке лі се ді. 

Үш күн нен соң си ыр ер кек бұ зау туа ды. 
Олар қан ша та рық са да, си ыр ды сау май, бар-
лық сү тін бұ зау ға бе ре ді. Ене сі нің бар сү тін бір 
өзі еміп өс кен бұ зау үл кен өгіз бо лып шы ға ды.

Күн дер дің бір кү нін де ол өзі нің се міз ді гі не 
ма сат та на ды. «Осын дай зор, сұ лу де нем мен 
мы на бір жа ман си ыр лар дың ішін де жайы лып жүр ге нім лай ық сыз екен, түйе-
лер ге ба рып қо сыл ға ным дұ рыс шы ғар», – деп ой ла на ды өгіз.

Өзін ерек ше зор се зі ніп жүр ген ол ба рын ша-ақ түйе бо лу ға ты ры сып ба ға ды. 
Олар дың же ген шө бін жей ді, алыс шөл ге ке тіп, сор таң жа лай ды. Ақы рын да, 
шөл ден қа тып, іші ауы рып, шы дай ал май ды. 
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– Әб ден өле тін бол дым, жыл қы лар ға ба рай ын. Олар түйе ден кі ші рек қой, 
аза бы да же ңі лі рек бо лар, – дей ді.

Жыл қы лар дың ішін де жүр ген де оған жай сыз бо ла ды. Со лар ға іле сіп, 
қа тар ла ры нан қал май шау ып жү ре мін деп әб ден шар шай ды.

Бір кү ні үйірге қас қыр ти іп, жыл қы лар дүр кі рей қа ша ды. Өгіз ілі се ал май, 
ай да ла да қа лып қоя ды. Жыл қы лар қа шып ке те ді де, өгіз қас қырлар дың қор-
ша  уын да қа ла ды.

– Мө-ө-ө-өөө! Құт қа рың дар ме ні! Құт қа рың дар! Мө-ө-ө! Мө-ө-ө-өөө! Кім бар 
ма ңай да? Мө-ө-ө! – деп мө ңі рей ді өгіз.

– Бұл не ай қай? Құ лақ тү рің дер ші!
– Та ныс дау ыс қой өзі.
Та бын си ыр жо та ға шық са, сол бая ғы өз де рін мен сін бей кет кен өгіз қас-

қыр лар дың қор шау ын да қал ған екен.
Си ыр лар өгіз ге еш бір кек сақ та мас тан, оны қас қыр лар дан құт қа рып ала ды. 
– Мен сен дер ді рен жіт тім. Ақыл сыз ды ғым нан осын дай жағ дай ға тап бол-

дым. Та ту бол ған, ту ыс тар мен бір жүр ген қан дай жақ сы! «Бө лін ген ді бө рі жей-
ді!» де ген осы екен. Ке ші рің дер ме ні, мө-ө-ө-өөө! – деп ке ші рім сұ рап ты өгіз.

(Ха лы� ер те гі сі)

1. Өгіз не ге өзін ту ыс та ры нан ар тық пын деп са на ды?
2. Өгіз дің түйе лер ге де, жыл қы лар ға да қо сы ла ал мауы ның се бе бі не де?
3. «Бө лін ген ді бө рі жей ді» де ген ді қа лай тү сі не сің дер?
4. Осы оқи ға адам дар ға са бақ бо ла ала ма?

2. «Жан-жа ну ар лар дың жыл ға та ла суы» ер те гі сін (12. mр3) тың дап, ал ған әсер ле рің мен 
бө лі сің дер.

Ды быс та луы бір дей, ма ғы на ла ры әр түр лі сөз дер омо м ер деп ата ла ды.
Мы са лы: ара   бал ара сы,  ағаш ке се тін ара  
Омо ним дер мен көпма ғы на лы сөз дер  өза ра ұқсас болып көрінуі мүмкін. Көпма

ғы на лы сөз дердің ара сын да қан дай да бір ма ғы на лық жа қын дық, бай ла ныс бо ла ды. 
Ал омо ним сөз дер дің ара сын да он дай ма ғы на лық жа қын дық, ұқ сас тық бол

май ды. Мәселен, қа ра сө зі нің көпма ғы на лы еке нін біл дік. Осы қара сөзі зат тың 
сы нын да біл ді ре ді. Мы са лы: қа ра шаш, қа ра қа рын даш. Бұл кез де ол қи мыл ды 
біл ді ре тін қа ра сө зі не омо ним бо ла ды.

3. Берілген сөздерден сөйлемдер құрау арқылы олардың омонимдік мағынасын 
анықтаң дар.

�л гі:  Шал: 1. Бая�ыда шал мен кемпір болыпты.  
 2. Бай�аусызда шалып ��латты.  
 3. Досына телефон шалды.

Шал, сау, бар, қос, ақ, қал, шап, қой, жас.
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4. «Бас», «бет», «құлақ» сөздерінің көпмағыналы екенін мысалдармен дәлелдеңдер.

�л гі:  көз – зат есім

1. адам ны� кө ру м  ше сі, кө зі;
2. ине ні� кө зі, жіп өт кі зе тін те сі гі;
3. те ре зе ні� кө зі, әйне гі;
4. іс ті� кө зін та бу, ж� мыс ты жа� сы орын дау;
5. көз са лу, �а рау;
6. бас-көз бо лу, �а да �а лау.

5. Тыңдалым бөлімінде баяндалған ер те гі же лі сі бой ын ша қой ыла тын спек такльге 
ха бар  ландыру жа зың дар.

6. Омо ним, си но ним  және ан то ним дер ді пай да ла нып, өз де рің бі ле тін хай уа нат тар ба ғы -
 на жар на ма жа саң дар.

 §28. Адам жә не жырт қыш аң

1. Мә тін ді оқып, та қы рып қой ың дар. Се бе бін тү сін ді рің дер. Мәтіндегі негізгі ойды 
анықтаңдар.

Ба ла күн де ес ті ген бір әң гі ме ес тен 
кет пей ді.

Бір шо пан ның қо ра сы ма ңы на қас-
қыр лар бөл ті рік өр гі зе ді. Қой қай ыр ған 
шо пан ның бұ лар ға, қас қыр дың оған 
зи яны жоқ, бей біт қа тар өмір сү ріп 
жа та ды. «Бөл ті рі гін алай ық!» – деп 
ау ыл жі гіт те рі жұл қын ға ны мен, шо пан 
олар ды ма ңай лат пай ды. Дү ние де бөл-
ті рі гін ал дыр ған қас қыр дан ашу лы аң 
жоқ, ер тең-ақ қой ын қы рып ке туі мүм-
кін. Бөл ті рік тер дің ата сы мен ене сі көр-
ші сі нің ота ры на өз ге тұ қым дас та рын 
жа қын дат пай, сырт тай қор ғаш тап 
жү реді.

Осы кез де мы на дай оқи ға бо ла ды: ін ау зы на шы ғып, күн шуақ та ой най тын 
бөл ті рік тер бір ақ қо зы ны абай сыз да өл ті ріп ала ды. Оны шо пан да кө ре ді. Ер те-
ңін де «ен ді қайт ер екен?» деп ба қы ла са, ота рын да мой нын да жі бі бар бө тен бір 
ақ қо зы пай да бо ла ды.

Қы зық ты қа ра ңыз, бөл ті рі гі нің қы лы ғы на «ұял ған» қас қыр лар сол тү ні 
көр ші ау ыл дың қо та ны на тү сіп, әл гі ақ қо зы ны ұр лап алып кел ген екен.

(М.Ша ха нов)
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1. «Қас қыр да қас қыл май ды жол да сы на» де ген ді қа лай тү сі не сің дер?
2. «Қас қыр лар мен бей біт қа тар өмір сү ру ге бо ла ды» деп есеп тей сің дер ме?
3. Қас қыр лар ды ұяты бар тір ші лік ие ле рі не жат қы зу ға бо ла ма екен?

2. «Кір пі мен қар ға» ер те гі сін (13. mр3) тың дап, ер те гі маз мұ ны на сәй кес ке ле тін мә тел 
ай тың дар.

3. Оқылым мәтінінде қою қаріппен бе ріл ген сөз дер ді мән дес сөз дер імен (си но ним де-
рі мен) жазыңдар.

�л гі:  абай сыз да – бай �ау сыз да.

4. Эн цик ло пе дия лар мен әр түр лі ақ па рат көз де рі, «Дү ни ета ну» оқу лы ғын да ғы мә лі мет-
тер ді зер де леп, кес те ні тол ты рың дар.

Тау лар  Жан-жа ну ар лар  Қо ре гі, ор та сы
Ал тай 
 Тянь-Шань 

Са ры ар қа 

5. Қас қыр сө зі не қа тыс ты ма қал-мә тел дер ді жи нақ таң дар. Тү сін дір ме бе рің дер.

Ма қал-мә тел дер Тү сін дір ме (ком мен та рий)

6. М.Әуе зов тің «Көк се рек» әң гі ме сі бой ын ша тү сі ріл ген филь мді кө рің дер. «Көк се рек 
жауыз   ды ғы ның се бе бі не де?» де ген та қы рып та дос та ры ңа хат жа зып, өза ра ой бө лі сің дер.

 §29. Өсім дік жә не му зы ка

1. Мә тін ге та қы рып қой ып, се бе бін тү сін ді рің дер. Мәтін  мазмұнын түсінуге, нақты 
ақпараттарды анықтауға бағытталған сұрақтар құрастырыңдар.

ХХ ға сыр дың ба сын да Үн діс тан ның Кол-
ката қа ла сын да фи зио лог ға лым Джаг диш 
Бос өсім дік тер дің да муы на му зы ка ның 
әсе рін бақылап, тә жі ри бе жа са ған. Зерт теу 
нә ти же сін де өсім дік тер ге ск рип ка ды бы-
сы ның өте жа ғым ды әсер ете ті нін анық та ған. 
Док тор К.Н.Сингх пен Стел ла Пон ниа ск рип-
ка ның та ңер тең гі уа қыт та ғы ды бы сы на 
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жа су ша да ғы ци топ лаз ма қоз ға лы сы ның 
жыл дам дау ын бай қа ған.

Ми мо за ға кү ні не 25 ми нут ск рип ка да 
Үн діс тан му зы ка сы ой нал ған. Му зы ка 
тың да ма ған ми мо за мен са лыс тыр ған да, 
му зы ка тың да ған ми мо за 1,5 есе жақ сы 
өс кен.  

Кү ріш, те ме кі, би дай флей та ас па бы ның 
ды бы сы на жақ сы өсе ді. Ск рип ка ды бы сы на 
шие аға шы бір мез гіл де қау лап, гүл жар ған.

Бір қызығы, өсім дік тердің аса шу лы му зы ка ны «жақтырмай тыны» белгілі 
болды.

Му зы ка мен өсім дік ара сын да ты ғыз бай ла ныс бар. Мы са лы, көп те ген 
ағаш тар дан му зы ка лық ас пап тар жа са ла ды. Шыр ша дан  дом бы ра, пиа ни но, 
вио лон чель, ск рип ка; қай ың нан  ар фа, рояль; шам шат тан  ги та ра; қа ра ғай дан 
қо быз жа са ла ды.

(Ж.Са �ын ды �ов, Р.Әлім �� ло ва)

і тура еауы алыма ы а ы
Сөздің затты немесе құбылысты атап білдіретін мағынасы турама ы а деп 

аталады. Тура мағына әр заттың өзіне тән жеке мағынасы болып табылады, 
сол арқылы біз оны айыра аламыз. Мысалы: мектеп, теңіз, кеме – заттарды 
атаса, ұзын, ыстық, биік, жақсы деген сөздер заттың  сынын, ал оқу, жүру, жүзу – 
қимыл ды атайды.

Сөздер тура мағынада айтыла бермейді, ауыспалы мағынада қолданылуы 
да мүмкін. уы алыма ы а – сөздің қолданылуы барысында пайда болатын 
туынды мағынасы. Ол сөздің  тура мағынасының негізінде туындайды. Мысалы:  
. еңізде кеме жүзіп жүр. . Білім  теңіз, мектеп   кеме. . нерлі өрге жүзер. 

Бірінші сөйлемдегі теңіз, кеме, жүз сөздері тура мағынасында жұмсалса, келесі 
сөйлемдерде ауыспалы мағынада жұмсалған.

2. Қою қаріппен берілген сөз де рі нің тура және ауыспалы ма ғы на ла рын анық таңдар.

�лгі: 

Орман ішінде билейтін а�аш бар. Ол адамны� ішінде не барын білу �иын.

Қы тай дың ежел гі ор манының ішін де ерекше сәм бі тал бар. Осы биік 
ағаш тың қа сын да же ңіл ли ри ка лық әуен қой са ңыз, ағаш му зы ка ыр ға ғы на 
іле сіп, би лей жө не ле ді. Бір ға жа бы, шулы, даңғаза музыка қойсаңыз, ағаш 
би ле мей қоя ды екен. Жер гі лік ті тұр ғын дар оған «би лейт ін ағаш» деп ат қой-
ған.

(http://massaget.kz/layfstayl/alemtanu/syrly-alem/4382/...)

 олог –  жа ну ар лар мен өсім
дік тер ағзасындағы тір ші лік үде рі
сін зерт тейт ін ға лым.

то ла ма – жа су ша жар ғақ ша сы 
мен яд ро ара сын тол ты рып тұ ра
тын қой мал жың сұй ық тық.
Шамшат – ыс тық жақ та өсе тін, сү
ре гі бе рік, ірі ағаш.
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3. Жа нар Айжа но ва ның орын дау ын да ғы «Қо бы зым» әнін тың дап, қо быз дың қан-
дай ағаш тан жа сал ға нын анық таң дар (https://www.youtube.com/watch?v=W_
DJKhmCGC8). Ән мә ті ні не тал дау жа саң дар.

4. «Құ лақ тан кі ріп, бой ды алар жақ сы ән мен тәт ті күй» ат ты та қы рып та кон церт өте-
тін ді гі ту ра лы ха бар лан ды ру жа зың дар.

5.  Ақындардың ағаш, гүл, т.б. өсім дік тер ге ар нал ған өлең дерінен бір не ше үзін ді тауып, 
жа зың дар. Өздерің де өлең шығарып көріңдер.

�лгі: 

Жа пы ра� ж  рек жас �ай ы�!
Жа ным ды ай ыр бас тай ын...   (М.Ма �а таев) 

 §30. Ға жай ып ағаш тар

1. Мә тін дер ді оқың дар. Нан мен сүт қа лай алы на ты нын ес ке тү сі рің дер. 

Нан аға шы Үн діс тан мен Ма лая ара лын да өсе ді. Оның ас қа бақ тә різ ді же мі сі 
бо ла ды. Кей бі рі нің сал ма ғы 25 ке лі ге дей ін же те ді. Ағаш же мі сі нің крах ма лы 
көп, дә мі би дай дың на ны си яқ ты. Жер гі лік ті тұр ғын дар осы нан аға шы ның 
же мі сін бөл шек теп ту рап, қуы рып ас ете ді. Сон дай-ақ әл гі же міс тер ді сал қын 
шұң қыр ға са лып, құ ра мын да ғы крах мал ды ашы ту ар қы лы қа мыр ға ұқ сас 
қос па алып, одан дәм ді то қаш пі сі ре ді. 

Сүт аға шы. Бра зи лия да сүт бе ре тін ағаш 
бар, ол Ама зон ка өзе ні нің жа ға сын да өсе ді. 
Жер гі лік ті ха лық оны «сор вей ра» деп атай-
ды. Сор вей ра аға шы ның бір же рін кер тіп 
қал са, одан сүт сияқты ақ шы рын сау лап 
қоя бе ре ді. Өзі сүт тен сәл қыш қыл дау. Сон-
дық тан оны ал ғаш та ғам ре тін де пай да ла на 

ра мал – өсім дік тен алы на тын 
ұн тақ тал ған кө мір суы.
ота  – өсім дік тер ту ра лы ғы

лым мен ай на лы са тын ға лым.
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қой ма ған. Кей ін нен бо та ник тер зерт теп, оның си ыр сү ті нен еш бір кем емес-
ті гін анық та ған. Ха лық тың айт уын ша, ақ шы рын ға аз дап су қо сып пі сір се, 
дә мі сүт тен ай ны май қа ла ды екен. Ағаш ты бір « сау ған да» 2–4 литр ге дей ін 
сүт алу ға бо ла ды екен.

(«Ге не ти ка лы� ма те ри ал дар ре су рс тары» а� па рат ты� же лі сі нен)

1. Мә тін дер ге қан дай ор тақ та қы рып қоюға бо ла ды?
2. Нан ды қан дай өсім дік тер ден ала ды?
3. Адам дар қай жа ну ар лар дың сү тін пай да ла на ды?
4. Ха лық ара сын да нан мен сүт ті қа лай атай ды?
5. Мә тін де гі «ағаш ты сауу» де ген тір кес дұ рыс па? Бұл сөз қан дай ма ғы на да қол да-

ныл ған?

2. Қою қаріппен берілген сөз дер дің си но ним де рін тау ып жа зып, бір не ше сөй лем 
құ раң дар.

3. «Ал ма ты ның қақ ор та сын да ға жай ып ағаш өсу де» бей не жаз ба сын (https://www. 
youtube.com/watch?v=32g6bmZL4R4) та ма ша лап, ой бөлісіңдер.

4. Көп нүк те нің ор ны на қо сым ша лар ды орфографиялық заңдылықтарды сақтап жа зып, 
себебін тү сін ді рің дер.

Өсім дік тер дің қор ға нуы 
«Ша ға тын» түк ті жа пы рақ та ры өсім дік тер... аш жа ну ар лар... қор ғай ды. 

Қап-қат ты жа пы рақ тар...  жа ну ар лар шай най ал май ды. Ті ке нек те рі жа нуар -
 лар... өз де рі... ал шақ жү ру ге мәж бүр ете ді. Кер мек дәмі өсім дік тер... жа  -
нуар лар... екін ші рет жо ла мауы ... ке піл бо ла ды.

5. Елі міз дің ау ма ғын да әулие ағаш тар бар ма? Осын дай та би ғат ес ке рт кіш те рі ту ра лы 
хабарла ма (сөз саны – 30) жа саң дар.

 §31.  Миуалы ағаш

1. Мә тін ді оқып, мазмұнын түсінуге,  нақты ақпа раттарды анықтауға бағытталған 
сұ рақ тар құрасты рыңдар.

Майт өбе жай ла уы ның күн гей жа ғын да ғы қия жол мен екі салт ат ты аяң дап 
ке ле ді. Жам был мен Әлиас қар тік қия ға өр леп кет ті. Қа ра сай шо қы сы ның ала-
ңы на шық қан да ал да рын да ғы қой нау да өсіп тұр ған ағаш кө рін ді. Бар бұ та ғын 
төрт құ бы ла сы на кең жай ып ты.
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– Мен бұл ағаш ты көр ме ге лі он шақ ты жыл дай 
бо лып ты-ау, – де ді Жам был аты нан тү сіп жа тып. – Ат ты 
же те леп, жаяу ба ра лық. Қа си ет ті ағаш қой.

Еке уі ағаш қа жа қын да ған да, шо шып қал ды. Бі реу 
қо лы на бал та ал ған. Ағаш ты сарт-сұрт ұра ды.

– Ей, тоқ та, кім сің өзің! – деп Жам был ата шы да май, 
ай қай лап жі бер ді.

Әл гі жа сы қы рық тың іші не кел ген, қа ба са қал ды, 
ор та бой лы бі реу екен. Бал та сын жер ге тас тап, бұ лар ға 
қар сы бет те ді. Жа қын ке ліп, сә лем бе ріп еді, Жам был 
қо лын ал май, сіл теп тас та ды:

– Сен өзің де нің сау адам бы сың? Ағаш қа не ге бал та 
ша ба сың? Кө зің ді ой ып алай ын ба? – де ді.

– Жам был атам екен сіз ғой. Ке ші рі ңіз. Мен бір қу 
бұ та ғын ке сіп жа тыр едім, – де ді әл гі жі гіт.

– Боп ты, жүр, кө ре лік, – де ді Жә кең жөн ді ше ші ле қой май.
Үшеуі мәу елі ағаш тың тү бі не кел ді. Жоқ, Әлім жан өті рік айт пап ты. 

Шы нын да, бір жу ан бұ та ғы сай ға қа рай қи сая сал бы рай өс кен екен. Мәу елі 
до ла на ның си қын ке ті ре, те ріс шы ғып, жең ді бі лек тей бол ған. Қу рап тұр екен.

Жам был ата са ба сы на түс кен дей бо лып, қал па ғын қо лы на алып, оты ра 
кет ті.

– Ал, жі гі тім, жө нің ді айт шы! Бұл – Сүй ін бай атаң ның тік кен аға шы еке-
нін бі ле мі сің?

– Бі ле мін, Жә ке. Біз ау ыл бо лып бұл мәу елі ағаш ты қа си ет ті са най мыз. 
Мен жы лы на екі-үш рет ке ле мін. Қу ра ған бұ та ғы бол са, ке сіп тас тай мын. 
Мал ба ға мын. Күн ыс тық та осы ағаш тың кө лең ке сі не ке ліп сая лай мын, – де ді 
Әлім жан. – Мы на бір қи сық бұ тақ ты та лай рет қай ыс пен тар тып бай лап жүр-
дім. Тү зел мей, ақы ры қу рап тын ды.

Жам был ор ны нан тұ рып, мәу елі ағаш қа бағ дар лай ұзақ қа рап:
– Иә, ба ла ла рым, жер дің көр кі – ағаш та адам си яқ ты. Мы на қи сық бұ тақ 

қи сық мі нез ді, қи қар, жа ман адам дай. Тәр бие ге көн бе ді, мерт бол ды. Мы на 
зәу лім ағаш қа қа ра ған да ке ше гі өт кен Сүй ін бай ақын, бү гін гі ар да гер іні-
ле рім – Сә кен мен Ораз, жай лау да ғы Қи са діл есі ме тү се ді, – де ді.

(М.Етек ба ев)

2. Берілген сөз тіркестерінің ма ғы на ларын тү сін ді рің дер. Олар ды қа тыс ты рып, сөй лем 
құ раң  дар.

Са ба сы на тү су. Қи сық мі нез. Мерт бо лу. Жең ді бі лек тей. Төрт құ бы лаға 
жай ылу. Балта шабу. Тәрбиеге көнбеу.

3. Мәтіндегі қою қаріппен берілген сөздердің ан то ним де рін тау ып жа зың дар.
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4. Елі міз де дәс түр ге ай нал ған ағаш егу кү ні не бай ла ныс ты бей не жаз ба мен (https://www.
youtube.com/watch?v=PXD6oNgpmIU) та ны сып, оқу шы лар ды ағаш егу ге ша қы ра тын 
жар на ма жа зың дар.

5. «Дик тог лас» әді сі бой ын ша мұ ға лім нің оқы лым мә ті ні нен таң дап оқы ған сөй лем де рін 
тың даң дар. Ес те рің де қал ған сөз дер ді қа ғаз бе ті не тү сі ріп, сөй лем құ рап жа зың дар. 
Со ңын да кі тап та ғы нұс қа сы мен са лыс ты рың дар.

6. «Жер дің көр кі – ағаш» де ген та қы рып та ай на ла да өсіп тұр ған ағаш тар ту ра лы әң гі ме 
(сөз саны – 40) жа зың дар. 

 §32. Же міс-жи дек тің пай да сы

1. Мә тін ді оқып, алдыңғы сабақтағы оқылым мәтінімен мазмұнын, тақырыбын және 
тілдік құралдарын салыстырыңдар.

 ім  те а  алы емі
Жү зім өсі ру біз дің за ма ны мыз ға дей ін гі 

5 мың жыл дық та бас тал ған. Көп өсі рі ле тін 
ай ма ғы – Кі ші Азия. Жү зім нің ша ма мен он 
мың дай тү рі кез де се ді.

Піс кен жү зім нің 100 гра мын да 60 ка ло -
 рия бар. Жү зім нің құ ра мын да ғы дә ру мен дер 
ми ға өте пай да лы.

Түс тен кей ін қос уыс жү зім не ме се 
жү зім нің бір ке се та за сы ғын ды шы ры нын 
ішу де не ге де, ми жа су ша ла ры на да өте 
пай да лы. Ка ло рия тұр ғы сы нан бір ки ло -
грамм жү зім 1150 грамм сүт, 390 грамм ет, 
300 грамм нан мен 1200 грамм кар топ қа тең. 
Жү зім адам ның им му ни те тін кү шей те ді, 
жүй ке ні ты ныш тан ды рып, те рі ні жақ сар та 
тү се ді. Сон дай-ақ жү зім – ал лер гия мен 
бу ын дар да тұз жи на луы ның ал дын алу да 
тап тыр май тын же міс. Жү зім нің құ ра мын-
да ғы та би ғи фрук то за адамның жұм са й тын 
қуатын аз уа қыт та қай та қал пы на кел ті-
ре ді.

Жү зім қа сие ті нің Құ ран да ай ты луы да 
те гін бол ма са ке рек. Не ге де се ңіз, қан да ғы 
от те гін жүр гі зе тін ге мог ло бин нің тү зі луі не 

руме (лат. і   тір ші лік) – 
адам мен жа ну ар лар дың тір ші лі гі
не, олар дың ағ за сын да ғы зат ал
ма су дың бір қа лып ты бо луы үшін 
қа жет ті қос па лар.
а уша(клет ка, ) – де не нің 

ең кіш ке не құ ры лыс бір лі гі.
емоглоб (грек. , 

  қан; лат.   шар) – 
адам ның, жа ну ар лар дың қа ны ның 
қы зыл пиг мен ті.
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қа жет ті те мір мен бүй рек тің жұ мыс іс теуі жә не жү рек со ғы сы ның рет те-
луін де жұм са ла тын ка лий он да өте көп кез де се ді. Жү зім – өте пай да лы 
же міс.

(«Ба ла лар әле мі» жур на лы)

1. Жү зім нің жүз гра мын да қан ша ка ло рия бар?
2. Жү зім шы ры ны ның қан дай пай да сы бар?
3. Бір ки лог рамм жү зім ка ло рия сы қан ша азық-тү лік ке тең?
4. Та ғы қан дай же міс тер ді бі ле сің дер? Олар дың қан дай пай да сы бар?

2. Жү зім құ ра мын дағы дә ру мен дер мен олардың адам ағзасына пайдасын анық тап, кес-
те ге жа зың дар.

Жү зім нің құ ра мын да ғы дә ру мен дер Адам ағ за сы на пай да сы 

3. Құр ма ту ра лы бей не филь мді (https://www.youtube.com/watch?v=NIhuqeBblyI) та ма-
ша лап, оның қан дай пай да сы ба рын анық таң дар.

4. Тө мен де гі мә тін ді оқып, өз пі кір ле рің ді жа зың дар.

Же міс аға шын отыр ғы зу – сау ап. Мұ хам мед пай ғам бар адам дар дың же міс 
аға шын отыр ғы зып, же мі сін игі лік ке жа ра ту ын құп тап, қол да ған. Ол бұл 
орай да бы лай дей ді: «Мұ сыл ман кі сі же міс аға шын отыр ғы зып, одан адам, 
хай уа нат не ме се құс тар дәм тат са, кө лең ке ле се, ақыр ғы кү ні не дей ін сау ап қа 
қа ла ды».

5. Мы на сөз дер дің омо ним де рін тау ып, ма ғы на ла рын нақ ты лай тын бір не ше сөй лем 
құ рас ты рып жа зың дар. 

Түс. Жүз. Аз. Түз. Жаз. Біз.

6. Тура мағынасында берілген сын есімдер дің ауыспалы мағыналарын жа зың дар.

Терең көл. Қиын есеп. Ашық терезе. Қалың шаш. Ақ көйлек. Қара шалбар.  
Тәтті алма. Өткір пышақ. Жұмсақ жастық.  

 7.  «Табиғатты қорғау – парызымыз» тақырыбында «ПОПС формуласы» бойынша өз 
пікірлеріңді дәлелдеп жазыңдар.
1-сөйлем: «Менің ойымша, ...» 
2-сөйлем: «Мен оны былай түсінемін: …»
3-сөйлем: «Оны мына деректермен, мысалдармен дәлелдей аламын: …»
Соңғы сөйлем: «Осыған байланысты мен мынадай қорытынды шешімге келдім: ...» 
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V БОС УА ҚЫТ ЖӘНЕ ХОБ БИ

 §33. Бос уа қыт ты ти ім ді пай да ла ну

1. Мә тін ді оқып, ой ды жал ғас ты рың дар, түйінді сөздермен қорытындылаңдар. 

«Бос уа қы ты ңыз да не іс тей сіз?» де ген сұ рақ әр дай ым ме ні ой лан ды рып 
жүр ген-ді. Әдетте осы сұ рақ қа мы надай жау ап тар бе рі луі мүм кін:
1) кі тап оқи мын;
2) спорт пен шұ ғыл да на мын;
3) ве ло си пед пен се ру ен ге шы ға мын;
4) та мақ іс теу ді жақ сы кө ре мін;
5) ше тел дер ге сая хат қа шы ғу ды ұна та мын;
6) те ле ди дар кө ре мін; 
7) ком пью тер де оты ра мын;
8) шомылуға барамын;
9) су пер мар кет тер ді, ги пер мар кет тер ді ара лап, та ма ша лай мын.

Кі тап оқу бос қа уа қыт өт кі зу емес, кі тап – адам ның ру ха ни қо ре гі әрі ке ңес 
бе ре тін бір ден-бір ақыл шы сы, до сы. Ол ті лі міз ді, ді лі міз ді жә не қи ял-кү ші-
міз ді өз қал пын да ұс тап, ой лау қа бі ле ті міз ді да мы та ды.

Спорт пен шұ ғыл да ну  адам ды әр дай ым сер гек етіп тұ ра ды, адам ның ағ за сын 
шы нық ты ра ды, ағ за ның тө зім ді лі гін арт ты ра ды... 

(https://multiurok.ru/files/mienin-bos-uakytym.html)

1.  Жау ап тар ті зі мі не та ғы не қо су ға бо ла ды?
2. Қан дай әде би кі тап тар оқы дың дар?
3. Спорт пен шұ ғыл да на сың дар ма? Қай тү рі мен?
4. Сен дер бос уа қыт та рың ды қа лай өт кі зе сің дер?

Сөздің бастапқы мағыналы бөлшегіт бір деп аталады. Мысалы: мектеп, бас, 
ой, тіл, ақыл, біл, өт, сұра, жүр, ақ, сары, ұзын, сегіз, жиырма, т.б.

2.  Тұ ман бай Мол да ға лиев тің «Ме нің әп кем» өле ңін (14. mр3) тың дап, он да ғы не гіз гі 
ой ды анық таң дар.

3. Дең гей лік тап сыр ма ны орын даң дар.
1-дең гей. Оқылым не тыңдалым мәтініндегі қимылды білдіретін сөздерді синоним де-
рімен алмастырыңдар.
2-дең гей. Оқы лым мә ті нін де гі де ма лыс түр ле рі нің пайдалы жә не те ріс жақ та рын топ -
тастырың дар.
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3-дең гей. Қа зір гі кез де ба ла лар дың бос уа қы тын қа лай өт кі зе ті ні ту ра лы ой ла рың ды 
ортаға салың дар.

4. Оқылым мәтінінен түбір сөздерді теріп жазыңдар.  

5.  Мә тін ді оқып, тірек сөздерді анықтаңдар. Тірек сөздерді қатыстырып, автор сұрағына 
жауап беріңдер.

Егер де ес ті кі сі лер дің қа та рын да бол ғың кел се, кү нін де бір мәр те бе, бол-
ма са жұ ма сын да бір, ең бол ма са ай ын да бір өзің нен-өзің есеп ал! Сол ал дың ғы 
есеп ал ған нан бер гі өмір ді қа лай өт кіз дің екен, не бі лім ге, не ахи рет ке, не 
дү ние ге жа рам ды кү нің ді өзің өкін бес тей қы лық пен өт кі зіп пі сің? Жоқ, бол-
ма са, не қы лып өт кіз ге нің ді өзің де біл мей қа лып пы сың?

(Абай. Он бе сін ші �а ра сөз)

6. Бос уа қыт та айналысатын жұмысың мен ұстанған мақсатың туралы «Қос жаз ба күн-
де лі гін» тол ты рың дар.

 Бос уа қыт та не іс тей мін? Ұстанған мақсатым

 §34. Уа қыт тың қа ді рі

1. Мә тін ді оқып, негізгі ой ды анықтаң дар.

іл ре у а лы
«Мен ше тел ті лін үй ре ней ін деп едім, бі рақ уа қы тым жоқ» де ген сөз ді жиі 

ес ти міз.
Мен 38 тіл бі ле мін, сон дық тан бұл сыл тау дың еш не гі зі жоқ еке нін ай тай ын. 

Мә се ле – уа қыт тың жоқ ты ғын да емес, тәр тіп тің же тіс пейт ін ді гін де не ме се 
ерік-жі гер дің жоқ ты ғын да.

Тіл үй ре ніп, та быс ты бо лу үшін, кү ні не жар ты са ғат жет кі лік ті. Бі рақ осы 
уа қыт ты пай да лан бай: «Ке ле сі дүй сен бі ден бас тай мын», – де меу ке рек.

Ме нің көп тіл бі луім нің се бе бі – уа қы тым ды бос қа өт кіз бе ген ді гім нен. Тіл 
үй ре ну мен қа тар түр лі спорт пен ай на лыс тым, би леу ді, театр ға, ки но ға ба ру ды 
жақ сы көр дім, көп оқы дым, яғ ни, уа қыт ты «бос қа өл тір ме дім». Ме нің бар 
құ пиям – осы.

(Е.Чер нявс кий)

1. Қан дай тіл дер ді үй рен гің ке ле ді? Тіл үй ре ну ге не ке дер гі бо лып жүр?
2. «Уа қыт ты бос қа өл ті ру» сөзінің мағынасын анықтаңдар.
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2. Диа лог ті рөл ге бө ліп оқың дар. Ой ды жал ғап, сұх бат жүр гі зің дер. Мұ ға лім нің сұ ра-
ғы на сен дер не деп жау ап бе рер едің дер?

– Егер бос уа қыт та рың көп бол са, не іс тер едің дер? – деп сұ ра ды мұ ға лім.
– Мен шах мат пен ай на лы сар едім, – де ді Дос жан.
– Мен фут бол сек ция сы на ба рар едім, – де ді Ер лан.
– Мен ағыл шын ті лін үй ре нер едім, – де ді Сәу ле.

егі гі етуы ы ер
Сөздер құрамы жағынан дара және күрделі болып екіге бөлінеді. Бір ғана 

түбірден тұратын негізгі және туынды түбір сөзді ара  дейді. Мысалы: бала, 
көше, ауыл, достық, егінші сияқты сөздер дара болып есептеледі, өйткені олар 
бір ғана түбірден тұрады. Бірақ олардың құрамы бірдей емес. Бірі тек түбірден 
тұрса, екіншілері түбір мен қосымшадан тұрады. Осыған орай олар екіге бөлінеді:
1. бір егі гі   – сөздің мағынасы бар ең бастапқы бөлшегі. Мысалы: бала, 

көше, ауыл, арман, т.б.
2. уы ы з түбір сөзге сөз тудырушы жұрнақ жалғану арқылы жасалады.  

Мысалы: достық: түбірі  дос  тық  жұрнақ; егінші: түбірі  ек  ін, ші  
жұр нақтар, т.б.

3. Дең гей лік тап сыр ма ны орын даң дар.
1-дең гей. Диа лог мә ті ні нен түбір сөз дер ді те ріп алып, жұр нақ тар ар қы лы туынды сөз-
дер жа саң дар.
2-дең гей. Оқы лым мә ті ні нің маз мұ ны на сәй кес ке ле тін ма қал-мә тел дер жа зың дар.
3-дең гей. «Уақытты бағалай білеміз бе?» сұрағына «Төрт сөйлем» тәсілі арқылы жа -
уап жазыңдар.
1. Пікір. Өзіндік пікірлеріңді бір сөйлеммен жазыңдар. 
2. Дәлел. Өз пікірлеріңді бір сөйлеммен дәлелдеңдер. 
3. Мысал. Пікірлеріңді өмірмен байланыстырып, мысал келтіріңдер. 
4. Қорытынды. Тақырып бойынша қорытынды шығарыңдар.

4. Ойдан тү бір сөз дер  жа зыңдар, сол сөз дер ден жұр нақ ар қы лы ту ын ды сөз дер  жасап, 
кестеге түсіріңдер. Осы сөз дерден сөй лем құ рас ты рың дар.

�лгі:

Тү бір сөз дер Ту ын ды сөз дер

тіл тіл+ші

5. Уа қы тын ти ім ді пай да ла на біл ген мил лиар дер – Билл Гейтс тің қай ырым ды лық іс те рі  
ту ра лы (15. mр3) тың дап, өз ой ла рың мен бө лі сің дер.
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6. На қыл сөз дер дің мә нін тү сі ніп оқың дар. Негізгі мәселелерді «Аквариум» әдісімен 
қарастырыңдар. Топ ішіндегі ойларды салыстырыңдар. 

Уа қыт бі реу ге ұзақ, бі реу ге қыс қа бо лып кө рі нуі мүм кін. Бұл оның қан дай 
іс пен не тір лік пен тол ты рыл ған ды ғы на бай ла ныс ты. (С.Мар шак)

Уа қыт – біз ге бе ріл ген үл кен сый. Біз ді ақыл ды лық қа, талап ты лық қа, 
жі гер лі лік ке үй ре те тін бас ты ұс та зы мыз – осы. (Т.Манн)

7. «Уа қыт ал тын нан қым бат» де ген та қы рып та эс се (сөз саны – 30) жа зың дар.

 §35. Ба ла лық шақ

1. Мә тін дерді оқып, не гіз гі ой ды анық таң дар. Сен дер ге қай мәтіннің әсе рі күш ті бол ды?

Ба ла лық ша ғың –
Пат ша ның та ғы,
Тіл жет пес оны ба ға лап.
Көп өт пей жыл,
Тек жүр мей біл,
Іл ге рі күн ді са ға лап.

Үй рен бі лім жас тық та!
Біл мей өс жан ға қас тық та!
Біл ген жан – кө сем!
Сөй ле се – ше шен
Жұрт ты ау зы на қа ра тар.

(Ма�жан Ж� ма ба ев)

Бір жыл дың ішін де бір-ақ жаз бо ла ды. Ағаш, шөп тер, жа пы рақ тар бір-ақ 
рет жа са ра ды. Осы се кіл ді адам ның да ба сы на жас тық екі кел мей ді. Жас-
тық – біз дің өмі рі міз дің жа зы. Жаз дан кей ін қа лай күз ке ле ді, сол се кіл ді 
жас тық тан соң кә рі лік же те ді. Ша ру асы на жи нақ ты кі сі лер жаз ды гү ні қыс-
тың азық-тү лі гін да яр лап қоя ды. Адам да жа сын да өнер-бі лім, жақ сы мі нез-
дер ді бой ына жи науы ти іс. Мұн сыз ол қар тай ған ша ғын да ра қат тір ші лік ете 
ал май ды.

(Міржа�ып Ду ла тов)

1. «Ба ла лық шақ – пат ша ның та ғы», «Ба ла лық, жас тық шақ – өмір дің жа зы» де ген-
ді қа лай тү сін ді ресің дер?

2. Бе ріл ген мә тін дер дің уа қыт пен бай ла ны сы бар ма?
3. Ба ла лық шақ пен ке ле шек өмір ле рің нің бай ла ны сын тү сін ді ре ала сың дар ма?

2. «Ба ла лық шақ – ар ман сыз ой най тын шақ», «Ба ла лық шақ – ке ле ше гі ме дай ын дық 
ке зе ңі» де ген екі көз қа рас бой ын ша топ та сып, пі кір талас ұй ым дас ты рың дар.
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р елі ер
Күрделі сөздер кемінде екі түбірдің бірігуі, қосарлануы, тіркесуі арқылы жаса-

лады. Тіркесті күрделі атаулар қысқарту амалы арқылы да беріледі. 

 р елі  ер
ірі  е  Қо  Қы қара  ір е ті

 тасбақа (тас бақа)
бүгін (бұл күн)
қыстыгүні (қыстың күні)
өнеркәсіп (өнер кәсіп)
қарлығаш (қара ала құс)

атаана 
үлкенкіші 
көпкөп
тойтомалақ
балашаға

Қ  (Қазақстан ес публи
касы)
АҚ  (Америка Құрама 

таттары) 
ТБ  (Тіл білімі инс титуты)

алпыс бес 
сары ала 
ат жарыс 
келе жатыр
Балқаш көлі

 3. Деңгейлік тапсырманы орындаңдар.
1-дең гей. Түбір сөз дер ді теріп жазып, жұрнақтар арқылы туынды сөздер жасаңдар.

Бү гін – сәр сен бі. Сәр сен бі – сәт ті күн, сон дық тан көп жұ мыс жос пар ла дым. 
Та ңер тең ер те тұ рып, са бақ қа ба ра мын. Со дан соң кі тап ха на дан кі тап ала мын. 
Түс тен кей ін ағыл шын ті лі үй ір ме сі не ба ра мын. Осы жұ мыс тар дың бә рін бү гін 
іс теуім ке рек. Бей сен бі де бас қа жұ мыс тар бар. Әр жұ мыс ты өз уа қы тын да іс теу 
ке рек. Сон да уа қыт үнем де ле ді.

2-дең гей. Оқы лым мә тін де рі нен жұрнақ арқылы жасалған туынды сөздерді теріп жа-
зыңдар. Оларды қатыстырып, бірнеше сөйлем құрастырыңдар. 
3-дең гей. Оқы лым бө лі мін де гі мә тін дер мен тө мен де гі пі кір ді бай ла ныс ты ра оты рып, 
за ман дас та ры ңа ба ла лық шақ тың қа ді рі ту ра лы жар на ма не ша ғын мә тін жа зың дар. 

0–7 жас. Ба ла әлем ді та ни ды, ана сы мен ты ғыз бай ла ныс та бо ла ды. Осы 
ке зең нің со ңы ана «қа на ты ның» ас ты нан шы ғып, жа ңа, үл кен әлем ді та ну ға 
ат та ну мен аяқ тала ды.

7–14 жас. Өзі нің да ра тұл ға еке нін тү сі ніп, әлем ді та ну ға, бел гі лі бір 
«ба ғыт ты» таң дау ға ұм ты ла ды.

4. Тө мен де са бақ қа үл гер меу дің не гіз гі се беп те рі көр се тіл ген. Атал ған жағ дай лар сен-
дер дің өмір ле рің де бол ды ма? 3–4 сөйлеммен қорытындылаңдар.

Оқу шы ның са бақ қа үл гер меуі нің бас ты се беп те рі: 
1) өз-өзі не де ген се нім ді лік ті жо ғал ту;
2) бі лім ге де ген құл шы ны сының тө мен деуі;
3) мұ ға лім та ра пы нан қол дау көр меу;
4) отбасындағы ауыр жағдай.

5. «Қазіргі заман және балаларға жасалған мүмкіндіктер» деген тақырыпта эссе (сөз 
саны – 40) жа зың дар. 
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 §36. Уа қыт ал тын нан қым бат

1. Мә тін ді оқып, ат қой ың дар. Қою әріп пен бе ріл ген сөй лем нің мә нін тү сін ді рің дер.

Оқу ма ған о бас тан же ңіл ти ді. Сөз дің ре ті кел ген де ай та ке тей ін, мен 
бі рін ші сы нып қа бар ған да біз дің же ке өз үйі міз де жоқ еді. Әке-ше шем 
кө шіп-қо ну мен жү ре тін: жаз да тау ға ке тіп, күз ге қа рай етек ке тү сіп, қыс-
тау ға бір-ақ ора ла тын. Сон дық тан да төр-
тін ші сынып қа дей ін әкем нің іні сі нің үй ін -
 де жа тып оқуыма ту ра кел ді. Әдет те ме ні 
мек  теп ке ба ру ға әтеш тің ша қы ру ына қа рай 
оята тын. Са ғат де ге ні ңіз аты мен бол-
май тын. Ұйқы лы көз бен қа лың қар ды 
ом бы лап, ал ты-же ті ша қы рым жол жү ріп, 
мек теп ке же те тін мін. Жет кен кез де кей де 
са ғат әлі бес не ал ты бо лып шы ға тын. Он дай да кү зет ші нің қай ыры мы түс се 
жақ сы: есік ашып, іш ке кір гі зе ді, пеш жа ға ды. Оның жа нын да маужы рап 
ұй ық тап алу ға да бо ла ды. Үй ге бе ріл ген тап сыр ма ны орын дай тын уа қыт тек 
түн мез гі лі ға на. Өйт ке ні ат қа ра тын ша руа шаш етек тен: мал ға шөп са лу, 
қо ра да ғы мал дың ас тын та за лау, су әке лу, бақ ша ның арам шө бін отау 
жұ мыс та ры тіп ті тау сыл май тын. Есе сі не ал тын дай қым бат уа қыт ты 
ба ға лай бі лу ді үй рен дім, са бақ қа да йын   да лу ға да, өзім қат ты құ мар тып 
ал ған кі тап ты оқу ға да уа қыт та ба тын бол дым. Әри не, кі тап оқуым да 
еш қан дай да бел гі лі бір жүйе жоқ еді. Мек теп кі тап ха на сы нан қол ға түс-
кен дер дің бә рін алып, оқи бе ре тін мін.

(Н�рс�лтан На зар ба ев)

1. Ел ба сы ның ба ла лық ша ғы мен өз де рің нің ба ла лық шақ та рың ды са лыс ты рып кө-
рің дер. Ұқ сас тық пен ай ыр ма шы лық бар ма?

2. Уа қыт қа ал тын нан бас қа қан дай те ңеу ай та ала сың дар?

2. Уа қыт ты ти ім ді пай да ла ну ту ра лы ма те ри ал ды кө ріп, өза ра пі кір ал ма сың дар. 
(https://www.youtube.com/watch?v=olgyWN73hEQ)

3. Қанатты сөз де рді тү сі ніп оқыңдар, күр де лі сөз дер ді анық тап, қа лай жа сал ға нын көр-
се тің дер.

1. Оқу-өнер – жастық шақтың қару-жарағы. (І.Жанс гіров) 2. Адамдарға 
ақыл-парасат өз өмірін жақсарту үшін берілген. (Н. Назарбаев) 3. Адам бала-
сының қолымен жасалғанның бәрі – уақыт пен төзімнің жемісі. (О. Бальзак) 
4. Адам ның табиғаты қызық: байлығынан айырылғанда қатты налиды, ал асыл 
уақытының мән-мағынасыз өтіп жатқанын елең қылмайды. (Абул-Фа радж) 
5. Бақыт әрдайым батыл адамның жағында. (П. Багратион) 6. Беймезгіл істің 
берекесі болмайды. (Н.�апалбек�лы)

Қы тау – қыс та оты ра тын тұ рақ
ты бас па на.
Шашете те  – көп.
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4. Дең гей лік тап сыр ма лар ды орын даң дар.
1-дең гей. Оқы лым мә ті ні нен ту ын ды сөз дер ді те ріп жа зың дар. 
2-дең гей. Тың да лым ма те ри алын не гіз ге алып, денені дамыту, ин тел лек ту ал дық, ру-
ха ни да му үшін уа қыт ты ти ім ді пай да ла ну жол да ры туралы сұхбат та сың дар.
3-дең гей. Оқы лым жә не тың да лым ма те ри ал да рын са бақ тас ты рып, «Уақыт алтыннан 
қымбат» де ген та қы рып та ой   тол ғау жа зың дар.

5. Бүгінгі тақырып бойынша ойларыңды тиянақтап, «Бестармақ» тәсілі арқылы «Уа -
қыт» сөзіне «Бесжолды өлең» жазыңдар. 
1. Бірінші тармақ (жол) – 1 зат есім. 
2. Екінші тармақ – 2 сын есім.
3. Үшінші тармақ – 3 етістік.
4. Төртінші жол – кез келген сөз таптарынан тұратын 4 сөз.
5. Бесінші жол тағы да бір сөзден (әдетте зат есім) тұрады.

 §37. Үй ір ме нің үй ре те рі көп

1. Мә тін ді оқып, ат қой ың дар. Мәтінде көтерілген мәселе бойынша  өз ойларыңды ортаға 
салыңдар.

Аста на да ғы «Шы ғар ма шы лық тех ни ка лық ор та лық қа» ке ле тін ба ла лар 
ше ті нен өнер лі. Со лар дың бі рі – Нұр дәу лет Құт ты бек. Не бә рі 9-сы нып қа көш-
кен жет кін шек тің жи ыр ма дан ас там ме да лі бар. Өзі өте ашық, әң гі ме шіл екен. 

«Мұн да кел ге ні ме төрт жыл бол ды, – дей ді Нұр дәу лет, – 5-сы нып та жүр ге-
нім де осы ка би нет тің жа ны нан өтіп ба ра жа тып, бас сұқ тым. Ағай ба ла лар ға 
жа ңа ке ме нің сыз ба сын тү сін ді ріп жа тыр екен. Қы зы ғып ке тіп, ер те ңі не де реу 
үй ір ме ге жа зыл дым».

Был тыр ғы жа рыс Пав ло дар да өтіп ті. Нұр дәу лет тің ке ме сі қа зы лар дың 
кө ңі лі нен шы ғып, екі кү міс пен бір қо ла жүл де ні ен ші леп ті. Бір қы зы ғы, 
қа ты су шы лар дың кө бі өза ра жүз та ныс бо лып қал ған.

– Сен дер дің тә жі ри бе ле рің де зор ғой он да. Бәй ге ге жа ңа дан қо сы лып жат-
қан құр дас та рың қан дай қа те лік жі бе ре ді?

– Ке ме ле рі ау да ры лып қа лып жа та ды не ме се бас қа ру те ті гі дұ рыс іс те мей ді. 
Кей бі реу ле рі үй інен құрылғысын дұ рыс қу ат та май ке ле ді. Қыс қа сы, іс те рі нен 
ша ла лы ғы кө рі ніп тұ ра ды.

Нұр дәу лет тің ар ма ны – ұс та зы се кіл ді бі лік ті тех ник бо лу. Бо ла шақ та 
за ман тала бы на сай жа ңа құ рал дар ды ой лап тап қы сы ке ле ті нін де жа сыр ма ды. 
Өнер паз өрен ге сәт ті лік ті ле дік.

(«�лан» га зе ті нен)

1. Үй ір ме ге не шін ші сы нып тан бас тап бар ған ды дұ рыс деп са най сың дар?
2. Өз мек теп, қа ла, ау ыл да рың да қан дай үй ір ме лер бар еке нін бі ле сің дер ме?
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2. Уақытты білдіретін күрделі сөздердің мағынасын анықтап, түрлеріне қарай (біріккен 
сөз, қос сөз, қысқарған сөз, тіркесті сөз) топтастырыңдар.

Алагеуім, ақшам, км/сағ, сүтпісірім, бейуақыт, қас-қағым, таң сәрі, тал 
түс, елең-алаң, бие сауым, ХАУ (халықаралық атомдық уақыт). 

3. Оқылым мәтінінде қою қаріппен бе ріл ген сөз дер ді тұл ға сы  мен құрамына қа рай ажы-
ра тың дар.

4. Абай дың ұла ғат ты сөз де рін тү сі ніп оқып, жат тап алың дар.

 Егер «ісім өн сін» де сең, ре тін тап.
 Ең бек – қуа ныш, жал қау лық – арыл мас азап.
 Ең бек сіз мал дә мет кен – қай ыр шы лық.
 Жұ мы сы жоқ тық,

 Та ма ғы тоқ тық 
 Аз ды рар адам ба ла сын. 

5. Ба ла лар мен жа сөс пі рім дер ге үй ір ме лер ге қа ты су дың пай да сын тү сін ді ру мақ са тын да 
жар на ма дай ын дап, «Га ле реяны шар лау» әді сі мен ең үз ді гін анық таң дар.

6. Эс се нің кі ріс пе, не гіз гі, қо ры тын ды  бө лім де рін  сақ тай оты рып, «Оқу да та быс қа же ту 
үшін не іс теуім ке рек?» та қы ры бын да эссе жа зың дар. 

 §38. Хоб би

1. Мә тін ді оқып, негізгі ақпаратты табыңдар.

Хоб би де ге ні міз – әр адам ның өзі сүй іп іс тейт ін әрі қо лы нан ке ле тін ісі. 
Бі реу лер су рет сал ған ды, бі реу лер ән айт қан ды, ал ен ді бі реу лер кол лек ция 
жи на ған ды ұна та ды. Жер бе тін де қан ша адам бол са, бар лы ғы ның да бос уа қы-
тын да ай на лы са тын сүй ік ті ісі бо ла ды.

Қа зақ қа лам гер ле рі нің көп ші лі гі нің сүй ік ті іс те рі бол ған. Мә се лен, 
ба ла лар ақы ны Мұ за фар Әлім ба ев тың хоб биі – сөз жұм бақ, скан ворд құ рап, 
ше шу, әлем ха лық та ры ның ма қал-мә тел де рін жи нау, олар ды қа зақ ті лі не 
ау да ру; жау ын гер-жа зу шы Әзіл хан Нұр шайы қов тың хоб биі – cурет, жақ сы 
кі тап жи нау; Қа дыр Мыр за Әлі нің хоб биі – кі тап, қа лам, бә кі, төс бел гі жи нау 
бол са, жа зу шы-ау дар ма шы Ге рольд Бель гер шах мат ой нау ды жақ сы көр ген, 
клас сик жа зу шы Ға бит Мү сі ре пов не ше алу ан та яқ жи на ған.

Қа зақ тың бір туар ұлы Дін мұ ха мед Қо наев от тық тан (за жи гал ка) топ та ма 
жи на са, Н.Ә.На зар ба ев тың хоб биі – та би ғат ая сын да бо лу, спорт пен шұ ғыл-
да ну, му зы ка тың дап, кі тап оқу екен.
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Сол се кіл ді өнер адам да ры ның да хоб би ле рі сан алу ан: бі рі құс өсі ру мен 
ай на лыс са, екін ші ле рі аң шы лық пен, үшін ші ле рі жыл қы ұс тау мен, төр тін ші-
ле рі қо лө нер кә сі бі мен, гүл өсі ру мен, т.б. іс тер мен ай на лыс қан ды ұна та ды. 

(�а лам тор же лі сі нен)

1. Адам хоб би мен не үшін ай на лы са ды деп ой лай сың дар? Дә лел кел ті рің дер.
2. Сен дер дің хоб би ле рің бар ма? Бо ла шақ та қан дай іс ті қол ға ал ғы ла рың ке ле ді?

2. Өз хоб би ле рің ту ра лы әң гі ме леп, сұх бат құ рың дар.

3. Су рет тер де гі ба ла лар  дың хоб би ле рі туралы хабарлама жазыңдар.

4. «Қо лө нер үй ір ме сі нің жұ мы сы» ха ба рын (http://mangystautv.kz/public/kz/news/
society/kol-oner-uiirmesinin-zhumysy) кө ріп, өз ой ла рың мен бө лі сің дер. Ара ла рың да 
қо лө нер ді хоб би етіп жүр ген дер бар ма? 

5. Екі тапсырманың бірін орындаңдар.
1. Өз де рі ңе жақ сы та ныс адам нан оның хоб биі жай лы сұх бат алың дар.
2. Мә тінді не гі зге алып, өз де рің нің сүй ік ті іс те рің нің ар тық шы лы ғын жар на ма лаң-

дар. Мә тін де рің нен күр де лі сөз дер ді те ріп жа зып, түр ле рін көр се тің дер.

Ме нің сүй ік ті ісім – қо лө нер. Күй зе ліс пен кө ңіл сіз дік тен арыл та тын 
іс – то қы ма то қу. То қы ма то қы ған кез де өзі ңіз ді жай лы әрі же ңіл се зі не сіз. 
Сон дай-ақ кес те ті гу, су рет са лу, ике ба на жа сау, би сер то қу, т.с.с. қо лө нер түр-
ле рі мен ай на лы су ға бо ла ды. «Қо лым нан кел мей ді» де се ңіз, та ным дық кі тап-
жур нал дар ды ақ та рып, үй ре ніп алу ға ұм ты лы ңыз.
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 §39. Ұлы адам дар дың өмі рі нен

1. Мә тін ді оқып, та қы рып қой ың дар. Се бе бін тү сін ді рің дер. Негізгі ойды табыңдар.

Өр кеш те не со зыл ған тау бет кей ін де гі ша ғын ау ыл дың бір топ ба ла сы 
Жа сы бай кө лі не кел ді.

Шы жы та шақ ши ған күн нің ыс ты ғы на шы да ма ған ба ла лар тез-тез ше ші не 
сал ды да, су ға қой ып-қой ып кет ті.

Су ды шал пыл да та шу ла сып жүр ген ба ла лар бір кез де қуа лас пақ ой на мақ 
бо лып, екі бө лін ген де, Әл кей жоқ бо лып шық ты.

Ба ла лар абыр жып қал ды.
– Ол қай да кет ті екен?!
– Жа ңа ға на ке ле жа тыр еді ғой...
– Өзі су ға тү сіп пе еді? Көл ге ба тып кет пе сін!
Осы кез де бір ба ла:
– Айт пақ шы, ол та ғы да әнеу гүн гі дей тас тар ды та ма ша лап жүр ген шы ғар, – 

де ді жол дас та ры на қа рап.
– Иә, иә, дұ рыс, ол тек сон да, бас қа еш қай да кет пей ді.
Бұ дан кө ңі лі жай лан ған олар қай та жа пыр лап су ға тү се бас та ды.
Күн ең кей ген кез де әзер қайт қан ұлан дар ана дай дан жол жие гін де гі бір аң 

мү сін ді би ік тас тың ір ге сі не ең кей іп, бір де ме іс теп жүр ген Әл кей ді көр ді.
Ба ла лар жа ны на кел ген де, ол тер ші ген маң дай ын си пап қой ып, ті зе сін де 

жат қан дәп тер ге үңі ліп отыр еді.
– Ой, сен әлі мұн да отыр ма едің, біз се ні ма на үй ге қайт қан бо лар де сек, – 

де ді бір ба ла оған.
– Қа не, та ғы не жа зып ал дың, көр сет ші? – де ді екін ші сі қа ғаз ға қо лын 

со зып.
Әл кей оған қа ғаз да рын ұсын ды. Ба ла лар жа пыр ла са төн ді.
– Мы нау – ана тас та ғы су рет қой.
– Ал мы нау – сон да ғы жа зу емес пе?
– Өзі бә рін ай ныт пай са лып ты, – де ді да быр ла сып олар.
Әл кей ақы рын ор ны нан тұр ды да, тұ сын да ғы тас қа қа рап:
– Шір кін, бұ лар дың сы рын біл се ғой... – де ді ар ман дап...
Со дан бе рі көп жыл өт ті. Ту ған өл ке де гі тау лар дың әр бір қы зық бі тім ді 

құ пия та сы на таң да на қа рап, там са на тын ке ше гі жас ба ла атақ ты та рих шы 
ға лым, бел гі лі әде би ет ші Әл кей Мар ғұ лан аға ла рың бо ла тын.

(Ермек Өте ті леуов)

1. Әл кей не ге бас қа ба ла лар дан жы рақ кет ті деп ой лай сың дар?
2. Бала Әлкей не туралы армандады?
2. Ға лым Әл кей Мар ғұ лан ның ба ла ке зін де гі қы зы ғу шы лы ғы өмі рі не әсер ет ті ме?

2. Мә тін де гі ба ла Әл кей мен өз ге ба ла лар дың әре ке тін са лыс ты рып, «Т кес те сі не» жа-
зың дар.
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3. Күрделі сөздерді қолдана отырып, өздерің тұратын ауылды немесе қаланы суреттеп 
жазыңдар. 

4. Оқылым мәтінінен жұр нақ ар қы лы жа сал ған ту ын ды сөз дер ді бір бағанға, күрделі 
сөздерді екінші бағанға те ріп жа зың дар. 

5. Венн диаг рам ма сы бой ын ша са лыс ты рың дар.

 Біріккен сөздер Тіркесті сөздер

6.  Қосымша әдебиеттерден еңбектену, талпыну мен ізденудің пайдасы туралы нақыл 
сөздер тауып жазыңдар. 

7. Оқылым мәтініндегі автор көзқарасына қатысты өз пікірлеріңді «ПОПС формуласы» 
бойынша дәлелдеп жазыңдар. 
1-сөйлем: «Менің ойымша, ...» 
2-сөйлем: «Мен оны былай түсінемін: …»
3-сөйлем: «Оны мына деректермен, мысалдармен дәлелдей аламын: …»
Соңғы сөйлем: «Осыған  байланысты мен мынадай қорытынды шешімге келдім: ...»

 §40. Шар ша май мын де сең...

1. Мә тін ді оқып, қыз дың кө ңіл ді жү руі нің се бе бін тү сін ді рің дер.

іш е та  рші
Бұл кіш кен тай қыз біз дің көр ші міз дің қо лы на жа қын да ға на кел ді. Сон да 

да ол осы ма ңай да ғы тұр ғын дар дың бә рі мен көп тен та ныс, сыр мі нез адам дай 
ете не боп, ара ла сып кет ті. Оны ба ла да, үл кен де жақ сы кө ре ді. Де ма лыс кү ні 
ба ла біт кен нің бә рі со ның тө ңі ре гі нен шық пай ды. Оның біл мейт ін ой ыны, 
тап пай тын өне рі жоқ: не ше алу ан ой ын шық тар жа сай ды, қа ғаз дан сан алу ан 
кес те лер оя ды.

Жа быр қау, қа мы ғу, яки жа тыр қау, то сыр қау де ген ді біл мейт ін, жү ре гін 
тек қуа ныш қа на жай ла ған бұл жан ға қа рап, ерік сіз кү лім сі рей сің. Бой ың ды 
әл де не дей кө ңіл ді ағым би лей ді.

Бұл ты ным сыз жанның бір ми нут да мыл тап қа нын көр ген емес пін. Жұ мы-
сы нан қайт са, пә те рі не ке ле са лып я кес те то қи ды, я кі тап оқи ды не ме се үй 
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жұ мы сы мен ай на лы сып ке те ді. Әйт еу ір, қа рап оты ру де ген он да бо ла бер мей ді 
жә не бір та ма ша сы: сол жүр ген нің бә рін де ыл ғи өлең де те ді де жү ре ді.

(М��ан Иман жа нов)

1. Көр ші қыз дың кө ңіл ді жү руі нің сы ры не де? 
2. Қан дай кө ңіл күй де гі адам тез шар шай ды? 
3. Се бе бі не де деп ой лай сың дар? 
4. Дос та ры ңа ба қы лау жүр гі зіп кө рің дер.

2. Тап сыр ма лар ды орын даң дар.
1-дең гей. Мә тін де гі жа ғым ды жә не жа ғым сыз әре кет тер ді біл ді ре тін сөз дер ді бө ліп 
жа зың дар.

�лгі:  Жа быр �ау – к  лім сі реу.

2-дең гей. Шар ша ған кез де не мен ай на лы са тын да рың туралы сұхбат құрып, 3–4 сөй -
леммен қорытындылаңдар.
3-дең гей. Өмірде кездесетін қиындықтарды жеңу үшін дос та ры ңа қан дай ақыл-ке ңес 
бе рер едің дер? Ті зі мін жа саң дар. Жаз ған ақыл-ке ңес ті зі мін де гі бір не ше сөз ді тұл ға-
сы мен құ ра мы на қа рай тал даң дар.

3. Абай дың на қыл сөз де рін жат тап алың дар.

 Жас уа қыт та кө ңіл – гүл. 
 Жас тық та кө кі рек зор, уай ым жоқ. 
 Жас тық та бір күл ге нің – мың 

қа ра лық.

 Жас тық тың оты жа лын дап, 
 Жас жү рек те жан ған шақ.
 Талап тың аты арын дап, 
 Әр қи ян ға сал ған шақ. 

 Кө ңіл ді жү ру дің 5 құ пия сы:
1. Үне мі кө ңіл ді жү ру үшін өзі ңіз ді ба қы лап үй ре ні ңіз. Бол май тын нәр се лер ге 

рен жіп, жа қын да ры ңыз ды рен жіт пе ңіз. Кө ңі лі ңіз ді қал дыр ған адам дар ды 
ке ші ре бі лі ңіз.

2. Кез кел ген нәр се ге әзіл мен қа ра ңыз. Дос та ры ңыз дың ара сын да күл кі сый-
лап жү рі ңіз. Кү ліп жүр се ңіз, қи ын дық тан да оңай құ ты ла сыз. 

3. Ай на ла ңыз да бо лып жат қан  жағымсыз оқиғалардан тү ңі ліп, үй де оты ра 
бер ме ңіз. Кө ше де, дос та ры ңыз дың ара сын да ойыңыз бө лі ніп, кө ңіл сіз-
дік тен құ ты ла сыз.

4. Күй бең тір ші лі гі ңіз ге жа ңа лық ен гі зіп оты ры ңыз, өзі ңіз өз ге рі ңіз. Жа ңа 
іс пен ай на лы сы ңыз не ме се ки ім кию сти лі ңіз ді өз гер ті ңіз. Сіз де бол ған 
өз ге ріс тер ге жа қын да ры ңыз бен дос та ры ңыз жақ сы пі кір ле рін біл ді ріп, 
кө ңі лі ңіз кө те рі ле ді.

5. Үне мі жақ сы нәр се лер ді ой лап жү рі ңіз. Тіп ті ау ыр жұ мыс үс тін де де дос та-
ры ңыз бен кө ңіл кө те ру ді ой ла ңыз.
Есі ңіз де бол сын: өзі ңіз дің кө ңіл күйі ңіз ге өзі ңіз ға на жау ап ты сыз!
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4. «Артық болмас білгенің» айдарында берілген мәліметтерді негізге алып, «Қос жаз ба 
күн де лігін» толтырыңдар.

Үнемі  кө ңіл ді жү ру үшін... Ме нің ой ым

5. Кө ңіл күй ді кө те ре тін сөз дер ді тау ып жа зып, олар ды тұл ға сы мен құ ра мы на қа рай 
тал даң дар.

 §41. Мен елік тейт ін кей іп кер дің сүй ік ті ісі

1. Мә тін ді оқып, шы ғар ма кей іп ке рі ту ра лы ой бө лі сің дер.

Атам су рет ті жақ сы са ла ды, өзі нің ав то порт ре ті нің бір не ше тү рі бар, бә рі 
та ма ша шық қан. Әр дәп тер дің бе ті нен су рет кез дес тір мей қой май сың. Оны 
бы лай қой ған да, эс киз, сю жет ті су рет те рі де бір ша ма, ма ман су рет ші лер дің 
өз де рі кө ңіл бө ліп қа рау ға тұ рар лық дү ние лер.

Үл кен қа ра аль бом ның іші – тол ған ою. Со нау ба ла ке зім де гі те ре зе әйне-
гі не түс кен си қыр лы су рет тер си яқ ты бі рін-бі рі қай тала май тын, бір-бі рі не 
ұқ са май тын нә зік өр нек тер. Та би ғат өзі жа рат қан төл тала нт тың қо лы нан 
шық қан сұ лу лық пен тап қыр лық тың бір куә сін дей. Кү ні бү гін ге дей ін таң ға-
ла ты ным: атам еш қа шан ал дын да ғы ой ған оюына қа ра май тын, ұқ сас бо лып 
қал ма сын де ген ді ой ына да ал май тын, сөй леп оты рып, қай шы ны жор ға ла та 
бе ре тін...

(Зейнеп Ах ме то ва «Шуа� ты к н дер»)

1. Зей неп Ах ме то ва ның «Шуақ ты күн дер» ро ма нын да кім ту ра лы ес те лік тер ба ян да-
ла ды?

2. Ба тыр дың та ғы қан дай да ры ны мен қа бі ле ті бол ға нын бі ле сің дер?

2. http://kitap.kz/audiobook/5256-robinzon_kruzo/5256-robinzon_kruzo аудиокі та бы нан 
үзін ді (5-бө лім 37,05 ми ну ты нан 40,24 ми ну ты на дей ін) тың дап, Да ниэль Де фо ның 
«Ро бин зон Кру зо» шы ғар ма сы ның бас кей іп ке рі Ро бин зон ның немен айналысқа нын 
анық таң дар.

3. Оқы лым ма те ри алын «Үш қа дам ды сұх бат» әді сі ар қы лы тал қы лаң дар. Топ қа бө лі ніп, 
Бау ыр жан Мо мы шұлы ту ра лы 3 түр лі сұ рақ қой ып, тал қы лаң дар. Не гіз гі ақ па рат ты 
анық тап, дәп тер ге жа зың дар.
1. А оқушы В-дан сұхбат алады, ал С оқушы олардың сұрақ-жауабын жазады.
2. В оқушы С-дан сұхбат алады, ал А оқушы олардың сұрақ-жауабын жазады.  
3. С оқушы А-дан сұхбат алады, ал В оқушы олардың сұрақ-жауабын жазып отырады.
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4. Деңгейлік тапсырманы орындаңдар.
1-дең гей. Да ра сөз дер мен күр де лі сөз дер ді топ тас ты рып жа зың дар. 

Те мір тау, мақ та ныш, ай тыс, ту ған-ту ыс, се зім, Ал ты най, көр ме, Жа сұ лан, 
тас қын, Ат ба сар, өр мек, кем пір қо сақ, оқу ор ны, же ңіс, егін, ақын дар ай ты сы, 
қуа ныш, Ақ та бан, Тең біл көк, тұ рақ ты лық, ата-ана.

2-дең гей. Жоғарыдағы дара сөздер мен күрделі сөздерді қа тыс ты рып, бір не ше сөй лем 
құ раң дар.
3-дең гей. «Мен үлгі тұтатын адамдар» тақырыбында шағын әңгіме жазып, ол адамдар-
дың жақсы қасиеттерін сипаттаңдар.  

5. «Бос уақыт» сөзіне «Кластер» толтырыңдар.

Бос уақыт

6. Екі тапсырманың бірін орындаңдар.
1. Өз де рі ңе жақ сы та ныс көр кем шы ғар ма кей іп ке рі нің хоб биі қан дай еке нін, қан дай 

кө ңіл күй де жү ре ті нін анық таң дар.

Көр кем шы ғар ма  Сүй ік ті кей іп ке рім 
 Кей іп кер дің кө ңіл күйі 

мен хоб биі

2. Оқу жы лы ның ал ғаш қы екі тоқ са нын да уа қыт та рың ды қа лай өт кіз ген де рің ді, 
қан дай же тіс тік тер ге қол жет кіз ген де рің ді эс се тү рін де жа зың дар.
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VІ ҚИ ЯЛ ӘЛЕМІ

 §42. Фан та зия

1. Су рет тер ге қа рап, та қы рып тың не ту ра лы еке нін бол жаң дар.

2. Өлең ді үн дес тік за ңы на сай мә нер леп оқың дар, та қы рып қой ың дар.

Же ті қат же рің мы на төң ке ріл ген,
Же ті қат ас пан ме нен көм ке ріл ген.
Адам зат оның бә рін ер те біл ген,
Ер те гі де та быс қан ер те ңі мен,
Ға ла мат тар ту ыл ған ер те гі ден.

Ға ла мат тар жа сал ған ер те гі ден,
Ер те гі лер қия лын ер те жүр ген.
Ға лам дық ақи қат ты бұл адам зат
Га ли лей, Ко пер ник тен ер те біл ген.

Бар лы ғын да адам зат қи ял да ған,
Қи ял дап жер бе ті не сыя ал ма ған.
Ой лап-ой лап оты рып кі ле мі мен
Ас пан ға ұшу дан да ұял ма ған.

Қи ял дап ме нің да на, бай ғұс ба бам,
Алай да ат қа мі ніп, Айға ұш па ған.
Ба бам ның қия лы мен қа нат та нып,
Бү гін мен Айға қо нып, жай ды ұс та ғам. 

(М��а�али Ма �а таев)

1. «Же ті қат жер, же ті қат ас пан» де ген ді қа лай тү сі не сің дер? Ақ па рат көз де рі нен 
қа рап, осы сөз дер дің мә нін ашың дар.

аламат – ке ре мет, ға жап.
ал ле  – талия фи ло со фы, ма

те ма тик, фи зик, ме ха ник жә не аст
ро ном.
о ер  – по ляк аст ро но мы, ма

те ма тик, эко но мист.
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2. Не се беп ті ақын: «Ға ла мат тар жа сал ған ер те гі ден», – дей ді? Ер те гі лер де қан дай 
ға жай ып оқи ға лар ба ян да лады? Олар ды бү гін гі өмір мен бай ла ныс ты ру ға бо ла ма?

3. Оқылым мәтіні мен 1-тапсырмадағы суреттерді байланыстырып, сөйлем құраңдар. 
Зат есімдерді көрсетіңдер. 

4. Ер те гі лер де ба ян да ла тын қи ял-ға жай ыптың ақи қат қа ай нал ға ны на мы сал дар кел ті-
рің дер.

�л гі:

Қи ял Ақи қат 
Ұш қыш кі лем, қа нат ты пы рақ Ті кұ шақ пен, ұшақ пен ұшу

5. «Егер мен си қыр шы бол сам...» де ген та қы рып та ша ғын мә тін (сөз саны – 30) жа-
зың дар. Мә тін де гі зат есім дер дің ас тын сы зың дар. 

 §43. «Кер құ ла ат ты Кен де бай» ер те гі сі

1. Ер те гі үзін ді сін оқып, тү сі нік сіз сөз дер дің ма ғы на сын сөз дік ар қы лы анық таң дар.

ерқ лаатты е  еба
Күн дер де бір күн хан өзі нің екі ба ла сын ша қы рып алып:
– Бү гін қа ра бие құ лын дай ды. Бұл – то ғы зын шы құ лын дауы. Құ лын да ған 

кү ні түн де құ лын жоқ бо лып ке те ді. Бү гін осы бие ні өз де рің кү зе тің дер. Не 
бол ға нын көз де рің мен кө рің дер, – дей ді.

Мұ ны Кен де бай ес тіп тұ ра ды.

Кеш ке хан ның екі ба ла сы кү зет ке бар ған да, Кен де бай да жа сы ры нып 
ба рып оты ра ды. Бі раз дан кей ін хан ның екі ба ла сы қо рыл дап ұй ық тап қа ла ды. 
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Кен де бай ұй ық та май оты ра бе ре ді. Таң бі лі не бер ген кез де бие ал тын құй-
рық ты, құн дыз жүн ді ар ғы мақ құ лын туа ды. 

Бір кез де ас пан нан бір бұлт түйі ліп ке ле ді де, құ лын ды ала жө не ле ді. Кен-
де бай шап бе ріп, құй рық тан ала тү се ді. Кен де бай дың қо лын да ал тын құй рық 
жұ лы нып қа ла бе ре ді. Кен де бай ал тын құй рық ты қой ны на ты ғып, ұй ық тап 
қа ла ды. 

Ер те ңі не таң сә рі ден хан екі ба ла сын ша қы рып алып, не көр ген де рін 
сұ рай ды...

(Ха лы� ер те гі сі)

1. Бе ріл ген үзін ді ден қи ял-ға жай ып қа құ рыл ған қан дай оқи ға ны бай қа дың дар?
2. Су рет тер де ер те гі нің қай сәт те рі бей не лен ген?
3. Сен дер дің ой ла рың ша, оқи ға қа лай жал ға суы мүм кін?

ат тың атын біл ді ре тін сөз та бын ате ім дей міз. ат есім дер кім  не  де ген 
сұ рақ тар ға жау ап бе ре ді. Мы са лы: адам, кі тап, да ла, ой, й гүл, т.б.

ат есім дер тұл ға сы на қа рай 2ге бө лі не ді: не гіз гі жә не ту ын ды зат есім дер.
Тек тү бір ден жа сал ған, әрі қа рай бөл шек теу ге бол май тын зат есім нің тү рі 

егі гі ате ім ер деп ата ла ды. Мы са лы: тан, дос, жол, т.б.
Тү бір ге жұр нақ жал ға ну ар қы лы жа сал ған зат есім нің тү рі туы  ы ате ім

ер деп ата ла ды. Мы са лы: қу аныш, шаттық, қонақ, әнші.

2. Оқы лым мә ті ні нен зат есім дер ді те ріп жа зып, тұл ға сы на қа рай тал даң дар. Не гіз гі 
жә не ту ын ды зат есім дер ді «Т кес те сі не» тү сі ріп жа зың дар.

Не гіз гі зат есім дер Ту ын ды зат есім дер

3. «Кер құ ла ат ты Кен де бай» ер те гі сі нен үзін ді тың дап (http://ikitap.kz/audiobook/ 
5189-kerqula_atty_kendebaj/5189-kerqula_atty_kendebaj. 0:00 ми ну ты нан 03:15 
ми ну ты на дей ін), он да ғы не гіз гі жә не қо сым ша ақ па рат ты анық таң дар.

4. Ер те гі ні тың дау ба ры сын да зат есім дер ді сын дық ма ғы на да ғы сөз де рі мен бір ге жа зып 
оты рың дар. 

�лгі:  кер �� ла ат, жыр ты� ки ім, т.б.

5. Ер те гі ні өз қи ял да рың мен жал ғас ты рып жа зып кө рің дер.

6. Төмендегі сөздерден туынды зат есім жасаңдар. Қажетті жұрнақтар: -ғы, -гі, -ыш, -ыс, 
-іс, -ма, -ме, -шы, -ші, -лық, -лік, -дық, -тық.

�лгі:  с�з-бе, ...

Көр, айт, шап, тап, сурет, балық, адал, қуан, жақсы, дос, бөл, тоқы, бұр.
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 §44. «Ер Төс тік» ер те гі сі

1. Ер те гі ні оқып, ауызекі сөйлеуге тән белгілерді анықтаңдар.

р ті ертегі і
...Еке уі жү ріп ке те ді. Та ғы ел сіз бен ке ле 

жат са, жол да рын да бір адам кө рі не ді. «Не-
ғып жүр ген адам?» деп бай қа са, киік тер ді 
ма тап жүр ген адам екен, екі ая ғы на бай лап 
ал ған қа зан дай екі қа ра та сы бар. Сол тас-
тар мен де қаш қан киік тер ді құт қар май ды.

– О, не ғып жүр ген адам сың? – деп еке уі 
қа сы на же тіп ке ле ді.

– «Жер дің үс тін де гі Төс тік жер дің ас ты -
 на түс ті» деп ес тіп, со ған жол дас бо лай ын 
деп, жо лын то сып жүр ген адам мын, – дей ді 
кі сі.

– Төс тік ке жол дас бо лар лық тай қан дай 
өне рің бар еді? – дей ді Төс тік.

– Мен ая ғы ма шаң жұқ пас жүй рік пін, 
ұш қан құс, жү гір ген аң ның ме нен құ ты ла-
ты ны жоқ. Киік тер ді қу ған да өз ек пі нім мен ағып өтіп, ұс тай ал май тын бол ған 
соң, ая ғы ма қа зан дай қа ра тас бай лап алып қуа мын. Сон да ек пі нім ба сы лың-
қы рап, киік тер ден ағып өт пей кет пей, дәл же тіп ұс тай мын. Же ла яқ де ген мен 
бо ла мын, – де ді кі сі.

– Жа рай ды, сол із де ген Төс ті гің мен бо ла мын, – дей ді Төс тік...
(Ха лы� ер те гі сі)

1. Су рет те ер те гі нің қай сә ті бей не лен ген?
2. Қи ял-ға жай ып ер те гі сі не тән қан дай бел гі лер ді бай қа дың дар?

 ат есім дер құ ра мы на қа рай 2ге бө лі не ді: 1) да ра зат есім дер; 2) күр де лі зат 
есім дер. 

Бір тү бір ден (не гіз гі я ту ын ды) жа сал ған зат есім нің тү рі ара ат е ім ер деп 
ата ла ды. Мы са лы: ау ыл, се зім, то ңа зыт қыш, құ лын, т.б.

Екі не бір не ше сөз дің бі рі гуі, қо сар ла нуы, тір ке суі, қыс қа руы ар қы лы жа сал
ған зат есім нің тү рі р елі ате ім ер деп ата ла ды. Мы са лы: мұ ра жай, ақ қу, 
бас па сөз, досжа ран, сан есім, Қаз , т.б.

2. «Ер Төс тік» ер те гі сі нен (http://kitap.kz/audiobook/5179-er_tostik/5179-er_tostik. 
25:27 ми ну ты нан 32:00 ми ну ты на дей ін) үзін ді тың даң дар. Сен дер дің ой ла рың ша, 
қай кей іп кер лер өмір де бол май ды?

уы е і леу – адам дар дың 
ал дын ала дай ын дық сыз тіл ар қы
лы ті ке лей қа рымқа ты нас жа сауы.
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3. Да ра жә не күр де лі зат есім дер ді екі ба ған ға бө ліп жа зың дар. 

Ақыл, іс-ша ра, бас па сөз, көл шік, кі тап ха на, ба ла бақ ша, кә сі по рын, 
орын дық, жұ мыс шы, қи ял-ға жай ып, ер жү рек, ба тыр, ме кен.

4. Оқылым және тыңдалым материалдары бойынша дең гей лік тап сыр ма ны орын даң дар.
1-дең гей. Ер те гі үзін ді лерінен да ра зат есімдер мен күр де лі зат есімдерді теріп жа-
зыңдар.
2-дең гей. Дара зат есім дер ді тұл ға сы на қа рай ажы ра тып, сөйлем құрастырың дар. 
3-дең гей. Ертегі желісімен салынған ил лю ст ра ция бой ын ша ша ғын әң гі ме жа зың дар.

5. Жер ас тын да жо лы ғып, Төс тік ке жол дас бо ла тын кей іп кер лер ді, олар дың өне рін  
кестеге жа зың дар.

 Кей іп кер лер Өне рі 

6. Кі ріс пе, не гіз гі жә не қо ры тын ды бө лім дер ден тұ ра тын жос пар құ рып, қи ял-ға жай ып 
ер те гі жа зың дар. 

 §45. Қи ял мен аңыз

1. Мә тін ді оқың дар. Негізгі және қосымша ақпаратты анықтаңдар.

Та би ғат тың сы ры ашыл ма ған жұм ба ғы аз емес. «Ди но за вр лар ме кен дей ді» 
де ген көл дер дің тү бін де же рас ты қу ыс та ры мен бай ла ны са тын оқ па лар бар 
боп шық ты. Оқ па ның бе тін әдет те көл та ба нын да ғы тұн ба лар ба сып жа та ды. 
Же рас ты суы азай ған кез де оқ па ның ау зы ашы лып ке те ді де, көл дің суын 
те рең ге тар та ды. Иі рім мен бір ге жер дің ас ты на ауа да ке те ді. Осы кез де ащы 
үн шы ға ды. Қи ял-ға жай ып ер те гі лер де гі бір көл дің суын бір өзі жұ тып қоя тын  
алып жай ын дар не ме се ай да һар лар бей не сі осы дан ке ліп шық қан.

– Он да Са мұ рық құс та осын дай қи ял дү ние сі ме?
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– Жоқ, ол өмір де шын бол ған. Аф ри ка ның оң түс тік-шы ғы сын да ғы Ма да-
гас кар ара лын да би ік ті гі төрт қа бат үй мен те ңе се тін Рух деп ата ла тын құс тың 
ме кен де ге ні, оның ең соң ғы сын  еуро па лық тар дың 1682 жы лы атып ал ға ны 
ту ра лы де рек бар. Бұл алып құс тың кес кі ні қа зір гі түйе құс қа ке ле ді.

Егін ші лік пен ай на лы са бас та ған жұрт ор ман ды жа ла ңаш тау ға мәж бүр бол-
ды. Со дан арал дың та би ға ты өз ге ре бас тай ды да, алып құс тар дың тір ші лі гі не 
қо лай сыз бо лып, олар дың жер бе ті нен жойы лып ке туі не алып ке ле ді. Сөйт іп, 
Са мұ рық тың аты тек аңыз да ға на сақ та лып, біз ге жет ті.

(Мырзабек Д�й се нов)

1. Ер те де гі адам дар та би ғат тың жұм бақ сы рын қа лай тү сін ген?
2. Жойы лып кет кен қан дай аң-құс тар ды бі ле сің дер?

 ат есім дер ма ғы на сы на қа рай 2ге бө лі не ді: жал пы есім дер жә не жал қы есім дер. 
Бір кел кі зат тар мен құ бы лыс тар дың атау ын біл ді ре тін сөз дер ал ые ім ер

деп ата ла ды. Мы са лы: тау, құс, адам, өсім дік, т.б. Жал пы есім дер кі ші әріп пен 
бе рі ле ді. 

Бір кел кі зат тар ды, құ бы лыс тар ды же ке лей атай тын, ар найы бе ріл ген есім дер 
мен атау лар алқые ім ер деп ата ла ды. Мы са лы: ла тау, қер ке, Же ті су, 
Еге мен Қа зақ стан , т.б. Жал қы есім дер бас әріп пен жа зы ла ды. 

2. Оқылым мәтініндегі жалпы және жалқы зат есімдерді топтастырып жазыңдар.

3. Зат есімдерді тауып, негізгі, туынды түбірлерді қосымшадан ажыратып жазыңдар.

�лгі:  бәйтерек-ті�, ана-мыз, ... 

...Дәл осы кез де қат ты жел тұ рып, нө сер жаң быр жау ды. Ха сан ба ла пан-
дар дан сұ ра ды:

– Бұл не қыл ған жел? Не де ген нө сер жаң быр? 
– Бұл – жел емес, біз дің ана мыз дың қа на ты ның ле бі, ал жаң быр де ге ні міз – 

біз дің ана мыз дың көз жа сы. Біз дің ана мыз жыл да осы бәй те рек тің ба сы на 
жұ мы рт қа лып, ба ла пан ба сып шы ға ра ды. Ана мыз ба ла пан да ры на та мақ із деп 
кет кен де, жа ңа ғы ай да һар іні нен шы ғып, біз дің ана мыз дың ба сып шы ғар ған 
ба ла пан да рын жеп қоя ды екен. Ана мыз қай тып кел ген ше, іні не ты ғы лып 
қа ла ды екен. Қа зір біз дің ана мыз аңнан ке ле жа тыр. «Балапандарымды ті рі 
кө ре мін бе, әл де ай да һар жеп қой ды ма?» – деп жы лап ке ле жа тыр. Ол – біз дің 
ана мыз дың көз жа сы, – деді балапандар.

(Ха лы� ер те гі сі)

4. «Та би ғат тың таң ға жай ып сы ры» та қы ры бын да эс се жа зып, ком мен та рий жа сау 
ар қы лы ба ға лаң дар.
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5. Ғаламтор желісі мен қосымша әдебиеттерді негізге алып, сұрақтарға жауап беріңдер.
1. Самұрық туралы ертегі сюжеті негіз болған елімізде қандай ғимарат бар? 
2. Ертегіні бүгінгі өмірмен қалай байланыстырасыңдар?

6. Ізденімдік тапсырма мәліметтері бойынша мәтін (сөз саны – 30) құ  рас   тырыңдар.

 §46. Өнер-бі лім бар жұрт тар

1. Су рет тер ге қа рап, бү гін гі са бақ тың маз мұ ны на бол жам жа саң дар.

2. Үзін ді ні мә нер леп оқың дар. Мәтіннің мазмұнын түсініп, негізгі және қосымша  ақпа-
ратты анықтаңдар. 

Өнер-бі лім бар жұрт тар  
Тас тан са рай сал ғыз ды.
Айшы лық алыс жер лер ден
Кө зің ді ашып-жұм ған ша
Жыл дам ха бар ал ғыз ды.
Аты жоқ құр ар ба ны
Мың ша қы рым жер лер ге
Күн жа рым да бар ғыз ды.
Адам ды құс тай ұшыр ды,
Мал іс тейт ін жұ мыс ты
От пен су ға тү сір ді.
Отын сыз та мақ пі сір ді,
Су сыз дан су сын ішір ді. 

Те ңіз де жүз ді ба лық тай,
Дү ние ні кез ді жа лық пай.
Біл ген дер ге осы лар
Бә рі да ғы анық тай,
Біл ме ген ге та нық тай.
Біз де бе кер жат па лық,
Осы лар ға та ныс пай.
Ат өне рі бі лін бес,
Бәй ге ге тү сіп жа рыс пай.
Жел кіл деп шық қан көк шөп тей
Жа ңа өс пі рім дос та рым,
Қа та рың кет ті-ау алыс қа-ай,
Ұм ты лы ңыз, қа лыс пай!..

(Ыбырай Ал тын са рин)
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1. Ақын өлең де өз за ма ны үшін ға жай ып оқи ға лар мен таң сық дү ние лер ді қа лай си-
пат та ған?

2. Ы.Ал тын са рин нің жаз ға ны бү гін гі таң да қа лай жү зе ге ас қа нын ай тып бе рің дер.
3. Ақын су рет те ген ға жай ып тар не лік тен қи ял бо лу дан қал ды?

 ат есім дер та ны лу ына қа рай 2ге бө лі не ді: 1) де рек ті зат есім дер; 2) де рек сіз 
зат есім дер.

ақ ты лы та ну ға бо ла тын, көз бен кө ріп, қол мен ұс тау ға бо ла тын зат атау ла ры 
ере ті ате ім ер деп ата ла ды. Мы са лы: кі тап, мек теп, жол дас, су, т.б.

Көз ге кө рін бе ген мен, адам ның ой ла уы нә ти же сін де та ны ла тын ұғым атау ла ры 
ере  і  ате ім ер деп ата ла ды. Мы са лы: ақыл, ой, ба қыт, ар ман, т.б.

3. Оқылым мәтінін негізге алып, дең гей лік тап сыр ма ны орын даң дар.
1-дең гей. Мәтін нен деректі, дерексіз зат есімдерді топтастырып жазыңдар.
2-дең гей. Дерексіз зат есімдерге жұрнақ жалғап, туынды сөз жасаңдар. 
3-дең гей. Өлең де гі ға жай ып си пат қа ие оқи ға лар ды бү гін гі күн мен са лыс ты рып, кес-
те ні тол ты рың дар.

�лгі:

Ы.Ал тын са рин нің өле ңін де Бү гін гі таң да
Айшы лық алыс жер лер ден...
Жыл дам ха бар ал ғыз ды. 

Телефон, ғаламтор, факс, телеграмма, т.б.

4. Бүгінгі тақырыпқа байланысты өз көзқарастарыңды «Позиция таңдау» әдісімен 
ауыз  ша дәлелдеңдер. Негізгі түйіндеріңді жазыңдар.

5. Өнер-білімнің пайдасы жайында мақал-мәтелдер тауып жазып, мағыналарын тү сін ді-
ріңдер. Деректі, дерексіз зат есімдерді ажыратыңдар.

 §47. Қо жа ның қия лы

1. Мә тін ді оқыңдар. Алдыңғы сабақтағы мәтіннен 
жанрлық ерекшелігін анықтаңдар.

Қо а ы қ лы
Мен ар мия дан ба тыр ата нып, ор ден та ғып 

ке ле жа тыр мын. Кө пір ау зын да шоқ-шоқ 
гүл бу ма ла рын ұс та ған нө пір жұрт жо лым ды 
то сып тұр. Со лар дың іші нен кө зі ме от тай ба сы лып, Жа нар ұшы рай ке те ді. 
Аң сап кө ріс кен Қо зы мен Ба ян дай бір-бі рі міз ге құ шақ жая ұм ты ла мыз.

рм  а  елу – әс ке ри мін дет
ті өтеп ке лу.
р е  – жо ға ры ма ра пат.
 ір – көп.
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– Жа нар!
– Қо жа!
Мек теп ди рек то ры Ах ме тов 

бас та ған бір топ мұ ға лім қа сы ма 
ке ле ді. «Жа рай сың, Қо жа! 
Жі гіт-ақ екен сің! Біз се нің мұн-
дай ер жү рек ті гің ді біл мей, бая-
ғы да бе кер ұр са ды екен біз ғой! 
Ке шір», – дей ді Ах ме тов. «Иә, 
тал қы дан тал қы ға сап, күн көр-
сет пеу ші еді ңіз дер, – дей мін. – 
Әсі ре се әл гі Май қа но ва апай...»

Май қа но ва ма ған ба тып ке ле ал май, бір шет ке та ман ың ғай сыз да нып тұ ра-
ды. «Сіз не ге оқ шау ла нып тұр сыз, бе рі ке лі ңіз», – дей мін. Ол қал ты рай ба сып 
жа қын дай тү се ді. «Ке шір, Қо жа... Бая ғы да са ған пио нер ла ге рі не жол да ма 
бер ме ге нім ді ұмыт па ған бо лар сың». «Иә, ұмыт қа ным жоқ». «Ке шір, ке шір, 
ай на лай ын Қо жа тай».

(Бердібек Со� па� ба ев)

1. Бе ріл ген үзін ді ден Қо жа ның қан дай өзін дік әле мі бай қа ла ды?
2. Қо жа не се беп ті атақ ты, та ны мал тұл ға ға ай нал ғы сы ке ле ді?
3. Ол ба тыр бо лу ды ар ман да ған да тек қа на атын шы ға ру ды мақ сат ете ме?
4. Сен дер дің ой ла рың ша, оқи ға қа лай жал ға суы мүм кін?

2. «Ме нің атым – Қо жа» хи каяты нан үзін ді (16. mp3) тың дап, сұ рақ тар ға жау ап бе рің дер. 
1. Қо жа шар бақ тан не мақ сат пен се кір ді? 
2. Оның ойы жү зе ге ас ты ма?
3. Қо жа сен дер дің дос та рың бол са, оған қан дай ке ңес бе рер едің дер?

ті  ал ау
Қазақ тілінде төрт түрлі жалғау бар: көптік, тәуелдік, септік, жіктік жалғаулары. 

ті  ал ау зат атауларына жалғанып, заттың көптігін білдіретін жалғау. Көптік 
жалғауы (лар, лер, дар, дер, тар, тер) сөздерге үндестік заңдылығына сәй кес 
жалғанады. Мысалы: балалар, үйлер, қаздар, іздер, кітаптар, көліктер.

3. Оқылым мәтінін негізге алып, дең гей лік тап сыр ма ны орын даң дар. 
1-дең гей. Мә ті н нен жал қы есім дер мен жал пы есім дер ге мы сал дар те ріп жа зың дар.
2-дең гей. Мәтін дегі деректі зат есімдерді тауып, оған көптік жалғауын жалғаңдар.
3-дең гей. Өз ар ман да рың мен бө лі сіп, Қо жа ға хат жа зың дар.

4. Қожаның қиялын «Үш қадамды сұхбат» стратегиясы бойынша талқылап, түйінді үш 
сөзді анықтаңдар. Бұл сөздерге көптік жалғауын жалғап, сөйлем құраңдар.
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5. Жал пы жә не жал қы есім дер ді қа тыс ты рып, «Ме нің қи ял-ар ма ным» та қы ры бын да 
ойт ол ғау жа зың дар. «Га ле реяны шар лау» әді сі мен үз дік жұ мыс ты анық таң дар.

6. Жос пар құ рып, со ның не гі зін де «Ме нің қия лым да ғы бо ла шақ тың мек те бі» та қы ры-
бын да эс се (сөз саны – 60) жа зың дар. 

 §48. Кос мо гон дық ою-өр нек – адам қия лы ның 
                   же мі сі

1. Мә тін ді мә нер леп оқып, өз де рі ңе тү сі нік сіз сөз дер дің ма ғы на сын сөз дік тер ар қы лы 
анық таң дар. Өза ра пі кір ал ма сып, сұ рақ тар ға жау ап бе рің дер.

Кос мо гон дық өр нек тер ға рыш пен бай ла-
ныс ты бар лық нәр се лер ді – жұл дыз дар мен 
Ай ды, жар ты ай мен Күн ді, кем пір қо сақ ты 
бей не лей ді. Ұлан-ғай ыр да ла да кө шіп-қо нып 
жүр ген көш пен ді лер ді ға рыш пен әлем құ  -
пия сы қы зық тыр ған. Олар ды түн гі ас пан 
әле мін де кө рі ніс тап қан кос мо гон дық өр нек – 
жұл дыз дар дың сы ры бей жай қал дыр ма ған.

Қа зақ тар дың тұ ра ғы – ки із үй. Осы же ңіл 
де жи на қы ки із үй – көш пе лі өмір де гі ең ла -
йық ты бас па на. Ша ңы ра ғы ас пан ға ті ке жол 
аша ды, сыр лы дү ние ге ша қы рып, адам ның 
қи ял-ар ма нын ұш тай ды.

Осы лай ша та би ғат тың өзі өмір дің та лай 
құ пия сын үй ре тіп, қа зақ тар ға ою-өр нек тің 
кос мо гон дық на қы шын тар ту ет ті. Олар – 
ежел гі сақ тар за ма ны нан ке ле жат қан әлем дік 
ке ңіс тік пен жер ша ры ның төрт та ра бы ның, мәң гі лік қоз ға лыс тың сим во лы: 
шең бер, ай шық, күн шұ ғы ла сы, төрт құ лақ, ши май, қи сық сы зық ты бей не-
лейт ін жұл дыз жә не ою-өр нек тің ор та сын да ор на лас қан бес бұ рыш ты жұл дыз.

(«Сен бі ле сі� бе?» кі та бы нан)

1. Та би ғатпен үй ле сім де өмір сүр ген қа зақ хал қын қа лай си пат тар едің дер?
2. Кос мо гон дық өр нек тер де хал қы мыз дың ар ман-қия лы қа лай кө рін ген?
3. Суреттегі кос мо гон дық өр нек тер ді қан дай қолөнер туындыларынан кездестіруге 

бо ла ды?

2. Бір космогендік ою-өрнек пен өсімдік тектес ою-өрнекті салыстырып, Венн диаграм-
масына түсіріңдер.

шеңбер жұлдыз шұғыла

айшық шексізкүн

ақтар – Ор та Ази яны ме кен де ген 
ежел гі тай па лар.
ла а ыр – ұшықи ыр сыз үл

кен, кең.
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уел і  ал ауы
Бір заттың екінші  бір затқа, кісіге  тәуелді екенін білдіретін жалғау т уел і 
ал ауыдеп аталады.

Тәуелдік жалғауы – тек зат есімге тән жалғау, басқа сөз таптары заттанып 
барып қана тәуелдене алады.

Менің дәптер (лер) ім Біздің дәптеріміз
Сенің дәптер (лер) ің Сендердің дәптер (лер) ің
Сіздің дәптер (лер) іңіз Сіздердің дәптер (лер) іңіз
Оның дәптер (лер) і Олардың дәптер (лер) і

3.  Дең гей лік тап сыр ма ны орын даң дар.
1-дең гей. Бе ріл ген зат есім дер ді тәуелдеңдер: өр нек, �а рыш, ж�л дыз. 
2-дең гей. Мә ті н нен көптік, тәуелдік жалғаулы сөздерді тауып, топтастырыңдар.
3-дең гей. Оқылым мәтінінің мазмұны негізінде диалог құрастырыңдар. Диалогтегі 
зат есімдерге талдау жасаңдар.

4. Оқы лым мә ті ні нен де рек ті жә не де рек сіз зат есім дер ді екі ба ған ға те ріп жа зың дар. 

5. Космогендік ою-өрнегі бар кез келген затты алып, сипаттама мәтін жазыңдар. Оюдың 
білдіретін мағынасын «ПОПС формуласы» бойынша дәлелдеп жазыңдар. 
1-сөйлем: «Менің ойымша, …» 
2-сөйлем: «Мен оны былай түсінемін: …»
3-сөйлем: «Оны мына деректермен, мысалдармен дәлелдей аламын: …»
Соңғы сөйлем: «Осыған  байланысты мен мынадай қорытынды шешімге келдім: …»

 §49. «Ға жай ып пла не та»

1. АКТ ар қы лы «Ға рыш әле мі» та қы ры бы бой ын ша та ным дық бей не филь мді кө рің дер 
(https://www.youtube.com/watch?v=n-khlCFOpzQ). Бей не филь мде гі не гіз гі ақ па рат-
  ты, ұсы ныл ған ил лю ст ра ция лардың та қы рып қа қатысын анықтаң дар.
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  Үзін ді ні оқып, мәтін  мазмұнын түсінуге,  нақты ақпараттарды анықтауға бағытталған 
сұрақтар құрастырыңдар.

Ора зов «Бай қо ңыр дың» жо лы на ең таяу де ген қос жұл дыз шо ғы ры на 
бұ ры лу ға ұй ғар ды. Ол не бә рі он же ті пла не та дан құ рал ған. Қос жұл дыз егіз 
Күн іс пет тес. Еке уі нің дәл ор та сы нан ор би та сы зып, бір алып сар ғыш пла не та 
ай на лып жүр. Екі Күн – ата-ана сы, ал ана пла не та олар дың кен же сі тә різ ді. Екі 
шы рақ тың нұр лы сәу ле сі не бө ле ніп, ерек ше жар қы рай ды ол. Бү кі лә лем дік 
тар ты лыс за ңы ның ең бір ға жап қа сие тін бір өзі пай да ла нып тұр ған дай. Қай 
жа ғын да бол сын, мәң гі жа рық, бір кел кі мәң гі лік тем пе ра ту ра. Шір кін, үс тін де 
өмір бар ма екен, жоқ па екен!?

Ора зов «Бай қо ңыр ды» дәл осы пла не та ға ба ғыт та ды. Эки паж мү ше ле рі 
үн сіз иша рат пен бұл ше шім ді ма құл да ған дай. Ал ер ке Ки бер ала қа нын соқ-
қы лап, қуа нып қал ды: «Ала қай, жа ңа пла не та кө ре міз!»

Оның бұл қуа ны шы орын ды да еді. Оған се беп ға рыш за ңы – бұл жы мас 
қа тал заң. Қан дай бір экс пе ди ция бол ма сын ОҒС-ның (Ор та лық ға рыш стан сы-
сы ның) бұй ры ғы на сөз сіз ба ғы нуы ти іс.

(Талап С�л тан бе ков)

е ті  ал аулары
Септік жалғаулары – зат пен зат, зат пен қимыл  арасындағы түрлі  (мекендік, 

мезгілдік, мөлшерлік, себептік,  т.б. ) қатынастарды білдіріп, сөз бен сөзді байла
ныстыратын қосымшалар. Қазақ тілінде жеті септік жалғауы бар: атау, ілік, барыс, 
табыс, жатыс, шығыс, көмектес септіктері.

е ті тер раы  алауы ы ал ар
Атау  Кім  е – кі тап 
лік Кім нің  е нің ның, нің, дың, дің, тың, тің кі та птың 

Ба рыс  Кім ге  е ге  Қай да ға, ге, қа, ке кі тап қа
Та быс  Кім ді  е ні ды, ді, ты, ті, ны, ні кі тап ты
Жа тыс  Кім де  ен де  Қай да да, де, та, те кі тап та

ы ғыс Кім нен  е ден  
Қай дан

дан, ден, тан, тен, нан,
нен 

кі тап тан

Кө мек тес Кім мен  е мен
Қа лай

мен, бен, пен кі тап пен

3. Оқылым мәтініндегі септік жалғаулы сөздерді теріп жазып, қай септікте тұрғанын 
ажыратыңдар.

 Ға жай ып ға лам шар лар ту ра лы сұх бат жүр гі зіп, ха бар ла ма жа зың дар.

5. «Ғарыш», «аспан», «Байқоңыр», «өмір» сөздерін септеңдер.
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6. Қо сым ша әде би ет тер мен ға лам тор же лі сін пай да ла на оты рып, ға лам шар лар ды кес-
те ге ор на лас ты рып, си пат та ма жа зың дар.

Ға лам шар лар Ме нің си пат тау ым

 §50. Плу тон ға са пар

1. Үзін ді ні тү сі ніп оқың дар. Оқи ға ны өз қи ял да рың мен жал ғас ты рыңдар.

Кү ні ке ше ға на бү кіл пла не та бо лып, біз дің 
ау ыл дық Арал ба ев ағай ды Плу тон ға са пар ға 
шы ға рып са лып едік. «Мы на тұр ған жа қын 
жер емес пе? Көз ді ашып-жұм ған ша же тіп 
ке ле ді деп», қан нен-қа пер сіз жүр ген біз. 
Ке нет күт пе ген оқи ға ға ду шар бо лып ты.

Мұ ны біз кей ін біл дік...
Арал ба ев ағай Ай да ғы пла не та ара лық ға рыш ай ла ғы нан ұшы сы мен, Плу-

тон ға апа ра тын ту ра жол ға тү се ді. 
Ке ме де жал ғыз өзі. Жоқ, жал ғыз емес, қа сын да өзі нің бұ рын да та лай 

са пар ға бір ге ба ры сып жүр ген Құт жо лы бар. Құт жол – ро бот. Үйін де Құт жол 
де ген иті де жүр. Та ни мыз. Жақ сы ит. Біз дің фи зик ағай дың Бө рі ба са ры нан да 
асып тү се ді. Мық ты.

Сол Құт жол еке уі ке ле жа та ды. Бір кез де ке ме ішін де гі есеп ші нейт ри но 
ас пап тар дың көк, жа сыл, қы зыл жә не т.б. қан дай бол са да, бар лық шам да ры 
жы пы лық тап қоя бе ре ді. Арал ба ев ағай елең ете қа ла ды. Құт жол да елең ете 
қа ла ды. Ағай өзі отыр ған орын дық тың сол қап та лын да ғы бір түй ме ні ба сып 
жі бер ді. Бұл – есеп ші ас пап тың ды быс тық жүйе сін қос қа ны. Ға рыш са па-
ры ның нұс қауы со лай...

(Абдулхамит Мар ха ба ев)

і ті  ал ауы
Адамға қатысты зат есімдер, яғни, кәсібі, мамандығы, туыстық қатынасты 

білдіретін сөздер жіктеледі. Жіктелген зат есім сөйлемде баяндауыш қызметін 
атқарады. Үшінші жақта арнайы жалғауы жоқ.

Мен оқушымын (мін, бын,
 бін, пын, пін)

Біз оқушымыз (міз, быз, біз, пыз, піз)

Сен оқушысың (сің) Сендер оқушысыңдар (сің дер)
Сіз оқушысыз (сіз) Сіздер оқушысыздар (сің дер)
Ол оқушы – Олар оқушылар – 

а қта там ер – жа қын жер.
луто  – ергежейлі ғаламшар. 
е тр  оа  абы – ға рыш тық ны

сан дар ды зерт тейтін құ ра л.
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2. Оқылым мәтінінен адамға қатысты зат есімдерді тауып, жіктеңдер. 

3. Оқылым мәтінін негізге алып, дең гей лік тап сыр ма ны орын даң дар.
1-деңгей. Мәтіндегі зат есімдерді тауып, қай жалғауда тұрғанын талдаңдар. 
2-деңгей. Мәтіннен жалқы, жалпы зат есімдерді тауып, топтап жазыңдар. Жалқы 
есімдермен сөйлемдер құрастырыңдар. 
3-деңгей. Бе ріл ген жұм бақ тар ды ше шіп, та қы рып қа қа ты сын анық таң дар. Өз де рің 
осын дай үл гі мен жұм бақ тар құ рас ты рып жа зың дар.

Көк жи ек ті, шай та бақ ты,
Ал тын ал ма тер бе ле ді.
Кей де бүр кер ал ма жү зін
Ұл па мақ та пер де лер.

Қо нақ тап күн де су бе ті не,
Сүй сі нер бар лық адам кел бе ті не.
Тұл ға сы су ішін де кө рі не ді,
Та ңыр қап қа рап тұр сам су ре ті не.

Көп моншақ үй үстіне қойдым шашып, 
Қарасам толып жатыр көзін ашып. 
Үйіме сәулеленіп түссе жарық,
Кетеді әлгі моншақ бәрі қашып.

4. Қа зір гі озық тех но ло гия ның үз дік же тіс тік те рі нің бі рі – «Ақыл ды үй» жо ба сы. Ал 
сеулдік (Ко рея) ға лым дар «ақыл ды те ре зе» жо ба сын ұсы ну да. Осы же тіс тік тер ту ра лы 
із де ніп, сы нып тас та ры ңа та ныс ты ры лым дай ын даң дар.

5. «Ақыл ды үй» идеяла рын пай да ла нып, «Ме нің қия лым да ғы бо ла шақ тың ки із үйі» 
та қы ры бын да ха бар ла ма жа зың дар.

қыл ы

Күзет
сигнализациясы

рттен
қорғану

Кәріз апатын
болдырмау

Жылы еден
Су

құбырын
бақылау

Ток
көздерін
басқару

Орталық пульт

ұқсатсыз кіруден 
қорғану

ердені басқару

• мбебап 
 контроллер
• модуль
• Қорек блогі

Жарықты 
басқару

Желдеткішті
басқару
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VII КӨ ЛІК ЖӘНЕ ЖОЛ БЕЛ ГІЛЕРІ

 §51. Бағ дар шам

1. Мә тін ді оқып, ойларыңды ортаға салыңдар.

Таң атқаннан кеш  ба тқанға дей ін әрі-бе рі 
жү ре тін сіз жол бой ын да үн сіз «тіл қа тып» 
тұ ра тын бағ дар шам ға кү ні не не ше рет жо лы-
ға сыз? Үш түс тен тұ ра тын бағ дар шам «Тоқ та!», 
«Дай ын дал!», «Жүр!» деп жа нып-өшіп, қан ша 
адам ның өмі рін сақ тап тұр екен?! Ол тү сін ал ма-
ке зек ау ыс тыр ған да көз ал ды ңыз ға не елес тей ді? 
Бағ дар шам сіз үшін қай кез де жү ріп, қай кез де 
тоқ тау ке рек ті гін тү сін ді ре тін құ рал ға на ма?.. 

(https://baq.kz/kk/blog/166-1572)

1. Бағ дар шам ның «ті лі» мен адам ның сөй леу ті лі нің ара сын да ұқ сас тық бар ма?
2. Та ғы қан дай түс тер дің бағ дар шам түс те рі се кіл ді мә ні бар?

ат тың, құ бы лыс тың сынси па тын, кө ле мін, түртү сін, са па сын біл ді ре тін сөз 
та бы ы е ім деп ата ла ды. Мы са лы: әде мі, ақ шыл, ұзын, мейі рім ді. 

Сын есім қан дай  қай  де ген сұ рақ тар ға жау ап бе ре ді. 
Сын есім дер тұл ға сы на қа рай 2ге бө лі не ді: 1) не гіз гі сын есімдер; 2) ту ын

ды сын есімдер.
рі қа рай бөл шек теу ге келмейтін сын есімдер егі гі ы е ім ер деп ата

ла ды. Мы са лы: жақ сы, әсем, асыл, ақ, сұ лу, т.б.
Тү бір ге жұр нақ жал ға ну ар қы лы жа са ла тын сын есім дер туы  ы ы 

е ім ер деп ата ла ды. Мы са лы: арыс тандай, сулы, тершең, сергек, ба
ғыныңқы, т.б.

2. Дең гей лік тап сыр маны орын даң дар.
1-дең гей. Мә тін де гі сын есім дер ді тау ып, тұл ға сы на қа рай тал даң дар.
2-дең гей. Мә тін де гі нақ ты ақ па рат тар ды анық тап, хро но ло гия лық кесте жа саң дар.
3-дең гей. Бағдаршамның пайдасын «Кластер» әдісімен түсіндіріңдер.

Ең алғашқы бағ дар шам ды XIX ға сыр да бри тан дық Джей Найт  есім ді аза -
мат ой лап тап ты. Бұл құ рыл ғы 1868 жы лы Лон дон пар ла мен ті ор на лас қан 
кө ше ге қой ыл ды. 1869 жы лы бағ дар шам ның ша мы жа ры лып, жа қын тұр ған 
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по ли ция сақ шы сын за қым да ған кө рі не ді. Со дан бағ дар шам ұзақ жыл дар бойы 
ұмыт қал ған.

1914 жылы тамыз айының 5-і күні Аме ри ка ның Клив ленд қа ла сын да 
за ма науи бағ дар шам ның ал ғаш қы нұс қа сы шық  ты. Бас тап қы да құрылғы 
тек екі түс ті шам нан тұр ды. Ол бір түс тен екін ші ге ау ыс қан да ды быс шы ға-
ра тын бол ған. «Халықаралық бағдаршам күні» осы оқиғаға байланысты 
тойланады.

Ал біз күн де кө ріп жүр ген үш түс ті бағ дар шам Нью-Йорк қа ла сын да 
1920 жы лы пай да бол ды. Жыл дар өте бұл құрылғы ти ім ді лі гін көр се тіп, 
әлем нің өз ге де ел де рін де ке ңі нен қол да ны ла бас та ды.

(http://qazaqsha.kz/articles/14922)

3. «Бағ дар шам жә не ба ла лар» ат ты жол сақ шы ла ры мен кез де су ша ра сы өте ті ні ту ра лы 
ха бар лан ды ру жа зың дар.

Ха бар лан ды ру кри те рий ле рі:
1) іс-ша ра ның бас та ла тын уа қы тын;
2) іс-ша ра ның та қы ры бын;
3) іс-ша ра ға қа ты су шы ларды;
4) іс-ша ра ның бо ла тын ор нын көр се ту. 

4. Ғаламтор мен қосымша әдебиеттерден бағ дар шам ту ра лы қы зық ты ақ па рат тар 
жи наң дар.

5. «Алып ша һар да ғы бағ дар шам» та қы ры бын да ер те гі жа зып, ең үз дік жұ мыс ты анық-
таң дар.

 §52. Жол қау іп сіз ді гі нің ере же ле рі

1. Жол по ли ция сы қыз мет ке рі ба ла лар ға жол да жү ру ере же ле рін та ныс ты рып жа тыр. 
Рөл ге бө ліп оқың дар.

– Ба ла лар, мы нау қан дай ма ғы на бе ре тін бел гі?
– Бұл – жаяу жүр гін ші лер жо лы.
– Жаяу жүр гін ші лер жо лы нан қа лай өту ке рек ті гін бі ле сің дер ме?
– Оны біл мей ді екен біз. Біз ге тү сін ді ріп жі бе ре сіз бе?
– Жаяу жүр гін ші лер жо лы нан өт кен де абай бо лың дар. Кө лік тер сен дер ге 

жол бе руі ке рек. Бі рақ сон да да те зі рек өту ге ты ры сың дар. Се бе бі сен дер ді 
кө лік тер кү тіп тұ ра ды ғой.

– Жа рай ды, айт қа ны ңыз ды орын дай мыз.
(www.metod-kopilka.ru/trbi_saaty_zholda_zhru_erezhesn)
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   Сын есім дер құ ра мы на қа рай 2ге бө лі не ді: 1) да ра сын есім дер; 2) күр де лі 
сын есім дер.

Бір тү бір ден (не гіз гі я ту ын ды) тұ ра тын сын есім нің тү рі ара ы е ім деп 
ата ла ды. Мы са лы: жа сыл, жол ба рыс тай, әде мі, кө те рің кі, т.б.

Кем де ген де екі тү бір ден жа сал ған сын есім нің тү рі р елі ы е ім деп 
ата ла ды. Мы са лы: ұзын бой лы, ақ құ ба, қы зыл дыжа сыл ды, т.б.  

Тіл – таң ба лар жүй есі. Ал ғаш таң ба мә се ле сі мен кө не ға сыр лар да әй гі лі 
фи ло соф тар – Арис то тель мен Де мок рит ай на лыс қан.

Тіл ден бас қа таң ба лар жүй есі қол-
дан жа са ла ды. Оларды ке лі сім бой ын ша 
өз гертуге бола ды. Олар ды өз гер ту ге қо ғам-
да ғы бар лық адам ның қа ты суы шарт емес. 
Сол ма ман дық өкіл де рі нің ке лі сі мі бо -
йын ша жа са ла бе ре ді.

Таң ба лар дың бар лы ғы ның да ма ғы на сы 
тіл ар қы лы ай қын да лып, ды быс тық тіл ге 
«ау да ры ла ды». Мы са лы, транс порт сиг нал да ры ның ма ғы на сын ды быс тық тіл де гі 
ау дар ма сы ар қы лы ға на тү сі ніп, бі ле міз. Бағ дар шам ның қы зыл түс ті жа ры ғы – 
«Тоқ та ңыз!» де ген бел гі. Мұ ны біл мейт ін адам ға қы зыл түс ті жа рық қан ша ма 
жар қы ра са да, еш нәр се ні ха бар лай да, аң ғар та да ал май ды. Сайып келгенде, олар 
тілге негізделеді. Мы са лы: бі рін ші таң ба  ве ло си пед пен жү ре тін жол ды біл ді ре ді; 
екін ші таң ба «Ве ло си пед пен жү ру ге бол май ды» де ген ді біл ді ре ді.

2. «Ар тық бол мас біл ге нің» ай да ры мен бе ріл ген мә тін нен да ра жә не күр де лі сын есім-
дер ді анық тап, «Т кес те сі не» тү сі рің дер.

Да ра сын есім дер  Күр де лі сын есім дер

3. «Жол дос кө мек ке асы ға ды» ат ты қа зақ стан дық ани ма ция лық оқы ту се ри алы нан 
үзін ді (17. mp4) кө ріп, сұ рақ тар ға жау ап бе рің дер.
1. Ата-анаң ның кө лі гін де са пар ға шы ғу үшін қау іп сіз дік ере же ле рін бі лу қа жет пе?
2.  Қау іп сіз дік бел ді гі мен ба ла лар орын ды ғы ның қан дай пай да сы бар?
3. Жол дос та ғы қан дай пай да лы ке ңес тер бер ді?

4. Жол қау іп сіз ді гі не бай ла ныс ты кө лік жүр гі зу ші ле рі не хат жа зың дар.

Хат жа зу ға қой ыла тын не гіз гі та лап тар:
1) сә лем де су;
2) хат жа зу мақ са ты;
3) хат тың маз мұ ны;
4) қо ры тын ды.
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5. Қан дай жол бел гі ле рін бі ле сің дер? Жол бел гі ле рі нің таң ба ла ры бой ын ша «Таң ба да ғы 
ақ па рат» де ген та қы рып та мә тін жа зың дар.

 §53. Кө лік тің пай да бо лу та ри хы

1. Мә тін ді тү сі ніп оқың дар. Өт кен са бақ та ғы сұх бат тан бұл мә тін нің құ ры лы мын да қан-
дай ай ыр ма шы лық бар еке ні не на зар ау да рың дар.

лі ті  а  аболутар  ы
Адам ба ла сы ежел ден қыс қа мер зім де ұзақ 

қа шық тыққа же ту, өз жұ мы сын же ңіл де ту, 
ең бек өнім ді лі гін арт ты руды армандаған. 
Олар жо лау шы жә не жүк та сы мал дау үшін 
ме ха ни ка лық құ рыл ғы лар жа са й бас та ды.

Ең ал ғаш өз ді гі нен қоз ға ла тын бу мен 
жү ре тін кө лік 1769 жы лы Фран ция ның со ғыс ми ни ст рі Этьен-Фран цуа ның 
тап сыр ма сы мен құ рас ты рыл ды. Бу кө лі гін Ни ко лас Джо зеф Каг нот пен 
әс ке ри ме ха ник Бре зин Па риж де құ рас ты рып шы ғар ды. Бес тон на ға дей ін 
жүк тиеу ге бо ла тын бұл кө лік са ға ты на 4 ша қы рым ды ға на ба ғын ды ра ала тын 
еді. Кө лік тің осал же рі те же гі ші бол ған. Осы ның ке сі рі нен бір не ше рет жол 
апа ты на ұшы рап, нә ти же сін де 1771 жы лы кө лік ті шы ға ру тоқ тал ған. Со ған 
қа ра мас тан, Каг нот тың кө лі гі та рих тағы ең ал ғаш қы кө лік болып санала ды.

Ал жа нар май мен жү ре тін ал ғаш қы кө лік ті жа сап шы ғар ған – Карл Бенц. 
Ол 1885 жы лы үш дөң ге лек ті, үш орын дық ты кө лік жа сап шы ғар ды. Үш дөң-
ге лек ті кө лік ың ғай сыз дау бол ған соң, 1893  жы лы қоз ғалт қы шы үш ат кү ші не 
тең төрт дөң ге лек ті ав то кө лік  ой лап тап ты. Ол – Мер се дес Бенц кө лік те рі нің 
ата сы, тұң ғыш шы ға ру шы сы.

Қа зір гі кө лік тер дің кү ші 40 ат тың кү ші не тең.
(https://surak.szh.kz/249236/)

1. Өз ді гі нен жү ре тін ал ғаш қы кө лік ті кім ой лап тап ты?
2. Жа нар май мен жү ре тін ал ғаш қы кө лік ті жа сап шы ғар ған кім?
3. Қалай ойлайсыңдар, көліктің адамзатқа зиянды жағы бар ма?

 Сын есім дер ма ғы на сы на қа рай 2ге бө лі не ді: 1) са па лық сын есімдер ; 2) қа
тыс тық сын есім дер.

е гіз гі сын есім дер ден жа са лып, зат тың са нын ті ке лей анық тай тын сын есім нің 
тү рі а алық ы е ім деп ата ла ды. Мы са лы: жа сыл, қыз ғылт, әде мі, қыс қа, т.б.

ат тың сы нын бас қа сөз тап та ры ның (зат есім, есім дік, етіс тік, үс теу) қа ты сы 
ар қы лы біл ді ре тін сын есім нің тү рі қаты тық ы е ім деп ата ла ды.Мысалы: 
түнгі, таулы, көрікті, алғыр, аяулы, т.б.

е егіш қо алтқыш– көліктің 
негізгі бөлшектері.
л ауыт –  алып, үлкен.
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2. Мә тін нен сын есім дерді тір кес кен зат есім дерімен те ріп жа зып, ма ғы на лық түр ле рін 
ажы ра тың дар.

�л гі:  �ыс�а (сапалы� сын есім) мерзім.

3. Суреттегі кө лік тер дің атау ла рын да му ре ті бой ын ша ор на лас ты рың дар. Сын есім дер ді 
қа тыс ты рып, олар ға си пат та ма жа зың дар.

4. Кө лік жа сау та ри хы ту ра лы із де ніп, Карл Бенц ту ра лы қы зық  мә лі мет тер жи наң дар.   

5. Же ңіл кө лік түр ле ріне сипаттама беріп, кес те ге жа зың дар.

Кө лік түр ле рі Си пат тама

 §54. Қа зір гі кез де гі ав то кө лік түр ле рі

1. Мә тін ді рөл ге бө ліп оқың дар. Сұх бат ты жал ғас ты рың дар.

Жі гіт тер, әлем де гі ең күш ті көлік қай сы? 
Ме нің ше, «Мазерати».

Ой, ең күш ті сі «Ге лен ва ген» ғой. Оның бас қа ру жү -
йеле рі де за ма науи. 

Иә, «Ге лен ва ген» сұ лу ғой. Бі рақ кө ше де жүр-
ген ге ең қо лай лы сы «Той ота» емес  пе?!
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Ал мен тау-тас ты ара лап, та би ғат ты та ма ша лау үшін 
джип тә різ дес «Ни ва» көлігін таң дар едім.

Қазақстанда шыққан кө лік ті ал сақ, елі міз дің 
эко но ми ка сына пай да сы тиер еді.

Жі гіт тер, ар ма ны мыз күш ті. Бі рақ біз әлі ба ла мыз 
ғой. Өс кен де қа зақ ша атау мен мәши не шы ға рай ық. 

Дұ рыс ай та сың! Дос тар, өс кен де бір-бі рі міз ді 
қол дап жү рейік!

Қол дай ық! «Бо лар ел дің ба ла сы бі рін-бі рі ба тыр дер», 
– де ген ғой.

1. Кө лік тің та ғы қан дай түр ле рін бі ле сің дер?
2. Не лік тен олар дың атау ла ры қа зақ ті лін де емес?
3. Ба ла лар ға  қан дай ке ңес ай тар едің дер?

2. «Той ота» ком па ния сы ның та бы сы ту ра лы ақ па рат жи нап, ха бар ла ма дай ын даң дар.

�л гі:  1933 жы лы «Той ота» ком па ния сы текс тиль ді фир ма да �ы кө лік де пар та-
мен ті бо лып �� рыл ды. Тек кей ін нен �а на ав то кө лік зау ыты на ай нал ды...

 Сын есім нің екі түр лі шы райы бар: са лыс тыр ма лы шы рай жә не кү шейт пе лі 
шы рай.

Бір кел кі сын дар дың бі рі нен екін ші сі нің ар тық я кем ді гін са лыс ты ру ар қы лы 
көр се те тін шы рай тү рі алы тырмалышыра деп ата ла ды. 

Са лыс тыр ма лы шы рай жа сай тын жұр нақ тар 2ге бө лі не ді: 
1) бар лық са па лық сын есім дер ге жал ға на тын жұр нақ тар:

• ырақ, ірек, рақ, рек: кө бі рек, қат ты рақ;
•  лау,  леу,  дау,  деу,  тау,  теу: ала са лау, үл кен деу.

2) кей бір са па лық сын есім дер ге жал ға на тын жұр нақ тар:
• аң, қай, ша, ше: бо заң, қо ңыр қай, ба ла ша;
• ғыш, іл дір: сар ғыш, кө гіл дір;
• ғыл, қыл, ғылт, қылт, ғыл тым, қыл тым; шыл, шіл, шыл тым, шіл тім: 

сар ғылт, ақ шыл, ақ шыл тым.

3. Сын есім нің са лыс тыр ма лы шы рай тү рін қа тыс ты рып, өз де рің бі ле тін екі ав то кө лік  ті 
салыстырың дар.
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4. Су рет те гі кө лік түр ле рін ат қа ра тын қыз ме ті не қа рай топ тас ты рың дар. 

5. Сын есім нің са лыс тыр ма лы шы рай тү рін қа тыс ты рып, «Қа зір гі кез де гі ав то кө лік түр-
ле рі» та қы ры бын да ша ғын мә тін жа зың дар. 

 §55. Су кө лік те рі

1. Мә тін ді оқып, ат қой ың дар. Мә тін маз мұ ны не гі зін де сұ рақ тар құ рас ты рың дар.

Қай ық – кө лік тің ең ес кі тү рі. Ер те де гі қай ық тар ағаш тан жа са лып, ай нал-
ма лы ес кек тің кө ме гі мен жү ре тін. Ежел гі мы сыр лық тар ша ма мен 5 мың жыл 
бұ рын өзен де, те ңіз де жү зу үшін жел кен ді пай да лан ды. Қы тай да жүк та сы-
мал дау үшін жел дет кіш тә різ ді жел кен тү рі қол да ныл ған.

Бү гін де ке ме лер – сау да-сат тық, құ ры лыс жә не әс ке ри мақ сат та адам дар 
мен тау ар лар ды, т.б. нәр се лер ді та сы мал дау  үшін таптырмайтын кө лік тү рі. Су 
кө лік те рінің тұ рағы – ай лақ тар мен те ңіз порт та ры. Ке ме лер ге ар на лған те ңіз 
марш рут та ры бо ла ды. Олар ай лақ тар ға бел гі лі кес те бо  йын ша ке ліп кі ре ді.

Ке ме нің сан алуан тү рі бар. Олар қыз мет те рі не қа рай: авиата сы мал дау шы, 
жүк ке ме сі, кон тей нер лі ке ме, сал ке ме, кү зет ші ке ме, суас ты қа на ты бар ке ме, 
реак тив ті қоз ғалт қыш ор на тыл ған суас ты ке месі, ми на та зар ту шы ке ме, мұ хит 
лай не рі, жо лау шы лар ке ме сі, жел кен ді ке ме, сүң гуір ке ме, зерт теу жұ мыс та-
ры на ар нал ған ке ме болып бөлінеді. Осы лар дың қай-қай сы сын да су да кө ріп 
қа лу ымыз әб ден мүм кін.

(yvision.kz/images/special/min-kult/books/.../KOLIKTER.pdf)

1. Кеменің қандай түрлері бар?
2. Қалай ойлайсыңдар, не лік тен біздің елі міз де су кө лік те рі көп пай да ла ныл май ды?
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2. «Ақ тау те ңіз сау да пор тын ке ңей ту» (https://www.youtube.com/watch?v=MTj7fAU 
6rwE) бей не жаз ба сын та ма ша лап, өз сөз де рің мен ай тып бе рің дер. 

3. Ақ тау пор ты және ондағы су кө лі гі нің түр ле рі ту ра лы зерт теу жұ мы сын дай ын дап, 
топ ал дын да қор ғаң дар. 

�л гі:
Елі міз өз пор тын жа �а дан ��р ды. Он да �а зір гі за ман �ы тан кер лер, өз ді гі нен 

ж� ре тін бар жа лар, м�з жар �ыш бук сир лер бар. Ел ді� бас ты «те �із �а� па сы» – �ат-
пай тын А� тау сау да пор ты... 

4. Ізденімдік тапсырмадағы жинаған мәліметтеріңнің негізінде «Қа зақ стан да ғы порт ты 
қа ла жә не он да ғы су кө лік те рі» де ген та қы рып та ша ғын мә тін жа зың дар. Сын есім-
дерді тұлғасына, мағынасына, құрамына қарай талдаңдар. 

5. Әлем ді ке ме мен ара лап, қай мем ле кет тер ге, қай қа ла лар ға бар ғы ла рың ке ле ді? Сол 
ел ге бар ған да қа жет бо ла тын 5 сөз ді ұсы ның дар. Олар дың орыс жә не ағыл шын ті лін-
де гі ба ла ма ла рын жа зың дар.

6. Ма қал-мә тел, тұ рақ ты тір кес, жұм бақ тар қатарын то лық ты рың дар.

Ма қал-мә тел Тұ рақ ты тір кес Жұм бақ 
Екі ке ме нің құй ры ғын ұс та ған су ға ке те ді. Са лы су ға ке ту. Жүр се – ізі жоқ,

Сой са – қа ны жоқ.
   

 §56. Әуе кө лік те рі

1. Мә тін ді оқып, мәтін  мазмұнын түсінуге, нақты ақпараттарды анықтауға бағытталған 
сұрақтар құрастырыңдар.

шаққала  а  абол ы
Өз ге құ рал дар си яқ ты ұшақ тар да өз ді-

гі нен пай да бол ған жоқ. Ұзақ із де ніс тің, ерен 
ең бек тің ар қа сын да ал ғаш қы ұшақ ты жа сап, 
ұшы рып, тә жі ри бе жа са ған – өнер тап қыш 
ағай ын ды лар  Уил бур мен Ор вилл Райт тар.

Райт тар ға ұшақ ой лап шы ға ру ға «ге ли коп тер» деп ата ла тын ой ын шық ой 
сал ған. Олардың әкесі – Миль тон Райт  1878 жыл дың көк те мін де іс са пар дан ке ле 
жа тып, дүкеннен ба ла ла ры на ой ын шық ал мақ шы бо ла ды. Дү кен де бұ рын-соң ды 
көр ме ген ой ын шық қа кө зі тү се ді. Бұ ра ма сын бұ раса, ызың да ған дыб ыс шы ғарып, 
ті рі жән дік си яқ ты ас пан ға ұша ды. Ойыншықты сатып алып, екі ұлына апарады. 
Ерек ше ой ын шық тың құ ны да ар зан емес еді. Елу цент ке жа ңа жей де мен сыр ты 

ел о тер – тікұшақтың 
ағылшын тіліндегі атауы.
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қап тал ған дұ ға кі та бын са тып алу ға бо ла тын. Кү ні бойы ой на ған ба ла лар оны 
сын ды рып ала ды. Қым бат ой ын шық ты сындырғанға әке сі ұр са ды. Ағай ын ды лар 
ге ли коп тер дің қа лай жа сал ға нын кө ру үшін ішін аша ды. Уил бур мен Ор вилл 
Райт тардың ұша тын құ рыл ғы жа сауы на осы зат ой  түрт кі бо ла ды.

(http://aitaber.kz/blog/qyzyqderek/2043.html)

Бір кел кі сын дар дың бі рі нің екін ші сі нен не өте ар тық, не өте кем екен ді гін 
көр се те тін шы рай тү рі ше т елішыра  деп ата ла ды. 

Кү шейт пе лі шы рай 2 жол мен жа са ла ды:
1) са па лық сын есім дер дің ал ды на кү шейт кіш бу ын дар дың үс те луі ар қы лы: біп

би ік, ұпұзын, қыпқы зыл, т.б.; 
2) са па лық сын есім дер ге өте, тым, аса, ең, тіп ті, на ғыз, ора сан си яқ ты кү

шейт кіш үс теу лер дің тір ке суі ар қы лы жа са ла ды: өте күш ті, тым би ік, т.б.

2. Қазіргі заманғы ұшақтарды сипаттайтын сын есім дер ді тау ып, олар ды кү шейт пе лі 
шы рай фор ма сын да түр лен ді ріп жа зың дар.

�л гі:   �лкен – тым �лкен, �п-�лкен.

3. Жо лау шы лар та сы мал дай тын «Airbus А380» ұша ғы ту ра лы мә лі мет жи нап, жо лау-
шы лар ға жар на ма жа саң дар.

�л гі:  «Airbus А380» – әлем де гі жо лау шы та сы мал дай тын е� �л кен �ша�.  ша� 
15 мы� ки ло ме тр ден де алыс �а шы� ты� �а еш �ан дай аял да ма сыз жет кі зе ді. Б�л 
алып ты �� рас ты ру �шін «Airbus S.A.S.» ком па ния сы ны� он жыл уа �ы ты кет кен...

4. Әуе кө лік те ріне сипаттама беріп, кестеге жа зың дар.

Әуе кө лік те рі нің түр ле рі Ме нің си пат тау ым

5. Су рет те гі құс пен ұшақ ты бай ла ныс ты рып, «Адам зат қия лы – шын дық» та қы ры-
бын да эс се жа зың дар.
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 §57. Жол қоз ға лы сы на қа ты су шы лар

1. Мә тін ді рөл ге бө ліп оқың дар.

ақым ы  ауабы
Ра қым қы за рып кет ті. Кү лім қақ қан жү зі ке нет сұр ла нып: 
– Сен қыз ған шақ сың, ішің күй се, тұз жа ла! – де ді.
– Тұ зың ды өзің жа ла, мақ тан шақ! – де дім ашуым ке ліп. – Әуелі кө ше де 

қа лай жү ру ді де біл мей сің сен.
– Бі ле мін! – де ді ол се нім ді түр де.
– Біл мей сің! – де дім мен.
– Бі ле мін! – де ді ол та ғы да.
– Біл гіш бол саң, айт шы, кө ше мүй ісі нен қа лай өте сің?
– Қа лай өтей ін, кө ше нің ор та сы на бар ған ша сол жа ғы на қа рай мын, со нан 

соң оң жа ғы ма… – деп, жау ап бе ріп жа тыр еді, сы нып қа мұ ға лім кі ріп, та ла-
сы мыз аяқ тал май қал ды.

(Нәсіреддин Се ра лиев)

1. Ра қым дұ рыс ай тып жа тыр ма?
2. Ра қым ның ор нын да бол саңдар, қа лай жау ап бе рер едіңдер?

2. «Жол бел гі ле рі мен таң ба ла ры» туралы бейнежазбаны (www.youtube.com/watch?v= 
uXi90N17XmQ) кө ріп, жол ере же ле рін сақ тау дың ма ңызын тү сін ді рің дер.

3. Өлең ді мә нер леп оқың дар. Ере же лер ді өлең жо лы нан қа лып ты сөй лем ге ай нал ды рып 
жа зың дар.

еттеуші
Ала та яқ қо лын да,
Ай та ры көп оның да.
Не іс теу ке рек тұр са егер
Рет теу ші жо лың да.

Тік кө тер се та яқ ты,
Бас па ал ға аяқ ты.
Бағ дар шам ның бұл бел гі
Са ры ша мы си яқ ты.

Кеу де сі мен бұ рыл са,
Қа рап са ған бет пе-бет.
Тұр ға ны оның ұғын саң:
«Жол ды жап тым, өт пе!» деп.
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Ар қа жа ғын қа рат са,
Өтіп кет пе аң ғар май.
Бағ дар шам ның бұл бел гі
Қы зыл тү сі жан ған дай,

Оң иық не сол иық
Бұ рыл ған да сен жақ қа.
Тұ рып қал ма мө лиіп,
Ал ға қа рай тез ат та.

Рет теу ші бұ рыл ды,
Бір қы рын дап тік тұ рып.
Жа сыл жан ды де ген ді
Жүр гін ші ге ұқ ты рып.

Рет теу ші бар кө ше ге
Тап бол са егер кім де-кім.
Тек сол бер ген бел гі ге
Кө ну – оның мін де ті.

(erketai.kz/balalarga/balalardin-olenderi/jol-erejeleri)

4. «Ер кін мик ро фон» әді сі мен жол қоз ға лы сы на қа ты су шы лар дың ара сын да сұх бат 
жүр гі зің дер.

5. Сұхбат мәтінін жазыңдар. Онда сын есімнің шырай түрлерінің болуын ескеріңдер.

6. Сын есім дер ді қа тыс ты рып, оқылым мә ті нін де гі кей іп кер ге хат жа зың дар.

 §58. Жол бел гі ле рін бі ле міз бе?

1. Мә тін ді оқып, ат қой ың дар. Мә тін маз мұ ны не гі зін де сұ рақ тар құ рас ты рың дар.

І
Жол бел гі ле рі – кө лік қоз ға лы сын рет теп, кө лік жүр гі зу ші мен жаяу жүр-

гін ші ге ақ па рат бе ру мақ са тын да жол бой ына қой ыла тын ар найы бел гі лер.
Жол бел гі ле рі 7 топ қа бө лі не ді:

1) ес кер ту бел гі ле рі;
2) ба сым ды лық бел гі ле рі;
3) тый ым са лу бел гі ле рі;
4) мін дет теу бел гі ле рі;
5) ақ па рат тық-көр сет кіш бел гі ле рі;
6) қыз мет көр се ту бел гі ле рі;
7) қо сым ша тақ тай ша лар.

(https://prezi.com)

ІІ
Қиы лыс та, жол ше тін де, бұ рыш та
Түр лі-түр лі бел гі лер бар тұ ра тын.
Жү ре сің бе, жүр ме ге нің дұ рыс па?
Не іс теу ке рек? Со ған қа рап ұға сың.
Қы зыл шең бер ішін де гі таң ба лар
Әл де не ге қа таң тый ым са ла ды.
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Өмі рің ді қор ғау ға олар ар на лар,
Біл ме ген жан  өкі ніш ке қа ла ды.
«Мы на жер ге кір ме ге нің жөн», – дей ді,
«Мы на жер мен жүр ме ге нің жөн», – дей ді.
«Ке рі бұ рыл, тоқ та ма не бұ рыл ма,
Сон да са ған еш бір қау іп төн бей ді».
Бел гі лер дің мә нін бі лу – мық ты күш,
Ке ле сі сі – ше ті қы зыл үш бұ рыш.
Бұл бел гі лер ес кер те ді, бі ліп ал, Кө ңіл бөл мей өтіп кет пе тып-ты ныш.
Қиы лыс па, бұ ры лыс па ал дың да,
Те мір жол ға таяп әл де қал дың ба?
Өзен бар ма, кө пір бар ма, ор бар ма?
Ме ке ні ме жа байы аң мен мал дың да?
Со ның бә рін бі ліп ал да, абай бол,
Се нің аман жүр ге нің ді қа лай ды ол.
Бел гі лер дің сы рын ес ке сақ тап ал,
Бо ла шақ та жү ре сің ғой та лай жол.

(http://erketai.kz/balalarga/jol-erejeleri/)

1. Қан дай түс тер мен боял ған жол бел гі ле рін бі ле сің дер?
2. Не се беп ті олар дың түс те рі әр түр лі?
3. Қай жол бел гі ле рі жиі кез дес еді?

2. Деңгейлік тап сыр ма ны орын даң дар.
1-дең гей. Бі рін ші жә не екін ші мә тін де гі жол бел гі ле рін сәй кес тен ді ріп жазыңдар. 
2-дең гей. Мәтіндерде баяндалған жол белгілерін суреттен көрсетіңдер.

Аялдамасыз 
қозғалуға ты -

йым салынады

Алғашкы
медициналық
көмек пункті

Автомобильдерге
техникалық

қызмет көрсету

Жол
полициясының

бекеті

Көліктік
бақылау

бекеті

Аурухана Жанармай 
құю

стансысы

Телефон

Тамақтану
пункті

Ауызсу Қонақүй
немесе мотель

Кемпинг Демалыс  
орны

Автомо-
бильдерді 

жуу

Жаяу 
жүргінші 

өтпесі

3-дең гей. Сын есім ді қа тыс ты рып, өз де рің жақ сы бі ле тін жол бел гі сін си пат тап, 
шағын мәтін жазың дар. 
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3. Жол бел гі сін де қан дай түс жоқ? Олар не лік тен алын ба ған деп ой лай сың дар? Пі кір-
та лас жүр гі зіп, қо ры тын ды жа саң дар.

4. Са лыс тыр ма лы шы рай фор ма сын да ғы сын есім дер ді пай да ла нып, өз де рің бұ рын бай-
қа ма ған жол бел гі сі не си пат та ма мә тін жа зың дар. 

 §59. Қо ғам дық кө лік атау ла ры

1. Жұм бақ ты ше шіп, бү гін гі са бақ тың та қы ры бы на бол жам жа саң дар.

Жүйт кі ген дәу күй ін де
«Жүй рік», – деп ел сүй сін ді.
Тас жол да жұрт ты та сып жүр,
Жыл дам дық қа ба сып жүр.

2. Мә тін ді оқып, қо ғам дық кө лік ке анық та ма құ рас ты рың дар. 

Қо ғам дық кө лік тің қыз ме тін күн де лік ті пай да ла на мыз: онымен жұ мыс қа 
ба ра мыз, үй ге қай та мыз. Қа ра пай ым ха лық тың көп ші лі гі ба зар мен дү кен 
ара ла ған да ав то бус тар мен жү ре ді. Қа ла тұр ғын да ры ның тір ші лі гі ав тот ранс-
порт пен бай ла ныс ты.

Ав то бус, трол лей бус, трам вай және мет ро ең көп пай да ла ны ла тын кө лік 
түр ле рі не жа та ды. Бұ дан өз ге ас пан әле мін шар лай тын ұшақ, көк те ңіз де ер кін 
қал қи тын ке ме, жер жү зін ті ліп өте тін пой ыз да адам затқа қыз мет ете ді.

(https://baq.kz/kk/news/regmedia/regmedia-46167)

1. Қо ғам дық кө лік не үшін қа жет деп ой лай сың дар?
2. Мә тін де гі қо ғам дық кө лік түр ле рі нің қай сы сын кө бі рек пай да ла на сың дар?
3. Өз қа ла ла рың да қо ғам дық кө лік тің қай тү рі жиі кез де се ді?

3. Сын есім нің шырайларын қатыстырып, өз де рі ңе ұнай тын қо ғам дық кө лік ке си пат-
та ма жа зыңдар.

4. «Қо ғам дық кө лік те жү ру әде бі» ту ра лы бей не жаз ба ны (http://kaztrk.kz/news/
articles/qogamdyq-kolikte-zhuru-adebi-video-3426) мұ қи ят тың дап, пі кір ал ма сың дар.

5. Тың да лым мә ті ні не сүй ене оты рып, бас тау ыш сы нып оқу шы сы на қо ғам дық кө лік те 
өзін қа лай ұс тау ке рек екен ді гі жө нін де хат жа зың дар. Хат та шы рай фор ма сын да ғы 
сын есім дер ді пай да ла ның дар.

се учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

ВсеВсесеВсесе учебникиучебникиучебникиучебники КазахстанаКазахстанаКазахстанаКазахстанаКазахстана нананананананана OKULYK.KZ OKULYK.KZ OKULYK.KZ OKULYK.KZ

****ККККннннииигггааа пппрррееедддоооосссттттааавввллллеееенннаааа ииииссскккллллюююччччиииттттееелллльььнннноооо ввв оообббрррааазззооовввааатттеееелллльььннныыыыххх цццеееллляяяххх  
сссоооггггллллааассссннннооо ППППррриииккккааазззааа МММиииннниииссстттррррааа ооообббрррраааззззооооооовввааааннниииияяя ииии нннаааууукккиии РРРеееессспппууубббллллииикккккииии КККааазззаааахххсссстттттаааннн ооооттт 17  17  17 мммаааяяяя 2019 2019 20192019 2019 ггггоооддддааа №№№ 217217217



        93

6. Қоғамдық көлікте жолаушылар ұстанатын ережелердің дұрыс не бұрыс екенін 
анықтап, кестеге жазыңдар.

Ережелер Дұрыс Бұрыс
Жасы үлкен кісілерге орын беру керек.
Көлік ішінде ұялы телефонмен немесе қасыңдағы достарыңмен айғай-
лап сөйлесуге болады.
Ауыр заты бар немесе балалы кісілерге мініп-түсуге көмектескен жөн.
Көлік ішінде әрі-бері жүгіруге болады.
Көлік терезесінен басыңды шығаруға болады.
Көлік ішінде тамақ, балмұздақ жеген дұрыс емес.
Жүргізушімен сөйлесіп, оны алаңдатуға болады.
Көлікте аяқ киіміңді тазалап, киімдеріңді қаққаның әдепсіздік болып 
саналады.
Қоғамдық көлікте әрдайым мәдениетті, өзара сыпайы болған жөн.

Ті лі міз де қол да ны ла тын қо ғам дық кө лік атау ла ры ның бә рі өз ге тіл ден 
ен ген. Мы са лы, ав то бус (көне грек. autos – «өзі» жә не ла тын. bus – «бәріне»), 
трам вай (ағылш. tram – «ва гон» жә не way – «жол»), трол лей бус (ағылш. 
trolley – «түй іс пе лі сым» жә не bus), сон дай-ақ мет ро не ме се мет ро по ли тен (фр. 
metropolіtaіn – «ас та на лық») – бар лы ғы да кір ме сөз дер. Тү рік ті лін де мә ши-
не ні «ара ба» деп атай ды. Бұл сөз біз дің ті лі міз де гі «ар ба» сө зі мен сәй кес ке ле ді.

7. Ғаламтор мен қосымша әдебиеттерден мәлімет жинап, Ал ма ты мет ро по ли те ні ту ра лы 
қо ры тын ды мә тін жа зың дар.
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VІІІ АДАМ НЫҢ СЫРТ КЕЛ БЕТІ МЕН МІНЕЗІ

 §60. Ба ла Абай

1. М.Әуе зов тің «Абай жо лы» ро ма ны нан (http://kitap.kz/audiobook/2087-abai/2087-
abai. І том, 5-бө лім, 26.27 ми ну ты нан 29.00 ми ну ты на дей ін) үзін ді тың дап, ба ла 
Абай дың не ге қы зық қа нын анық таң дар.

2. Мә тін ді тү сі ніп оқың дар. Үзін ді ге қан дай 
та қы рып қоюға бо ла ды?

Биыл Абай дың жа сы он үш ке тол ған 
еді. Де не сі де бір ара лық кей іп те. Бойы 
өс кен. Қол-ая ғы ұзар ған. Бұ рын мұр ны 
шо лақ тау бо лу шы еді, биыл бі раз ұза рып 
қа лып ты. Бет-бей не сі ба ла дан гө рі ірі лең-
кі реп, боз ба ла лық қал пы на бей ім дел ген. 
Бі рақ әлі сол мү сін де, үл кен дік жоқ. То лық, 
бал ғын емес. Си ди ып, арық   тап, құр со зыл -
 ған си яқ ты. Күн көр мей өс кен ре ңі сол ғын, 
бой шаң ға на өсім дік бей не  лес.

Бұ рын қа ра бо лу шы еді, бе ті нің қы зы лы 
да бар еді. Қа зір де қа ла дан қайт қан дық 
жә не ау ру қо сыл ған дық бар ма, әйт еу ір, 
боз ғыл дан ған.

Сұй ық тау қо ңыр ша шы ның ара сы нан 
бас құй қа сы да қы лаң да нып кө рі не ді. О да 
ау ыр ған дық пен күн кө зін де бол ма ған дық-
 тың бел гі сі.

Абай дың осы си яқ ты қал пы на ен ді гі мі нез 
ма шы ғы да бір алу ан боп өзін ше үй лес ті.

(М�хтар Әуе зов)

1. Ба ла Абай дың кес кін-кел бе тін көз ал да ры ңа қа лай елес те те сің дер?
2. «Бал ғын», «сол ғын» сөз де рі нің ма ғы на ла рын тү сін ді рің дер.

3. Мә тін де гі си пат тау мә нін де гі сөз дер мен сөз тір кес те рін анық тап, олар ды си но ним-
дер мен ау ыс ты рың дар. Кес те ні тол ты рың дар.

Си пат тау мә нін де гі сөз дер мен сөз тір кес те рі  Біл ді ре тін ма ғы на ла ры 
де не сі де бір ара лық кей іп те де не сі ор та ша

 ы  – арық тап ұзар ған.
а қ қа ы – бас те рі сі. 

ықшаш – жұқа, си рек шаш.
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  ат тың са нын, мөл ше рін, ре тін біл ді ріп, қан ша  не ше  не шеу  не шін ші  сұ
рақ   тар ына жау ап бе ре тін сөз та бы а е імдеп ата ла ды.

Сан есім дер құ ра мы на қа рай 2ге бө лі не ді: 1) да ра сан есім дер; 2) күр де лі сан 
есім дер. ара а е ім ер бір тү бір ден құ ра ла ды. Мы са лы: он, үш, мың, жүз, 
он да ған, се гі зін ші, же теу, т.б.

Екі я одан да көп тү бір дің тір ке сі нен не ме се қо сар ла нуы нан жа сал ған сан есім 
р елі а е ім деп ата ла ды. Мы са лы: үш мың то ғыз жүз елу ал ты, жүз қа

ра лы, он нан бір, бірбір ден, үштөрт, т.б.

4. Оқы лым жә не тың да лым мә тін де рі нен сан есім дер ді тау ып, құ ра мы на қа рай ажы ра-
тың дар.

Да ра сан есім дер  Күр де лі сан есім дер

5. Адамның жас мөлшері туралы сан есім дер қа тыс қан ма қал-мә тел дер жа зып, құрамына 
қарай талдаңдар.

6. Мә тін ді не гіз ге ала оты рып, ба ла Абай дың порт ре тін өз сөз де рің мен «Клас тер» әді сі 
ар қы лы топ тас ты рып жа зың дар.

Абай

7. Абай дың адам ның сырт кел бе ті мен оның бой ын да ғы қа си ет те рі ту ра лы «Он се гі зін ші 
қа ра сө зін» оқып, өз пі кір ле рің мен то лық ты рың дар.

 §61. Ба ғып-қа ғу да көп ма ғы на бар

1. Мә тін ді рөл ге бө ліп оқың дар. Негізгі ойды анықтаңдар.

ақшаа аштары
Жаз дың бір әде мі кү нін де та ңер тең бір 

тө ре өзі нің ба ла сы мен бақ ша ға ба рып, еке уі брат – өне ге.
 і  і і – тәр бие лі кі сі.
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егіл ген ағаш тар ме нен гүл жа пы рақ та рын кө ріп 
жүр ді.

– Мы нау ағаш не лік тен тіп-тік, анау бі реуі 
не ге қи сық біт кен? – деп сұ ра ды ба ла сы.

– Оның се бе бі, ба лам, анау ағаш ты ба ғу-қа-
ғу мен өсір ген, қи сық бұ тақ та ры бол са ке сіп. 
Мы нау ағаш ба ғу сыз, өзі шы ғу қа лы бы мен 
өс кен, – де ді ата сы.

– Олай бол са, ба ғу-қа ғу да көп ма ғы на бар 
екен ғой, – де ді ба ла сы.

– Ба ғу-қа ғу да көп ма ғы на ба рын да шек 
жоқ, шы ра ғым. Мұ нан сен де өзі ңе ғиб рат ал саң 
бо ла ды: сен жас ағаш сың, са ған да кү тім ке рек, 
мен се нің қа те іс те рің ді тү зеп, пай да лы іс ке 
үй рет сем, сен ме нің айт қа ным ды ұғып, ор ны на кел тір сең, жақ сы, тү зік кі сі 
бо лып өсер сің; ба ғу сыз бе тің мен кет сең, сен де мы нау қи сық біт кен ағаш тай 
қи сық өсер сің, – де ді.

(Ыбырай Ал тын са рин)

1. Ба ла мі не зі нің қа лып та суы на от ба сын да бе рі ле тін тә лім-тәр бие нің қан дай ма ңы зы 
бар?

2. «Мен се нің қа те іс те рің ді тү зеп, пай да лы іс ке үй рет сем, сен ме нің айт қа ным ды 
ұғып, ор ны на кел тір сең, жақ сы, тү зік кі сі бо лып өсер сің» де ген сөз ді қа лай тү сі не-
сің дер?

3. «Ба ғу сыз бе ті мен ке ту» де ген ді қа лай тү сі не сің дер? Өз сөз де рің мен ай тып бе рің дер.

2. «Қо ңыр» то бы ның орын дау ын да ғы «Бе сік жы рын» (https://www.youtube.com/ 
watch?v=mdn9FuRZ-yU) тың дап, ба ла ға ал ғаш қы тәр бие бе сік жы ры мен бе рі ле ті ні 
ту ра лы ой түйің дер. Ба ла ның «Бе сік жы рын» ес тіп өсуі қан ша лық ты ма ңыз ды?

Сан есім дер ма ғы на сы на қа рай  түр ге бө лі не ді: есеп тік сан есім, рет тік сан 
есім, бол жал дық сан есім, топ тау сан есім, жи нақ тық сан есім, бөл шек тік сан есім.

е ті  а е ім зат тың нақ ты лы са нын біл ді ріп, қан ша  не ше  де ген сұ рақ
тар ға жау ап бе ре ді. Мы са лы: бес, он екі, жүз, жи ыр ма се гіз, то ғыз жүз бір, т.б. 
Есеп тік сан есім дердің да ра түрі де, күр де лі түрі де сан есім нің бас қа мағыналық 
түр ле рін жа сау ға не гіз бо ла ды.

3. Мә тін нен ті рек сөз дер ді анық тап, олар ды есеп тік сан есім дер мен тір кес ті ріп жа зың дар.

Ті рек сөз дер Есеп тік сан есім  мен тір кестіру

Ағаш  Бір ағаш
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4. Оқы лым мә ті нін де гі сан есім дер ді анық тап, құ ра мы на қа рай тал даң дар. Сан есімнің 
басқа мағыналық түрлерін жасауға негіз болған есеп тік сан есім дер ді анықтаң дар.

5. «Ер кін мик ро фон» әді сі мен «Тәр бие де гі үл кен дер дің рө лі» та қы ры бын да сұх бат жүр-
гі зің дер.

�л гі:
– Адам ны� жа� сы бо лып өсуі не от ба сын да �ы, ай на ла сын да �ы адам дар ды� 

ы� па лы зор деп ой лай мын. Сен м� ны мен ке лі се сі� бе?
– Әри не, «�яда не көр се�, �ш �ан да со ны ілер сі�», – де ген �ой. Ме ні� е� бас ты 

тәр бие шім – атам.
– Ал ме ні әжем тәр бие ле ді. Ол кі сі – ше бер ер те гі ші. Ер те гі лер ден көп өне ге 

алу �а бо ла ды.

6. Қо сым ша әде би ет тер ден тә лім-тәр бие ге бай ла ныс ты ма қал-мә тел дер ді тау ып жа зып, 
құ ра мын да ғы сан атау ла рын есеп тік сан есім дер ге ай нал ды рың дар.

 §62. Асыл қа си ет

1. Адам бой ын да ғы жақ сы қа си ет тер кө рі ніс бе ре тін жағ дай лар ға мы салдар кел ті ре 
отырып, сұхбат құрыңдар.

2. Мә тін ді тү сі ніп оқың дар. Әң гі-
ме ге бас қа ша қан дай та қы рып қо яр 
едің дер? Асыл қа си ет ке тағы қандай 
қасиет терді жат қы зар едің дер? Ой ла-
рың ды дә лел дең дер.

ылш
Зы ли ха мен Бә ти ма де ген екі қыз 

ба ла тө бе сі не бір-бір жә шік же міс 
кө те ріп, қа ла ға ке ле жа тып ты. 
Зы ли ха аһі леп-уһі леп: «Шар-
ша дым!» – деп, Бә ти ма кү ліп, әзіл-
де сіп ке ле жа та ды. Сон да Зы ли ха 
айт ты:

– Сен не ге мәз бо лып қуа нып 
ке ле сің, тө бең де гі жә шік тің ау ыр-
лы ғы да ме нің ба сым да ғы дан кем 
емес, өзің де ме нен күш ті емес сің?
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– Мен жә ші гім нің іші не ау ыр ды же ңіл де те тін бір шөп сал дым, – де ді 
Бә ти ма.

– Әй, он дай бол са, шө бің нің атын айт шы, мен де ау ыр лық ты же ңіл де-
тей ін, – де ді Зы ли ха.

– Ол шөп се нің қо лы ңа түс пей ме деп қор қа мын, аты – «са быр» де ген, – де ді.
(Ыбырай Ал тын са рин)

1. Әң гі ме ге не ге «Асыл шөп» де ген та қы рып қой ыл ға нын тү сін ді рің дер.
2. Әң гі ме де адам бой ын да ғы қан дай асыл қа си ет дә ріп те ле ті нін ай қын дап, ой ла рың-

мен бө лі сің дер.
3. Бә ти ма не ге: «Ол шөп се нің қо лы ңа түс пей ме деп қор қа мын», – дей ді?

3. Ген ри Форд тың та быс қа же ту жо лын да ғы та бан ды лы ғы мен шы дам ды лы ғы ту ра лы 
әң гі ме ні (18. mp3) тың даң дар. Оқылым мә ті ні мен ор тақ ой ды та бың дар.

 етті  а е ім зат тың са на лу ре тін біл ді ріп, не шін ші  де ген сұ рақ қа жау ап 
бе ре ді. ет тік сан есім дер есеп тік сан есім дер ге, егер олар дау ыс ты ды быс қа 
біт се, ншы, нші, ал дау ыс сыз ға аяқ тал са, ын шы, ін ші жұр нақ та ры жал ға ну ар
қы лы жа са ла ды. Мы са лы: бірін ші, то ғызын шы, екінші, ал тыншы, жүз отыз 
бесін ші, т.б.

ет тік сан есім дер цифр мен бе рі лсе, тө мен де гі дей жа зы лады.
1. ет тік сан есім дер араб циф ры мен бе ріл се, ншы, нші, ншы, нші  жұр нақ   та

ры ның ор ны на де фис () қой ыла ды. Мы са лы: ен биыл сы нып қа ба ра сың. 
с ха на мек теп тің қа ба тын да ор на лас қан.

2. ет тік сан есім дер рим циф ры мен бе ріл се, жұр нақ тың ор ны на де фис қой ыл
май ды. Мы са лы: бай жо лы  ро ма ны ның  то мы,  жүл де лі орын, т.б.

3. Жыл, ай ат та ры ның ал ды нан кел ген сан есім дер араб циф ры мен бе ріл се де, 
олардан кей ін де фис қой ыл май ды. Мы са лы:  жы лы ио де Жа ней ро қа
ла сын да жаз ғы олим пиада ой ын да ры өт ті.

4. Оқы лым жә не тың да лым мә тін де рі нен сан есім дер ді те ріп жа зып, құ ра мы мен ма ғы на-
сы на қа рай ажы ра тың дар.

5. Абай дың 19-қа ра сө зін тү сі ніп оқып, он да ғы не гіз гі ой ды рет тік сан есім дер ді пай да-
ла на оты рып жа зың дар.

Адам ата-анадан туғанда есті болмайды: естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, 
дүниедегі жақсы, жаманды таниды дағы, сондайдан білгені, көргені көп болған 
адам білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті 
болады.
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 Адам бой ын да ғы асыл қа си ет тер ту ра лы ма қал-мә тел мен қа нат ты сөз дер ді жа зып,  
«Т кес те сі» бой ын ша ма ғы на сын тү сін ді рің дер.

Мақал-мәтелдер Мағынасы

7. «Ме нің до сым ның асыл қа сие ті» та қы ры бын да ша ғын эс се (сөз саны – 40) жа зың дар.

 §63. Уә де ге адал дық

1. С.Бе га лин нің «Ба ла Шо қан» әң гі ме сі нен (http://www.ikitap.kz/index.php/catalog/
audiobook/2364-bota_bala_wokan) үзін ді (1-бө лімнің 01.15 ми ну ты нан 03.22 ми ну-
ты на дей ін) тың даң дар. Су рет те шы ғар ма ның қай сә ті бей не лен ген?

2. Үзін ді лер ді оқып, та қы рып қой ың дар. Се бе бін тү сін ді рің дер.

Әке ле рі мен қа бат та са ат қа мін ген Шо қан, ке ше гі Мы сық қа айт қан уә де сі 
бой ын ша, құ дық ба сы на тарт ты. Шың ғыс ба ла сы ның жал ғыз ке тіп ба ра жат-
қа нын кө ріп, ша қы рып ал ды.

– Сен жал ғыз қай да ба ра жа тыр сың? – деп се бе бін сұ ра ды.
– Ате ке, ке ше Мы сық қа, әл гі мү сін ші ба ла ға, ке лем деп уә де бер гем. Со ған 

ба рам.
– Кей ін-ақ бар май сың ба, не ме не, ол бір жақ қа ке тіп қа лар деп пе едің? – 

де ген әке сө зі не:
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– Уә де ай тып, ар ты нан ал да сам, ұят бо ла ды ғой. Бұ дан бы лай ол ме нің 
сө зі ме сен бей ді ғой, – де ді.

Шың ғыс Шо қан ға ой ла на қа ра ды да:
– Ә, жа рай ды, бар. Екі айт па ған жақ сы, – де ді.
Шың ғыс тың өңін де ба ла сы на іш тей ра зы лан ған ажар бар еді.

Шо қан құй ғы та шау ып құ дық ба сы на кел ген де, Мы сық ал ды нан қар сы 
шық ты. Ол қо лы на ұс та ған жа ңа мү сін де рін жо ға ры кө те ре көр сет ті:

– Мі не, Шо қан, іс теп қой дым. Мен се ні кел мей қа лар деп ем!..
– Жоқ, мен айт тым ғой «ке ле мін» деп, не ге кел мей мін?! Уә де ет пеу ке рек, 

уә де ет тің – орын да. Мі не, сен де ке ше уә де ет тің, айт тың, орын дап, то сып 
отыр сың, – деп, Шо қан до сы на өзі нің әде тін тү сін дір ді.

Мы сық бұл жо лы құс тың (қар шы ға ның) тұл ға сын бей не леп ті жә не пәуес ке 
ар ба ның бей не сін жа сап ты.

Жа ңа дан көр ге нін, жа ңа нәр се ні тез та ны ғыш Мы сық тың зе рек ті гі 
Шо қан ға сон дай ұна ды.

(Сапар�али Бе га лин)

1. Ба ла Шо қан ның бой ын да ғы қан дай қа си ет ұна ды? Не ге?
2. «Уә де ге адал дық» де ген ді қа лай тү сі не сің дер? Осын дай қа си ет ті қай сы нып тас та-

рың ның бой ынан бай қа дың дар? Әң гі ме леп бе рің дер.

 ақтық а е ім зат тың жи нақ тал ған са нын біл ді ріп, не шеу  де ген сұ рақ қа 
жа  уап бе ре ді. Жи нақ тық сан есім бір ден же ті ге дей ін гі есеп тік сан есім дер ге ау, 
еу жұр нақ та ры жал ға ну ар қы лы жа са ла ды: бі реу, екеу, үшеу, төр теу, бе сеу, 
ал тау, же теу.

Жи нақ тық  сан есім дер әдет те зат есім дер мен тір кес пей же ке қол да ны ла ды 
да, зат та нып тұ ра ды. рі сан дық, әрі зат тық ма ғы на  бе реді. Мы са лы: л тау ала 
бол са, ау ыз да ғы ке те ді. өр теу тү гел бол са, тө бе де гі ке ле ді.

3. Сан есім дер дің ма ғы на лық түр ле рін қол да на оты рып, Шо қан мен Мысықтың диало гін 
қай та құ рас ты рың дар.

4. Жи нақ тық сан есім дер ді қа тыс ты ра оты рып, тың да лым мә ті ні нің қыс қа ша маз мұ нын 
жа зың дар. Жи нақ тық сан есім дер ге сұ рақ тар қой ың дар.

5. Оқы лым ма те ри алын не гіз ге ала оты рып, «Уә де ге адал дық» та қы ры бын да шы ғар ма 
жа зың дар. Ең үз дік жұ мыс ты «Басбар мақ» әді сі мен ба ға лаң дар.

6. «Кей іп кер ге хат» әді сін пай да ла нып, ба ла Шо қан ға хат жа зың дар.
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 §64.  Жау ын гер дің тұл ға сы

1. Әң гі ме ні тү сі ніп оқып, оқи ға сы на сәй кес та қы рып қой ың дар.

Со ғыс сая быр тау ып ты нар емес. Ха бар он ша қуа ныш ты да емес: екі жақ тан 
да шы ғын мол...

Бұ дан екі ап та бұ рын полк ке та ғай ын-
дал ға ным да: «Өз ба тальо  ным ды, от пен су ды 
бір ге ке шіп, тар жол, тай ғақ ке шу ден, сұм 
май дан ның бір не ше құз-қия ла ры нан бір ге 
өт кен ер ле рім ді кім ге тап сы ра мын?» деп көп 
ой лап, тол ға нып, се нім ді адам із деп, екі күн 
ұй қы көр мес тен ба сым ды қа ты рып, кі ші лей-
те нант Мұ ха мет құл Ис лам құ лов қа тоқ тап, со ны бі рін ші ба таль он ның ко ман-
ди рі етіп та ғай ын да ған мын. Бас қа ла ры бұ рын ғы дай: әр қай сы сы өз ор нын да.

Мұ ха мет құл со ғыс тан бұ рын Қа зақ стан да га зет қыз мет ке рі бо лып іс те ген, 
ор та бой лы, кең маң дай лы, жай на ған дөң ге лек мөл дір көз ді, сал та нат ты, кел-
бет ті жі гіт еді. «Тү сі жақ сы дан тү ңіл ме» де ген дей ін, та бан ды, са быр лы, ісін 
ақыл ға са лып, тү бін ой лап іс тейт ін, жү рек ті ко ман дир ле рі міз дің бі рі еді.

(Бауыржан Мо мы ш�лы)

2. Б.Мо мы шұлы ның «Моск ва үшін шай қас» ро ма ны нан (http://kitap.kz/index.php/ catalog/
audiobook/2148-moskva_uwin_waikas_audio. 17-бө лім: 45-ми ну ты нан 48.30-ми ну ты на 
дей ін) жау ын гер лер дің түр-тұл ға сын си пат тай тын үзін ді ні тың даң дар.

1. Б.Мо мы шұлы туралы қан дай кітаптар оқып, ки но фильм дер көр дің дер?
2. Сен дер дің ой ла рың ша, жау ын гер дің тұл ға сы қан дай бо луы ке рек?

3.  Жау ын гер бей не сі қан дай ай шық ты сөз дер мен су рет тел ге нін те ріп жа зың дар.

Мұ ха мет құл Ис лам құ лов

а быртауы ты ареме  – 
бә сең де меді, ты ныш тал мады.
е те а т – әс ке ри атақ.
атал о  – әс ке ри бө лім.
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ол ал ық а е ім ер зат тың са нын дәл біл дір мей, ша ма мен бол жал дап 
көр се те ді де, қан ша  не ше  қай ша ма лы  қан ша дан  си яқ ты сұ рақ тар ға жау ап 
бе ре ді. Бол жал дық сан есім дер бір не ше жол мен жа са ла ды.

Жа са лу жол да ры:
1. Есеп тік сан есім дер ге ла ған, ле ген, да ған, де ген, та ған, те ген, лап, леп, 

дап, деп, тап, теп, дай, дей, тай, тей жұр нақ та ры жал ға ну ар қы лы жа
са ла ды. Мы са лы: мың да ған, жүз деп, сек сен дей, т.б.

2. Есеп тік сан есім дер ге көп тік жал ғауы, оған ба рыс не жа тыс сеп тік жал ғау ла ры 
жал ға ну ар қы лы жа са ла ды. Мы са лы: жа сы ал пыс тар да, елу лер ге кел ген, т.б.

3. Есеп тік сан есім дер дің қо сар ла нуы ар қы лы жа са ла ды. Мы са лы: ал пысжет
піс, сек сентоқ сан дай, т.б.

4. Есеп тік сан есім дер ге ша ма лы, шақ ты, қа ра лы, та ман, тар та, жу ық, жа қын
си яқ ты сөз дер дің тір ке суі ар қы лы жа са ла ды. Мы са лы: жүз ге тар та, елу ге 
жа қын, он шақ ты, он мың ға жу ық, т.б.

4. Оқы лым мә ті нін де гі сан есім дерді анық тап, бол жал дық сан есім нің жа са лу жол да ры 
бо  йын ша түр лен ді рің дер. Сол сөздер ге қа тыс ты мақал-мәтелдер мен жұм бақ тар та -
уып, жа зың дар.

5. «Тү сі игіден тү ңіл ме» де ген ма қал дың ма ғы на сын тү сін ді ріп, осы та қы рып пен бай ла-
ныс ты рып ша ғын эс се жа зың дар.

6. «Ба тыр Бау ыр жан Мо мы шұлы ның кел бе ті» та қы ры бын да ойт ол ғау жа зың дар.

 §65. Әке – ба ла ға сын шы

1. Атақ ты ак тер, ре жиссёр Аса нә лі Әші мов тің ұлы – 
ак тер Са ғи Әші мов тің га зет ке бер ген сұх ба ты нан 
үзін ді ні оқың дар. Негізгі ойды анықтаңдар.

а   ем ем е а  ыма қала
Әкем – өте қа тал ре жис сер. Ол рес пуб ли ка да ал ғаш қы 

бо лып көп се рия лы «Шо қан Уәли ха нов» филь мін тү сір ді. Тә жі-
ри бем нің аз ды ғы на қа ра мас тан, мен сол филь мде бас ты рөл де 
ой на дым.

Бір де ол ке зек ті эпи зод тан кей ін: «Мен тәуе кел ге ба рып, 
осын дай қи ын қойы лым ға се ні бас ты рөл ге таң да дым. Бе кер 
бол ған екен. Се нен еш те ңе шық пай ды!» – деп қат ты ашу лан ды 
да, тү сі ру ші лер ді ер тіп ке тіп қал ды.

е ер – фильмді қоюшы адам
о  – үзінді, бөлім.
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Мен ки із үй де жал ғыз қал дым. Жа ным ды қо яр ға 
жер тап пай, көй ле гім нің дал-далын шы ға рып жыр тып, 
тү ні бойы на мыс тан өр те ніп ке те жаз дап, жы лау мен 
бол дым.

Та ңер тең әкем нің «Са ғи» деп ай ғай ла ған дау сы нан 
оя нып кет тім. Әб ден қал жы рап шар ша ған мын, қар ным 
ашып ба ра ды, екі кө зім қып-қы зыл.

Ке нет әкем: «Тү сі ру ала ңын дай ын даң дар! Нау қас 
Шо қан   ды тү сі ре міз!» – деп ай қай лап жі бер ді. Сол кү ні 
кө кі рек ау руы   мен ау ыр хал үс тін де жүр ген Шо қан ды 
шы найы тү сі ру үшін бір не ше мәр те тау ға жү гір тіп 
шы ғар ды. Сол жо лы ме нің әб ден шар шаң қы, үрей лі жү зім ді көр ген бір кі сінің: 
«Асе ке, мы нау, шы ны мен, сіз дің ба ла ңыз ба?» – деп таң ғал ға ны бар.

(Асанәлі Әші мов «Жан бө лек...»)

1. Аса нә лі Әші мов ту ра лы не бі ле сің дер? Ол қан дай рөл дер ді сом да ған? Қан дай 
фильм дер тү сір ген?

2. Са ғи Әші мов ту ра лы не бі ле сің дер? Ол қан дай фильм дер ге түс кен? 
3. Са ғи ре жис сер әке сі нің се ні мі нен шы ға ал ды ма?
4. Мә тін нен Са ғи дың бой ын да ғы қан дай қа си ет тер ді бай қа дың дар?

2. Мұ қа ға ли Ма қа таев тың әке ту ра лы өле ңін (19. mp3) тың даң дар. Оқы лым мә ті ні мен 
са лыс ты рып, еке уін де гі ор тақ пі кір ді анық таң дар.

о тау а е ім ерізаттың санын жекелеп емес, топтап көрсетеді де, неше
ден  қаншадан  деген сұрақтарға жауап береді. Топтау сан есімдері дара сан 
есімдер мен қосарлану жолымен жасалған күрделі сан есімдерге шығыс септік 
жалғауы жалғану арқылы жасалады. Мысалы: үштен, жүз елуден, жиырма 
отыздан, бесбестен, бесалтыдан, т.б.

3. Бе ріл ген сан есім дер ден топ тау сан есім де рін жа сап, олар дан сөй лем құ рас ты рың дар.

Бес-ал ты, елу, төрт-төрт, үш, то ғыз, қы рық-елу.

4. Эн цик ло пе дия лар мен ға лам тор дан із де ніп, та ны мал тұл ға лар (әке сі мен ба ла сы) 
ту ра лы ма те ри ал жи нақ таң дар.

5. Ізденімдік тапсырмадағы мәліметтерді пайдаланып, ма қал-мә телдер мен на қыл сөз-
дер ді қатыстыр ып, «Әке – ба ла ға сын шы» атты шағын мәтін жа зың дар.

6. Өз де рің қа ла ған кі сі мен сұх бат жүр гі зіп, оның өмі рін де гі әке сі нің ор ны ту ра лы жа-
зың дар.
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 §66. Әлін біл ме ген әлек

1. «Өгіз бен ба қа» мы са лын тү сі ніп оқың дар. Ил лю ст ра ция ға қа рап, өгіз бен ба қа ның 
түр-тұл ға сы мен де не кө ле мін са лыс ты рың дар.

гі бе бақа
Бір өгіз ай дын шал қар көл ге кел ді,
Жа ға лап су аты бар жер ге кел ді.
Шіл де нің сар ша та мыз ыс тық ке зі,
Бек қат ты қа ны қа шып шөл деп еді.

Су ішіп, көл дің шық ты жа ға сы на,
Мал еді көз то ла тын қа ра сы на.
Ар тық ша бір көл ба қа күн шіл екен
Сол көл дің ба қа сы ның ара сын да.

Өгіз ді су ға той ған ба қа көр ді,
Се кі ріп көр ші сі не же тіп кел ді.
«Бо ла мын мен де со нау өгіз дей», – деп,
Жел тар тып, ісіп- кеу іп, қар нын кер ді.

Сұ ра ды жол да сы нан: «Тол дым ба?» – деп,
«Өгіз дей анау тұр ған бол дым ба?» – деп.
Өгіз бен еке уі не қа рап тұ рып,
Жол да сы жау ап бер ді сон да бүй деп:

«Өгіз дей бо лу са ған қай да, шы рақ?!
Ара ңыз еке уі ңіз дің тым-ақ жы рақ.
Оны мен бір дей бо лып тол мақ тү гіл,
Қал пың нан ас қан жоқ сың ар ты ғы рақ».

«Қа ра шы, ен ді қан дай бол дым?» – де ді,
«Мі не, мен жа ңа әб ден тол дым», – де ді.
Жол да сы та ғы қа рап де не сі не:
«Қал пын да қа раң ме нен фор мың», – де ді.

Дү ние де мұ нан күн шіл кем-ді ба қа,
Зор лан ды қар нын ке ріп ен ді ба қа.
Шы да май жұ қа қа рын ке руі не,
Жа ры лып сол ара да өл ді ба қа.

аршатамы  – жаз ғы ыс тық 
ке тіп, же місжи дек  пі се тін ке з.

шіл   еу – қыз ға ну, кө ре 
ал мау.
еру – со зу.
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Кү нә сі күн де ген нің жа ман қат ты,
Күн де ме бі реу ге Ал ла бер ген бақ ты.
Өгіз ді күн деп, «Сон дай бо ла мын», – деп,
Көл ба қа онан қан ша пай да тап ты?!

Әуел де Құ дай өл шеп бер ген де не
Қан ша ма зор ла ған мен ар тыл мап ты.
На қыл сөз «Әлін біл мес әлек» де ген
Осын дай әу ре бол ған жан нан қап ты. 

(Ахмет Байт �р сы н�лы)

1. Мы сал да қан дай ғиб рат ай тыл ға нын ай қын дап, өза ра ой бө лі сің дер.
2. Даң ғой лық пен мақ тан шақ тық игі іс ке апар май ты нын тү сін ді ріп, сұх бат құ раң дар.

 лше ті  а е ім ер заттың бөлшектік санын білдіреді. Бөлшектік сан есім
дер жай бөлшек және ондық бөлшек болып екі түрде қолданылады. Жай бөлшекте 
сан есімнің бөлімі шығыс я ілік септікте, алымы тәуелдік тұлғада жұмсалады. 
Кейде тәуелдік жалғауы түсіріліп те айтылады. Мысалы: екіден бірі (2 1), жүздің 
екісі (1 2), т.б. Ондық бөлшек екі бүтін оннан бес (2, ), екі бүтін жүзден бес
(2, ) түрінде беріледі. Сол сияқты бөлшектік сан есімдер есептік сан есімдерге 
жарты, жарым, ширек сөздерінің тіркесіп келуі арқылы да жасалады. Мысалы: 
бес жарым, үш ширек, онның жартысы, т.б.

2. Бөл шек тік сан есім дер ді қол да на оты рып, өгіз бен ба қа ны са лыс ты рың дар. Өл шем де рі 
әр түр лі ны сан дар ды са лыс ты ру ар қы лы бөл шек тік сан есім ге бір не ше мы сал кел ті-
рің дер.

3. Оқы лым мә ті ні нен ті рек сөз дер ді анық таң дар. Олар ды сан есім дер мен тір кес ті ріп, сөй-
лем дер құ раң дар. 

Ті рек сөз дер  Сөз тір кес те рі  Сөй лем дер
Өгіз Бір өгіз Бір өгіз ай дын шал қар көл ге кел ді.

  

4. «Әлін біл ме ген әлек» мә те лі нің ма ғы на сын тү сін ді ріп, осы та қы рып пен бай ла ныс-
ты рып ша ғын эс се жа зың дар.

5. Мақ тан шақ тық пен даң ғой лық тың зи яны ту ра лы қа нат ты сөз дер ді жи нақ тап, ма ғы-
на сын тү сін ді рің дер.
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 §67. Жақ сы дан үй рен, жа ман нан жи рен!

1. Су рет тер де адам бой ын да кез де се тін қан дай жа ғым сыз әдет тер бей не лен ге нін атаң дар. 
Жақ сы мен жа ман ту ра лы сұх бат құ рың дар.

2. Әң гі ме ні тү сі ніп оқып, та қы рып қой ың дар. Ба ла ның жа ман әдет тен бас тар туы ның 
се бе бін анық таң дар.

...Шы лым ше гіп әдет тен ген ба ла ға еш бір 
сөз әсер ет пей қой ған. Бір де әке сі оның 
қия лы на әсер ету ді ой лай ды. Ол ба ла сы на 
мы на дай әң гі ме ай та ды: «Кә рі пат ша ның 
пат ша лық қа мұ ра гер бо ла тын жал ғыз ға на 
ұлы бо лып ты, өзі дәл сен си яқ ты кіш кен тай 
ба ла екен. Өзі жақ сы ба ла екен. Еш уа қыт та 
өк пе ле мей ді, ер те жа та ды, үс тел де гі нәр се лер ге ти мей ді екен. Өзі ақыл ды 
бо лып ты. Оның бір ға на кем ші лі гі бар: шы лым ше ге ді екен... Пат ша ның ба ла сы 
шы лым нан кө кі рек ау ру бо лып, жи ыр ма жа сын да өліп ті. Қау са ған ау ру шал 
еш бір қол ға нат сыз қа лып ты. Мем ле кет ті бас қа рып, са рай ды қор ғай тын еш кім 
бол мап ты. Жау ке ліп, шал ды өл ті ріп, са рай ды қи ра тып тас тап ты. Со ны мен 
ен ді бақ ша да, шие де, құс тар да, қо ңы рау лар да қал ма ған».

Эмо ция лы әсер ге то лы осы әң гі ме нің оған күш ті әсер ет кен ді гі сон ша – ба ла 
қа раң ғы те ре зе ге ой ла нып сәл қа рап оты рып, селк ет ті де, мұ ңай ған дау ыс пен:

– Мен ен ді шы лым тарт пай мын... – де ді.
(Антон Че хов)

3. «Те ме кі нің зи яны» ат ты бей не жаз ба мен (https://www.youtube.com/watch?v=VffcK0 
Ag7aE) та ны сың дар. Пі кір ле рің ді ор та ға са лың дар.

рагер– әкеше ше сі нің мал
мүл кі нің ие ге рі.
Қол а ат – кө мек те се тін жәр 
демші.
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 а е ім і емле і
1. Күрделі сан есімнің әр сыңары бөлек жазылады. Мысалы: жүз, бір, жиырма 

екінші, екі мың он жеті, т.б.
2. ифрмен таңбаланатын дара және күрделі сан есімдерге жалғанатын 

жалғау  лар дефис арқылы жазылады. Мысалы: ке бөлді, дан ге 
қарады, т.б.

3. еттік сан есімдер араб цифрымен берілсе, ыншы, інші, ншы, нші жұр 
нақтарының орнына дефис () жазылады, рим цифрымен берілсе, дефис 
қойылмайды. Мысалы: сынып,  ғасыр, т.б.

4. Екі, алты, жеті сандарына жинақтық сан есімнің ау, еу жұрнақтары жалған 
ғанда, түбірдің соңындағы ы, і  дыбыстары түсіп қалады. Мысалы: екеу, алтау, 
жетеу.

. Болжалдық сан есімдер цифрмен жазылғанда, оларға жалғанатын қосымшалар 
дефис арқылы жазылады. Мысалы: даған, деп, дарда, т.б.

. Қосарланып айтылған топтау сан есімдері сөзбен берілсе де, цифрмен берілсе 
де, дефис арқылы жазылады. Мысалы: ононнан,  нан, бесалтыдан, 
 дан, т.б.

4. Сан есім дер ді қа тыс ты рып, дос та рың ның бой ын да ғы жақ сы қа си ет тер ді си пат тап, 
мә тін жа зың дар. Сан есім дер дің ем ле сі не тал дау жа саң дар.

5. Жақ сы жә не жа ман әдет тер ді екі ба ған ға жа зып, ой қорытындысын шығарың дар.

6. Жа ман әдет тен ау лақ бо лу ту ра лы ой-пі кір айт қан ұлы адам дар дың қа нат ты сөз де рін 
жи нақ таң дар.

7. Өздерің жинаған қанатты сөздерді қатыстырып, «Жақ сы дан үй рен, жа ман нан жи рен» 
та қы рыбында мә тін жа зың дар.

 §68. Күш ата сы

1. Жа зу шы Қ.Әб ді қа ды ров тың «Қа жы мұ қан» хи каяты нан (http://kitap.kz/audiobook/ 
5326-kajymukan_paluan/5326-kajymukan_paluan) 07.00 ми ну ты нан 10.18 ми ну ты на 
дей ін үзін ді тың даң дар. Ба ла Қа жы мұ қан ның бой ынан қан дай қа си ет тер ді бай қа-
дың дар? Ил лю ст ра ция да шы ғар ма ның қай сә ті бей не лен ге нін ай тың дар. 
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2. Мә тін ді оқып, кей іп кер дің кес кін-кел бе ті мен мі не зін өз сөз де рің мен си пат таң дар.

Қажымұқан
Са ғат тың ті лін дей ай нал ған күн өте бер ді. 

Мұ қан ның қа ра ғай ды қа мыс тай қау са тып, 
қо лы мен құ лат қа ны, та лай ау ыр жүк ті жал-
ғыз тие ге ні аңыз бо лып жүр ді. Че ля би нск, 
Қа зан, Уфа, Са ма ра ға бір не ше рет ба рып қайт-
ты. Бойы өсіп, буы ны қа тая тү сіп, он се гіз де гі 
жі гіт бол ды.

Қыс ор та сы ау ып, ақ пан ның ішін де үс ті-үс ті не тө пеп қар жау ып, 
Қы зыл жар ай рық ша суыт ты. Мас ли ков тің үйі не отын да, шөп те шақ кел-
ме ді. Ау ыр жұ мыс қай да бол-
са, Мұ қан ды сон да жұм сау 
әдет ке ай нал ды.

Ай дың ая ғы на та ман 
Ре сей ге кет кен кө лік тер ке ліп, 
қа ла дан жи ыр ма ша қы рым 
жер де гі шөп ке Мұ қан ның 
қа сы на төрт ша на қо сып, бес 
кө лік жі бер ді.

Мас ли ков тің үй іші не 
Мұ қан ның ау ыр мі нез ді, 
ті лал ғыш тәр тіп ті лі гі қат ты 
ұна ған еді. Оған қан дай жұ мыс 
тап сы рыл са да, орын дап ке ле-
ті ні не әб ден сен ді. Сон дық тан:

– Мить ка (Мас ли ков тер «Мұ қан» деу ді қи ын кө ріп, «Мить ка» деп атап кет-
ті), мүм кін ді гің бол ған ша шөп ті тез жет кі зу ге ты рыс. Бас қа лар ға қа ра май, 
шө бің ді ал ды мен тиеп ал да, ке ле бер. Жол дан кел ген ат тар ті лін тіс теп, аш 
тұр, – де ді қо жа сы.

– Жа рай ды, – де ді ті лал ғыш Мұ қан...
(�алма�ан Әб ді �а ды ров)

1. Үзін ді де ба ла Мұ қан ның қан дай қа си ет те рін бай қа дың дар?
2. Шы ғар ма үзін ді сін де су рет тел ген ба ла Мұ қан ха лық ара сын да қан дай ат қа ие бол-

ған? Ол ту ра лы қан дай де рек тер бі ле сің дер?

3. Оқы лым мә ті ні нен сан есім дер ді те ріп жа зып, ма ғы на лық түр ле рін анық таң дар. 
Олар ды қа тыс ты рып бір не ше сөй лем құ рас ты рың дар.

4. Сөз дік тер дің кө ме гі мен «ті лал ғыш», «ау ыр мі нез ді» сөз де рі нің ма ғы на сын анық тап, 
оқи ға ны жал ғас ты рып жа зың дар.

Қамы та қау аты – жұ лып.
ел б  , Қа а , а, амара – 
е сей қа ла ла ры.
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5. «Дик тог лас» әді сі бой ын ша мұ ға лім нің оқы лым мә ті ні нен таң дап оқы ған сөй лем де рін 
тың даң дар. Ес те рің де қал ған сөз дер ді қа ғаз бе ті не тү сі ріп, сөй лем құ раң дар. Со ңын да 
кі тап та ғы нұс қа сы мен са лыс ты рың дар.

6. Екі тапсырманың бірін орындаңдар.
1. Адам бой ын да ғы күш-жі гер, қай рат ту ра лы ай тыл ған ұлы адам дар дың қа нат ты 

сөз де рін тау ып жа зып, өз ой ла рың мен қо ры тын ды лаң дар.
2. Ға лам тор мен қо сым ша әде би ет тер ден қа зақ тың әй гі лі ба лу аны ту ра лы қо сым ша 

ақ па рат жи нақ таң дар. Кар тадан Қа жы мұ қан ның жас ке зін де бол ған қа ла ла рын 
көр се тің дер. Сан есім нің ма ғы на лық түр ле рін қа тыс ты рып, ха бар ла ма жа зың дар.

 §69. Кей іп кер бей не сі

1. Жа зу шы С.Сар ғас қаев тың «Тәм піш қа ра» хи каяты нан (http://kitap.kz/index.php/
catalog/audiobook/5152-tampish_qara. 16.00-ми ну ты нан 18.16-ми ну ты на дей ін) үзін ді  
тың дап, бас кей іп кер ді өз сөз де рің мен су рет тең дер.

1. Тың да лым мә ті нін де Шан ша тай дың порт ре ті қа лай бе ріл ген?
2. Тәм піш қа ра ба ла ның бү кіл ау ыл ба ла ла рын үйі ріп алуы ның се бе бін қа лай тү сін-

ді рер едің дер?

2. «Қо ңыр күз еді» хи каяты нан үзін ді ні оқып, оқи ға ға сәй кес та қы рып қо  йың дар. Ал ма-
тай дың ав тор ға ұнауы ның се бе бін анық тап, мә тін ді өз ой ла рың мен жал ғас ты рың дар.

...Со ғыс біт ке ні не бір-ақ жыл бол ған. Сол 
жыл дың кү зі еді. Май мұ рын Қа лам тай дың 
іні сі – Ал ма тай Ал ма ты дан инс ти тут бі ті ріп 
кел ді. Біз дің мек теп те жо ға ры сы нып тар ға әде-
би ет пә ні нен са бақ бер ді. Отыз дар ша ма сын да ғы 
ор та бой лы, арық қа ра жі гіт бо ла тын. Оның 
мөл ді ре ген тұ нық кө зі нің те ре ңін де әл де бір мұң иі рі ліп жат қан дай, би ік қа бақ тың 
ас тын да мө лие тін де тұ ра тын. Ал қы мын да ба лық жел бе зе гін дей қат пар-қат пар боп 
сың сып жа та тын ес кі жа ра дан қал ған қы зыл ша қа тыр ты ғы бар еді. Ау ыл ішін де 
жұрт (әсі ре се ба ла лар) ат та ғу ға ше бер ғой. Ке ле са ла-ақ үл кен-кі ші ге бір дей «Тыр-
тық» ата нып кет ті. Са быр лы лы ғы ма, әл де тұй ық ты ғы бо лар, көп сөй ле мейт ін. 
Оқу шы лар ға ай ғай-ұй ғай қа тал ды ғы да жоқ. Са бақ ты да мей лін ше жақ сы тү сін ді-
ре тін. Жал пы, оның қо лы нан сы нып жур на лы нан бас қа не дәп тер, не кі тап көр ген 
емес піз. Күл лі әде би ет ті жат тап ал ған дай, мү дір мей со ғып оты ра тын.

Не ге еке нін өзім де біл мей мін, ал ғаш қы күн нен-ақ Ал ма тай ма ған қат ты 
ұнап қал ды. Оның әр бір са ба ғын асы ға кү тіп, әр бір әң гі ме сін аса бір ләз зат пен 
ұй ып тың дау шы едім.

(�алихан Ыс �а�)

лқым – мой ын ның ал дың ғы, 
та мақ жақ бө лі гі.
тта у – атын өз гер тіп атау.
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3. Су рет тер де бей не лен ген адам дар дың түр-тұл ға сын си пат таң дар.

Алек сей Мұ рат Дина Кәу сар

Қуа нышАрман Жа рас

4. Сан есімдерді қатыстырып, су рет тер де бей не лен ген адам дар дың жас мөлшері туралы 
7–8 сөйлем құраңдар. Сан есімдердің емлесін түсіндіріңдер.

5. «Тәрбие» сөзжұмбағын шешіңдер.

  Қ

1. Т

2. Ә

3. Р

4. Б

5. И

6. Е 

1. Жа қын адам.
2. Ба ла ның қам қор шы сы.
3. Асыл қа си ет тер.

4. Елін қор ғайт ын адам.
5. Жа ман нан бе зі ну.
6. Үл гі, тәр бие.

6. «Ме нің сүй ік ті кей іп ке рім» та қы ры бын да ойт ол ғау жа зың дар. Жұ мыс та рың да 
пай да лан ған сан есім дер дің ем ле сін тү сін ді рің дер.
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IX АС ПАН ӘЛЕМІ НІҢ ҚҰПИЯ ЛАРЫ

 §70. Ер те дү ние де гі ха лық аст ро но мия сы

 Мә тін ді оқып, мә тін де гі не гіз гі жә не қо сым ша ақ па рат ты анық таң дар.

Ар ғы ата-ба ба ла ры мыз ас пан де не ле рін 
зерт теп, аса құн ды ең бек тер жаз ған.

Ор та Ази яның ұлы аст ро ном да ры қа та ры -
  на Әбу На сыр әл-Фа ра би ді, Әбу Рай хан әл-Би-
ру ни ді, Омар Һай ам ды, Мұ хам мед Та ра ғай 
Ұлық бек ті жат қы за мыз. Әл-Фа ра би дің мол 
ру ха ни қа зы на сы ның ішін де аст ро но мия ға 
қа тыс ты ең бек те рі де көп. Ал әл-Би ру ни Ор та 
Азия да жыл са нау дың екі жүй есі бол ға нын анық та ған. Уа қыт ты есеп теу әдіс-
те рі, жыл мен ай, ап та мен күн есеп те рі ту ра лы айт қан. Омар Һай ам күн тіз бе ні 
дәл жа са ған. Күн тіз бе де гі жыл ба сы 22 нау рыз ға сәй кес ке ле ді. Ұлық бек тің 
үл кен ер лі гі – Са мар қан да үл кен аст ро но мия лық об сер ва то рия сал ды рып, 
жұл дыз дар дың жа ңа тіз бе сін жа сауы.

(«Ме ні� ал �аш �ы эн цик ло пе диям» жи на �ы нан)

   Сөй леу ші тек өзі ға на сөй лей бер мей, өз сө зі нің ішін де бас қа бі реу дің айт қа
нын, сөй ле ген сөзін кел ті ре ді. Бі реу дің сө зі екі түр лі жол мен бе рі ле ді: 
1) еш бір өз ге ріс сіз, дәл сол ай тыл ған күй ін де жет кі зі луі т л  деп аталады. 

Мы са лы: Ең бек тү бі  бе ре ке ,  дей ді ха лық.
2) сөй леу ші та ра пы нан өз ге ріс ке ұшы рап, тек маз мұ нын сақ тап жет кі зу т леу

 деп аталады. Мы са лы: а лық ең бек тің тү бі бе ре ке екенін айт қан.

 Мә тін де гі төл сөздерді тө леу сөз тү рін де жа зың дар.

– Жыл санаудың күнтізбелік жүйесі бұдан 5–6 мың жыл бұрын Ежелгі 
Шығыс елдерінде пайда болған, – деді Күләш.

Әли:
– Иә, Ежелгі Вавилонда Айдың қозғалу ерекшелігіне негізделген күнтізбе 

жасалған. Ол «Ай күнтізбесі» деп аталған, – деп жалғастырды.
– Олар аспан денелерінің қозғалысын бақылап, жылына екі рет күн мен 

түннің теңесетінін білді, – деп Жарқынай да өз ойын ортаға салды.
– Күн мен түннің көктемдегі екі рет теңесуінің арасы бір жыл деп саналды. 

Оның ұзақтығы 365 тәулікке тең. Осылайша жыл санау жүйесі дүниеге келді, – 
деп қорытындылады Әлішер.

тро ом  – ас пан  де не        ле рі
нің  құ ры лы сы,  да муы  жә не  тұ
тас  ға лам  жай ын да ғы  ғы лым.
б ер атор  – аст ро но мия

лық  ба қы лау  жүр гі зе тін  ғы лы ми  
ме ке ме.
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 Сұ рақ тар ға жау ап бе рің дер. Бір-бі рің мен пі кір ал ма сып, сұх бат құ рың дар.

1. Са ғат бол ма ған шақ та адам дар уа қыт ты қа лай бел гі ле ге н?
2. Са ғат тың қан дай түр ле рін бі ле сің дер? Са ғат тың жыл са нау ға қа ты сы бар 

ма? Не лік тен?
3. Уа қыт тың ең кі ші бөл ше гі мен үл кен бөл ше гін атаң дар.

 БАҚ ма те ри ал да рын пай да ла нып, са ғат жә не оның түр ле рі ту ра лы те ле бағ дар ла ма 
сце на рийін жа зың дар.

Сце на рий ге �а жет ті сөз дер:

Кі ріс пе Не гіз гі бө лім Қо ры тын ды бө лім 
Құр мет ті  
ба ла лар!

Са ғат тың қа лай пай да бол ға ны; са ғат 
түр ле рі; уа қыт өл шем де рі; уа қыт өл-
шем де рі нің Күн мен бай ла ны сы; 

Мі не, ен ді сен дер бұл ту ра лы көп мә-
лі мет ал дың дар. 

 Ата-ана ла рың ның кө ме гі мен не ме се эн цик ло пе дия лар ды пай да ла нып, ер те де гі 
ха лық тық ұғым да ғы тәу лік мез гіл де рін ре ті мен жа зың дар. Олар ға түсінік берің дер.

�лгі:  А�шам – �ара��ы т�се баста�ан кез.

 §71. Жер – ға лам шар
 Бей не жаз ба ны (https://www.twig-bilim.kz/film/speed-of-the-earth-6005/) қа рап шы -

ғып, көтерілген мәселені түсіндіріңдер, өза ра ой бө лі сің дер.

 Мә тін ді оқып, та қы рып қой ың дар. Өз де рің бі ле тін мағ лұ мат тар мен то лық ты рың дар.

Жер өз бі лі гін ба тыс тан шы ғыс қа қа рай ай на ла ды. Оның өз бі лі гін ай на лу 
се бе бі нен күн мен түн ауы са ды. Жер дің Күн нен жа рық түс кен бір жа ғы күн діз, 
ал кө лең ке лен ген жа ғын да осы уа қыт та түн бо ла ды.

Жер өз бі лі гін 24 са ғат та то лық бір ай на лып шы ға ды. Осы уа қыт ара лы ғы 
«тәу лік» деп ата ла ды.

Күн жа рық пен қо са жы лу да бе ре ді. Сон дық тан түн де, Күн жоқ кез де, ауа 
райы су ық бо ла ды.

Ай Күн ді 29 күн де ай на лып шы ға ды. Ай дың көлемі Жер көлемі нің төрт тен 
бір бө лі гіндей ға на.

Жер өз бі лі гін ай на лу ымен қа тар Күн ді де ай на ла ды. Жер Күн ді то лық 
ай на лып шы ғу үшін бір жыл ке те ді. Жер дің Күн ді ай на лып шы ғу жо лы «Жер 
ор би та сы» деп ата ла ды.

(«Ме ні� ал �аш �ы эн цик ло пе диям» жи на �ы нан)
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 Тың да лым жә не оқы лым ма те ри ал да рын пай да ла нып, сұ рақ тар ға жау ап бе рің дер.  
Өз ой ла рың ды дә лел деп, сұх бат құ рың дар.

1. Күн мен түн не лік тен ау ысып оты ра ды?
2. Қа зақ ті лін де күн мен түн нің ау ысуы нан пай да бол ған қан дай сөз дер ді бі ле-

сің дер? Олардың ма ғы на сын тү сін ді рің дер.
4. Күн Жер ді ай на ла ма, әл де Жер Күн ді ай на ла ма?
5. Ал ғаш қы кез де гі адам дар дың жер мен ас пан ту ра лы тү сі нік те рі ту ра лы 

ай тып бе рің дер.

л   еа тор  і
Сөй леу шінің өз сө зі нің ішін де бі реу дің айт қан сө зін еш бір өз ге рт пей, сол ай

тыл ған күй ін де бе руін т л  дей міз. Мы са лы: и на бір сө зін де сан ға
 а ла бың бар екен, бі рақ та лап әлі өнер емес,  де ген бо ла тын.

Бұл мы сал да ғы а ла бың бар екен, бі рақ та лап әлі өнер емес де ген сөз дер – 
Ди на ның өз ау зы нан шық қан төл сө зі. Мұ ны сөй леу ші сол ай тыл ған күй ін де жет
кі зіп отыр.

Төл сөз бен бай ла ныс ты ай тыл ған сөй леу ші нің өз сө зін а тор  і дей міз.
Жо ға ры да алын ған мы сал да ғы и на бір сө зін де сан ға, де ген бо ла тын – ав тор 

сө зі. Мұн да сөй леу ші төл сөз ді кім айт қа ны (Ди на) жә не кім ге қа ра тып айт қа ны 
(Асан ға) жай ын да тү сі нік бе ре ді.

Төл сөз бен ав тор сө зі де  кө мек ші етіс ті гі ар қы лы бай ла ны са ды, ол үне мі 
ав тор сө зі нің құ ра мын да бо ла ды жә не де ді, дей ді, деп, де ген, де ген екен бо ла
тын , дей жаз да ды, де ген дей, т.б. тұл ға да қол да ны ла ды.

 Бе ріл ген сөй лем дер ді төл сөз бен ав тор сө зі не ай нал ды рып жа зың дар.

�л гі:  Ежелгі адамдар: «Жер жазы�», – деп болжа�ан.

1500 жыл ға дей ін адам дар дың көп ші лі гі Жер әлем нің ор та сын да ор на-
лас қан деп ой ла ған. 1473–1543 жыл дар ара лы ғын да өмір сүр ген по ляк ға лы мы 
Ни ко лай Ко пер ник Күн әлем нің ор та сын да ор на лас қа нын, ал Жер өз ге ға лам-
шар лар мен бір ге Күн ді ай на лып жү ре ті нін дәлелдеді.

(«С� ра� жә не жау ап» эн цик ло пе дия сы нан)

 Эн цик ло пе дия лар  мен ғаламтордан Жер ту ра лы қы зық ты де рек тер жинақтаңдар.

 Жинаған де рек теріңді қатысты рып, шағын мәтін жа зың дар. Төл сөз бен автор сөзін 
ажыратыңдар.

 Төл сөз бен тө леу сөз ді қа тыс ты рып, «Жер – біз дің ор тақ үйі міз» тақырыбында сұхбат 
жа зың дар.
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 §72. Ай мен Күн

 Мә тін ді оқып, та қы рып қой ың дар. Не гіз гі жә не қо сым ша ақ па рат ты анық таң дар.

Күн не ге ба та ды, не ге шы ға ды? Шын ды ғын да, күн бат пай ды жә не шық-
пай ды. Жер өз бі лі гі нен са ғат ті лі не қа ра ма-қар сы ба ғыт қа ай на лу ар қы лы 
Күн ге бі ре се бір жа ғы мен, бі ре се екін ші жа ғы мен қа рай ды. Ал біз ге Күн 
шы ғыс тан шы ғып, ба тыс қа ба та тын тә різ ді кө рі не ді.

Ай Күн мен Жер дің ара сы нан өт кен кез де Күн нің бе тін кө ле гей лей ді. 
Бұл «Күн нің тұ ты луы» деп ата ла ды. Әдет те Жер дің көп ші лік бө лі гін де 
жа рым-жар ты лай тұ ты лу кө рі не ді. Ай дың тұл ға сы Күн ді то лық жап қан да 
7 ми нут тай тү нек ор най ды. Сол кез де Жер ден Күн сәу лесінің жие гі ғана 
кө рі не ді.

Күн көз шы дат пай тын жа рық дөң ге лек бо лып кө рі не ді. Егер бұлт сыз ашық 
кү ні бір-екі ми нут қа рап тұр саң, кө зің бас қа еш те ңе ні көр мей қа ла ды. Сон-
дық тан Күн ге ті ке қа рау ға бол май ды. Күн ге та ңер тең ер те жә не кеш ке қа рай 
дәл көк жи ек те тұр ған да қа ра ған қау іп сіз.

(«Ме ні� ал �аш �ы эн цик ло пе диям» жи на �ы нан)

 Мә тін нен ха лық ті лін де гі ұғым дар ды анық тап, оның ғы лы ми не гі зін көр се тің дер.

�л гі:

Ха лық ті лі Тео рия лық не гі зі 
 Күн шы ға ды, күн ба та ды.  Күн бат пай ды жә не шық пай ды. Ол... 

Төл сөз дің маз мұ ны ав тор сө зі нің ың ғай ына қа рай бі реу дің айт қан сө зі ға на 
емес, оның ой ла ған ойы, ай ту ға оқ тал ған сө зі де бо лып ке ле ді.

Мы са лы: Бұл жақ та күн қан дай сал қын  л ма ты қа зір күй іп тұр ған бо
лар , – деп ой ла ды мек теп ди рек то рын күт кен Жа қып бек. . манжанов  Бұл 
мы сал да Жа қып бек тің айт қан сө зі емес, ой ла ған ойы төл сөз тү рін де бе ріл ген.

Ер кем, не қып тұр сың   деп қа ла жаз да ған йба ла ау зы на ке ліп қал ған 
сөз ді ер ні мен бө гей қой ды. . ұқанов  Мұн да Айба ла ның айт па ған, бі рақ ай ту ға 
оқ тал ған сө зі бе ріл ген. Со лай бо ла тұра бұлар – төл сөздер.

 Ма қал-мә тел дер ді қа тыс ты рып, төл сөз жә не ав тор сө зі нен тұ ра тын 4–5 сөй лем құ рас-
ты рың дар.

 Күн  ор тақ,
 Ай  ор тақ,
 Жақ сы  ор тақ.

 Таң ат пай ын де се, күн қой май ды.
 Сүм бі ле ту са, су су ыр.
 Жа ңа ай дан жақ сы лық.
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 Мәтіндегі мәліметтерді төл сөзге айналдырып, жа зып шы ғың дар.

�лгі:  «Алек санд рия да т�с те �� ды� т� бі не жа ры� т�с пейді, ал а�аш тар мен 
�и ма рат тар ды� кө ле� ке лері  жа ны на т� се ді», – деп ойлады Эро тос фен.

Грек ға лы мы Эро тос фен Алек санд рия қа ла сын да тал түс те те рең құ дық тү бі -
 не жа рық түс пейтінін, ал ағаш тар мен ғи ма рат тар дың кө лең ке лері нің жа ны на 
тү се ті нін бай қа ған. Ал дәл сол ме зет те оң түс тік те ор на лас қан Сиена қа ла сын да, 
ке рі сін ше, тал түс те ағаштар мен ғи ма раттардың кө лең кесі  бол майт ынын, те рең 
құ дық тү бі не жа рық тү се ті нін ба й қа ған. Осы жайт тар оқы мыс ты ны Жер дің шар 
тә різ ді екен ді гін бол жау ға алып кел ген. Бұ рыш пен қа шық тық ты өл шей оты-
рып, Жер  дің ра диусын жә не эк ва тор дың ұзын дығын есеп теген.

(«Жа ра ты лы ста ну» о�у лы �ы нан)

 «Ай мен Күн» ер те гі сін (20. mp3) тың дап, маз мұн, стиль жа ғы нан оқы лым мә ті ні нен 
ай ыр ма сын ай тың дар.

 Төл сөз бен ав тор сө зін қа тыс ты рып, «Ай мен Күн» ер те гі сі нің же лі сі бойын ша сұх бат 
құ рың дар.

 Ай мен Күн ту ра лы ер те гі құ рас ты рың дар. Ер те гі де бі реу дің сө зі нің (ай тыл ған сө зі, 
ой ла ған ойы, ай ту ға оқ тал ған сө зі) бо лу ын ес ке рің дер.

 §73. Көк ас пан

 Бе ріл ген ті рек сөз дер ар қы лы бү гін гі та қы рып ты бол жап, сұх бат құ рың дар.

Ті рек сөз дер: көк ас пан, ауа �а ба ты, ат мос фе ра, б�лт ты ас пан, ашы� ас пан.

 Мә тін ді бір-бі рі ңе оқып бе ріп, тү сін ді рің дер. Тү сін дір ме ле рің мен мә тін ара сын да ғы 
ай ыр ма шы лық ты анық таң дар.

 а  еге гіл ір
Жер ді ауа қа ба ты – ат мос фе ра қор шап тұр. Ол жер ді су ық тан, зи ян ды сәу-

ле лер ден жә не ға рыш тас та ры  – ме тео рит тер ден қор ғай ды. Ат мос фе ра ны «ауа 
мұ хи ты» деп те атау ға бо ла ды.

Ауа  – Жер ді қор шап тұр ған көз ге кө рін бейт ін газ дар дың қос па сы. Ол түс-
сіз, оның иі сі жоқ. Біз ауа ның ағы нын се зе міз. Қоз ға ла тын ауа ны «жел» деп 
атай ды. Жел ауа рай ына бай ла ныс ты су ық, жы лы жә не ыл ғал ды бо ла ды. Ауа 
бар лық тір ші лік атау лы ға ты ныс алу үшін қа жет.

Күн сәу лесі ауа қа баты ар қы лы өт  кен  де, өз і нің жа рық ты ғын жо ғал та ды. 
Сөйт іп, ас пан кө гіл дір бо ла ды. Ауада шаң бө лік те рі, тү тін көп бол са, ас пан 
ақ шыл, кей де қы зыл дау бо лып кө рі не ді.

(«Ме ні� ал �аш �ы эн цик ло пе диям» жи на �ы нан)
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 Р.Рым ба ева ның орын дау ын да ғы «Құсжо лы» әнін (https://www.youtube.com/watch? 
v=FxKfEaVvLdc) тың дап, ән мә ті нін де гі кө те ріл ген мә се ле лер ді анық таң дар.

Ас пан, ас пан шай дай ашық,
Жұл дыз, жұл дыз қан дай қа шық?!
Құсжолы, ға рыш көк ке ту ған жер ден
Телмiрем жан дай ға шық.

Қол ға келiп қон са жұл дыз,
Жан ға серiк бол са жұл дыз.
Ға рыш қа қа нат қақ ты ту ған жер ден
Сам ғап қан ша ұл-қыз.

 (�.Ес дәу ле тов)

Төл сөз бен ав тор сө зі  өза ра төрт түр лі тәр ті ппен ор на ла сады.
1. Төл сөз ав тор сө зі нен бұ рын тұ ра ды. Мы са лы:

 табабамыз ауа райының ерекшеліктеріне қарай жылды төрт маусымға 
бөлген,  де ді йда на.
2. Төл сөз ав тор сө зі нен кей ін ор на ла са ды. Мы са лы:

схат былай деді
 Ескі ай кетіп, жаңа ай келетін уақыт өлара  деп аталады.

3. Төл сөз ав тор сө зі нің ара сы на ор на ла са ды. Мы са лы:
сыл бек те өз ойын ортаға салып
 Бұл кездері ауа райында өзгерістер болады деп есептеп, күннің суытуын 

күткен,  деді.
4. Ав тор сө зі төл сөз дің ара сы на ор на ла са ды. Мы са лы:

 үнгі мал күзетінде жүретін көшпенділер,  деді ружан,  аспандағы й 
мен жұлдыздардың орналасуына қарап, ауа райын болжаған. 

 Мә тін де гі не гіз гі ой ға қа тыс ты ті рек сөз дер ді анық тап, олар мен төл сөз бен ав тор сө зі 
тү рін де сөй лем дер құ рас ты рың дар.

 а  ті
Айлы түн де бұлт сыз ас пан да сол түс тік тен оң түс тік ке қа рай со зы лып жат-

қан ақ жо лақ кө рі ніп тұ ра ды. Ол «Құс жо лы» деп ата ла ды. Оған Күн жүй есі 
жә не та ғы осын дай бір не ше жұл дыз дар жүй есі кі ре ді. Құс жо лы күз ай ла рын да 
жақ сы кө рі не ді. Жыл құс та ры көк тем де кел ген де жә не күз де жы лы өл ке ге 
қайт қан да осы жол дың ба ғы ты мен ұша ды екен.

«Га лак ти ка» сө зі ежел гі мы сыр лық «га ла» – «сүт» де ген сөз ден шық қан. 
Бұл га лак ти ка «Сүт жо лы» не ме се «Құс жо лы» ре тін де әй гі лі.

(«Ме ні� ал �аш �ы эн цик ло пе диям» жи на �ы нан)

 Ғаламтор мен қосымша әдебиеттерден ас пан де не ле рі жай лы бір қызық аңыз-әң гі ме 
жазып алыңдар.

�л гі:
Көк жер ге �� лап ке тіп, жер ж� зін де ала са пы ран ор на мас �шін Тә �ір олар ды� 

ара   сы на те мір �а зы� �ой ды. Тә �ір Те мір �а зы� �а ж�л дыз дар ды бай лап тас та ды...
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 Төл сөз дің ор на ла су тәр ті бін не гіз ге алып, ізденімдік тапсырма мәтініндегі сөйлем-
дерден сұхбат құрастырың дар.

 §74. Жұл дыз дар жы мың дай ды

 «Жұл дыз дар ды са нау» (https://twig-bilim.kz/film/volume-counting-stars-6057/) бей-
не ма те риа лын кө ріп, не гіз гі ой ды анық таң дар.

 Мә тін ді оқып, осы ған дей ін гі жұл дыз дар ту ра лы ой ла рың мен са лыс ты рың дар.

л ы  ыа  а  гі  е
Жұл дыз дар ту ра лы айт қан да адам дар дың кө бі түн гі ас пан ды кө зі мен 

кө ру ге бо ла тын жар қы ра ған де не лер ді көз ал ды на елестете ді. Бі рақ олар дың 
көп ші лі гі жұл дыз дар емес, ға лам шар лар не ме се жай газ бұлт та ры.

Жұл дыз – қыз ған газ дан тұ ра тын кө лем ді шар. Өте жо ға ры тем пе ра ту ра да 
қы за ты ны сон дай – олар жар қы рап тұ ра ды.

Жер ден өте алыс та ор на ла сқандықтан, жұл дыз дар  кіш кен тай бо лып кө рі-
неді. Күн – біз ге жа қын ор на лас қан жұл дыз. Сон дық тан ол үл кен бо лып кө рі-
не ді. Көп те ген жұл дыз дар дың кө ле мі Күн нің кө ле мі нен бірнеше есе асып тү се ді.

(«Ме ні� ал �аш �ы эн цик ло пе диям» жи на �ы нан)

1. Жұл дыз бен ға лам шар лар дың ай ыр ма сы қан дай? Күн қай сы сы на жа та ды? Жер ше?
2. Адам есі мін не ге жұл дыз бен бай ла ныс ты рып қоя ты нын ой ла нып көр дің дер ме?

 Ті рек сөз дер ді пай да ла на оты рып, ті лек жа зың дар.

Жұл ды зы жар қы рау; жұл ды зы жо ға ры; маң дай да ғы жұл дыз; айы оңы нан, 
жұл ды зы со ңы нан туа ды.

Төл сөз бен ав тор сө зі нің орын тәр ті бі  мен тыныс белгілерінің сыз ба сы:

ры т ртібі ы ы белгі і ы ал:
Төл сөз автор сөзі
нен бұрын келеді.

– Төл сөз, – автор сөзі.
Төл сөз , – автор сөзі.

 енің ғарышкер болғым 
келеді,  деді арқан.

Төл сөз автор сөзі
нен кейін келеді.

Автор сөзі:
– Төл сөз.
Автор сөзі: Төл сөз .

арқан былай деді  
 енің ғарышкер

болғым келеді.
Төл сөз автор 
сөзінің ортасында 
келеді.

Автор сөзі:
– Төл сөз, – автор сөзі.
Автор сөзі: Төл сөз , – автор сөзі.

арқан
 енің ғарышкер 

болғым келеді,  деді.
Автор сөзі төл сөз дің
ортасында келеді.

– Төл сөз, – автор сөзі, – төл сөз.
Төл сөз, – автор сөзі, – төл сөз .

 енің,  деді арқан,   
ғарышкер болғым келеді.
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 Дең гей лік тап сыр ма лар ды орын даң дар.
1-дең гей. Мә тін де гі төл сөз бен ав тор сө зі нің орын тәр ті бі нің сыз ба сын көр се тің дер. 

– Та би ғат та ғы өз ге ріс тер ас пан шы рақ та ры мен жұл дыз дар ға ті ке лей  
бай ла ныс ты, – де ді Ас қар.

Са мал:
– Бұл құ бы лыс тар дың жыл сай ын жыл дың бел гі лі бір мер зі мі не ту ра ке ле-

ті нін хал қы мыз бі ліп отыр ған, – де ді.
Сай лау былай деді:
– Жұл дыз дар ға қа рап, ба ғыт ты анық тау ды қа зақ тар ер те ден біл ген.
– Иә, дұрыс айтасың, – деді Сәуле, – олар Те мір қа зық ты, Үр кер ді, Үша қар-

Та ра зы ны, Құс жо лын бел гі леп, адас пай жол тап қан.

2-дең гей. Сөй лем дер ді төл сөз бен ав тор сө зі бо ла тын дай етіп құ рас ты рың дар.

«Ау ыл-үй қон ды» – Ай мен Үр кер дің бір-бі рі мен жа қын кел ген кү ні.
«То ған дас ты» – Үр кер дің Ай ора ғы ның не ме се та ба ғы ның та са сын да кө рін -

 бей қа луы.
«Өріп шық ты» – Ай дың Үр кер ді ба сып өт кен үшін ші кү ні.

3-дең гей. Аңыздың жалғасын жазып, мә тін ді аяқтаңдар.

Қа зақ тан бас қа түр кі ха лық та рын да аз ұшы ра са тын кос мо го ния лық миф-
тер дің бі рі – Же ті қа рақ шы ның Үр кер дің қы зын ұр ла уы ту ра лы аңыз. Аңыз 
жұл дыз дар дың қоз ға лы сын ба қы лау нә ти же сін де кей ін гі за ман дар да пай да 
бол са ке рек. Қа зақ хал қын да бұл аңыз дың бір не ше нұс қа сы бар. Бі рін де Же ті-
қа рақ шы Үр кер дің қы зын ұр лай ды. Үр кер қы зын қай та рып алу үшін үне мі 
Же ті қа рақ шы ны қу ып жү ре ді...

 Же ті қа рақ шы ту ра лы аңызды ғы лы ми тұр ғы да тү сін ді ріп, хабарлама жазың дар.

 §75. Ас пан өр нек те рі

 Мә тін ді оқып, ас пан да қан дай өр нек тер ба рын, олар ту ра лы аңыз дар ды бір-бі рі ңе 
әң гі ме лең дер.

Түн гі ашық ас пан ға көз сал саң, жұл дыз дар дың өр нек, түр лі пі шін құ рай-
ты нын кө ре сің. Мұн дай бел гі лі бір су рет ті құ рай тын жұл дыз дар то бын 
«шоқ жұл дыз дар» деп атай ды. Ас пан да 88 шоқ жұл дыз бар. Олар дың кей бі рі 
жа ну ар лар дың, ен ді бі реу ле рі ежел гі ба тыр лар мен Құ дай лар дың құр ме ті не 
со лар дың ат та рын ием ден ген. Жер Күн ді ай на ла тын дық тан, біз дің әр түр лі 
шоқ жұл дыз ды ба қы лау ға мүм кін ді гі міз бар.
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Же ті қа рақ шы – ас пан ның сол түс тік жар ты ша рын да ғы шоқ жұл дыз. Оның 
же ті жұл ды зы ның сырт қы пі ші ні шө міш ке ұқ сай ды. Қа зақ хал қы тү ні бойы 
Те мір қа зық ты ай на ла қоз ға ла тын Же ті қа рақ шы ны түн мез гі лін де жер та рап-
та рын ай ыру үшін қол дан ған.

«Те мір қа зық ты бет ке ал» не ме се «Те мір қа зық сол иы ғың да бол сын», – деп 
жо лау шы ға жол сіл те ген.

Же ті қа рақ шы ға ұқ сас та ғы бір «шө міш» бар. Ол да же ті жұл дыз дан тұ ра-
ды, ол «Кі ші қа рақ шы» деп ата ла ды, Же ті қа рақ шы еке уі бір-бі рі не жа қын 
ор на лас қан. Бір ге ту ып, бір ге ба та ды. Же ті қа рақ шы ның ба сы оң жақ қа, са бы 
сол жақ қа, Кі ші қа рақ шы ның ба сы сол жақ қа, са бы оң жақ қа қа рап тұ ра ды. 
Кі ші қа рақ шы ның са бы ның ұшын да ғы жұл дыз «Те мір қа зық», ең шет кі екі 
жұл ды зы «Ақ бо зат», Көк бо зат» деп ата ла ды.

(«Ме ні� ал �аш �ы эн цик ло пе диям» жи на �ы нан)

 Же ті қа рақ шы ту ра лы аңыз ды (21. mp3) тың дап, оқы лым мә тін імен са лыс ты рың дар. 

 Сұ рақ тар ға жау ап бе ріп, осы та қы рып та сұх бат құ рың дар.

1.  Қа зақ ша жұл дыз атау ла рын бас қа тіл дер де гі атау ла ры мен са лыс ты рың дар.
2. Жұл дыз дар ту ра лы та ғы қан дай аңыз дар бі ле сің дер?

 л  іт леу геа  ал ыру ол ары
Төл сөз ді тө леу сөз ге ай нал дыр ған да, не гіз гі өз ге ріс төл сөз дің тұр лау лы 

мү ше ле рін де бо ла ды; екін ші ден, бір жақ тың ор ны на екін ші бір жақ ай ты ла ды; 
үшін ші ден, ав тор сө зін де гі де  етіс ті гі нің ор ны на айт , сөй ле, сұ ра, бұй ыр де ген 
си яқ ты етіс тік тер дің бі рі ай ты ла ды. Мы са лы:

 Төл сөз Тө леу сөз 
– Биыл біздің үйірмеде жеті оқушы-
ның өнертапқыштық ұсынысы өн-
діріске енгізілді, – деді Рашида Байға-
рина сұрағымызға жауап беріп.

Рашида Байғарина сұрағымызға жауап 
беріп, биыл өздерінің үйірмесінде жеті 
оқушының өнертапқыштық ұсынысы 
өндіріске енгізілгенін айтты. 

 Төл сөз дер ді тө леу сөз дер ге ай нал ды рып жа зың дар.

1. «Өнер ал ды – қы зыл тіл», – дей ді ха лық. 2. Ах мет Байт ұр сы нұлы былай 
де ген: «Тіл – адам ның адам дық бел гі сі нің зо ры, жұм сай тын қа ру ының бі рі». 
3. «Мал жұ тай ды, – деді Абай, – өнер жұ та май ды». 

4. Ди рек тор:
– Мұ ны қа лай тү сі ну ге бо ла ды? – деп сұ ра ды.
5. Ма рат бы лай деп жау ап бер ді:
– Ке шік кен дер сы ба ға дан құр қа ла ды.
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 Мә тін де гі не гіз гі ой ды анық тап, сол бой ын ша «Қос жаз ба» күн де лі гін тол ты рың дар.

�л гі  сі:

Мә тін де гі не гіз гі ой Ме нің пі кі рім 

 Кей де кеш кі лік те іңір ке зін де ас пан да бір жа рық жұл дыз пай да бо ла ды. Ол 
бір те-бір те тө мен деп ба рып, көк жи ек тің дәл Күн ене тін тұ сы на ба та ды. Ал кей 
уа қыт та та ңер тең күн шы ғар ал дын да шы ғыс жақ та таң жұл ды зы жар қы рап тұ ра-
ды. Күн кө рі ні сі мен жоқ бо ла ды. Бұл – Шол пан жұл ды зы. Шөл ді жер лер де күн діз гі 
ыс тық қа ұрын бас үшін ке ру ен ші лер Шол пан туа жү ріп ке тіп, күн ыси бас та ған да 
де ма ла тын. Сон дық тан Шол пан жұл ды зы «Ке ру ен жұл ды зы» деп те атал ған.

(«Ме ні� ал �аш �ы эн цик ло пе диям»)

  Ас пан де не ле рі ту ра лы жұм бақ, жа ңы лт паш, өті рік өлең дер жи нап, олар ды төл сөз 
бен тө леу сөз тү рін де жа зың дар.

  Аст ро ном ға лым дар дың пі кір ле рі не сүй ене оты рып, бір шоқ жұл дыз ту ра лы мә тін 
жа зың дар. Он да ғы бір не ше төл сөз ді тө леу сөз ге ай нал ды рың дар.

 §76. Ас пан шам да ры

 «Жа ңа жұл дыз дар дың пай да бо луы» бей не жаз ба сын (https://www.youtube.com/
watch?v=2WR0a6tkra4) кө ріп, ас пан әле мін де гі жа ңа лық тар ту ра лы өз бі ле тін де рің ді 
әң гі ме лең дер.

 Мә тін ді оқып, не гіз гі ой ды анық таң дар. Үр кер ге бай ла ныс ты на ным-се нім дер ді тү сін-
ді рің дер.

р ер
Үр кер күз ба сын да шы ғыс тан, қыс ба сын да тө бе ден, көк тем ба сын да 

ба тыс тан кө рі не ді. Ал жаз ба сын да мүл дем кө рін бей ді. Қа зақ тар: «Үр кер тө мен 
түс пей, жер қыз бай ды» дей ді. Оның ор на ла су жо лы ның ау ылша ру ашы лы ғы на 
ті ке лей қа ты сы бол ған.

Шоқ жұл дыз дар дың «Үр кер» деп ата луы сол жұл дыз дар дың ас пан да 
үрік кен қой дай ша шы рап жат қа нын бей не ле се ке рек.

Үр кер ге қа тыс ты қол да ныс тар: 1) Үр кер үй ден кө рін се, үш ай тоқ сан қы сың 
бар. Үр кер іңір де жам бас қа кел се, жаз шық па ған да не сі бар. 2) Үр кер түс се, 
жер қы за ды. 3) Үр кер ту са, сор па ас бо ла ды. 4) Үр кер кө те ріл се, шөп кө те рі ле ді, 
би дай тас тар та ды. 4) Тол ған Ай тұр са Үр кер ге қар сы қа рап, қыс тү сер ша қы-
рай ып, бо ран са бап. 5) Үр кер мен Ай ау ыл қо ныс ты, Үр кер мен Ай то ғыс ты.

(http://daraboz.elarna.com/m/kitap_kk.php?id)
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1. Бұ дан өз ге қан дай жұл дыз дар ды бі ле сің дер?
2. Жа ңа жұл дыз дар қа лай пай да бо ла ды екен?
3. Жұл дыз дар ту ра лы қан дай ән дер ді жат қа бі ле сің дер?

Төл сөз дің ба ян дау ышы етіс тік тің ашық рай ынан бол са, тө леу сөз де ол сәй
кес шақ та ғы есім ше ге ай на лып, оған дық, дік жұр на ғы, тәу ел дік жал ғауы жә не 
та быс сеп ті гі жал ға на ды да, то лық тау ыш бо ла ды. Мы са лы:

 Төл сөз Тө леу сөз 
–  Мен жұлдыздарды зерттеп жүрмін, – 
де ді Ал ма.

Ал ма өзінің жұлдыздарды зерттеп 
жүр  гендігін айт ты. 

 Үр кер жұл ды зы жай ын да бі ле тін де рің мен бө лі сіп, сұх бат құ рың дар. Сұхбат мәтінін 
төл сөз бен автор сөзі түрінде дәптерге жазыңдар.

 Сұхбаттағы баяндауышы етістіктің ашық райынан болған төл сөздерді төлеу сөзге 
айнал  дырыңдар.

 Үр кер ту ра лы ер те гі құ рас ты рың дар. Ер те гі нің кі ріс пе, не гіз гі бө лім, қо ры тын ды 
бө лім де рін жік теп көр се тің дер.

�л гі:
Кі ріс пе.

Ер те, ер те, ер те де Ас пан де ген кі сі ні� көп ба ла сы бо лып ты. Әр ба ла �а өз де рі ні� 
ерек ше лік те рі не сәй кес Та ра зы, Арыс тан, Шол пан де ген есім дер бе ріп ті...

 Тө мен де гі сұ рақ тар ға кім бі рін ші жау ап бе ре ді?

1. Ас пан ның сол түс тік жар ты ша рын да қай шоқ жұл дыз ор на лас қан?
2. Же ті қа рақ шы ға ұқ сас та ғы бір «шө міш» деп қай жұл дыз ды атай ды?
3. Те мір қа зық қа бай лан ған жыл қы лар қа лай ата ла ды?
4. Күн кө рі ні сі мен жоқ бо ла тын жұл дыз ту ра лы не бі ле сің дер?
5. «Ке ру ен жұл ды зы» деп қай жұл дыз атал ған?
6. Таң ал дын да туа тын жұл дыз қа лай ата ла ды?
7. Жұл дыз дар ды зерт теу үшін қол да ны ла тын құ рыл ғы ның атауы қан дай?
8. Ас пан ға, жұл дыз ға қа рап ауа рай ын бол жау шы лар дың аты қан дай?
9. Ең жа рық жұл дыз деп қай жұл дыз ды атай ды?

 Га лак ти ка ту ра лы қы зық ты мә лі мет тер жи наң дар. Төл сөз бен ав тор сө зі нің ты ныс 
бел гі ле рін сақ тай оты рып, ха бар ла ма жа зың дар.
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 §77. Ай ға са пар

 Мә тін ді оқып, мә тін де гі не гіз гі ой ды анық таң дар.

 ыбаы  ыру
Ер те кез ден-ақ адам дар ас пан әле мін зерт теу ге құ мар бол ды. Тек ХХ ға сыр да 

ға на ғы лым мен тех ни ка ның да муы на бай ла ныс ты ға рыш ке ңіс ті гі не шы ғу ға 
мүм кін дік ту ды. Бі рін ші ға рыш қа ұша тын зы мы ран дар құ рас ты рыл ды. Ға лам-
ша ра ра лық зы мы ран ның бі рін ші жо ба сын жа са ған Конс тан тин Эдуар до вич 
Циол ко вс кий бол ды. 1957 жы лы 4 қа зан да ор би та ға Жер дің тұң ғыш жа сан ды 
се рі гі Қа зақ стан да ғы «Бай қо ңыр» ға рыш ала ңы нан ұшы рыл ды.

Адам ды ға рыш қа жі бе ру сәт ті аяқ тал ған нан кей ін ға рыш кер лер ді Ай ға 
ұшы ру ға дай ын дық қол ға алын ды. Ай дың бе ті не бі рін ші бо лып 1969 жы лы 
аме ри ка лық ға рыш кер лер – Нил Арм ст ронг пен Эд вин Олд рин қон ды.

Олар Ай ға «Апол лон-11» ға рыш ке ме сі мен ұшып бар ды. Аме ри ка лық тар 
үш жыл дың ішін де та ғы бес «Апол лон ды» жі бер ді. Олар Ай дың бе тін су рет ке 
тү сі ріп, Жер ге ақ па рат жі бе ріп оты ра тын құ рал-жаб дық ты ор нат ты.

(«Ме ні� ал �аш �ы эн цик ло пе диям» жи на �ы нан)

1. Сен дер дің ас пан әле мі не ұш қы ла рың ке ле ме?
2. Ол үшін қан дай қа дам дар жа сау ке рек деп ой лай сың дар?
3. Ай да ғы лы ми-зерт теу бе ке ті са лы нуы мүм кін бе?

Төл сөз дің ба ян дау ышы етіс тік тің бұй рық рай ынан бол са, тө леу сөз де ол тұ 
йық етіс тік ке ай на лып, оған та быс не ба рыс сеп тік жал ғауы, не бол ма са ту ра лы, 
жө нін де, жай ын да шы лау ла ры ның бі рі қо сы лып ай ты ла ды.

 Төл сөз Тө леу сөз 
Мұғалім Аман дыққа:
– Ер тең са бақ тан қал ма ! – деп тап-
сыр ды.

Мұғалім Аман дыққа ер тең са бақ тан қал-
мау ды тап сыр ды.
Мұғалім Аман дық тың ер тең са бақ тан қал-
мауы ту ра лы тап сыр ма бер ді.

 Фан таст-жа зу шы Ж.Са хиев тің Ай ды иге ру ту ра лы пі кір ле рін  негізге алып, диа лог 
құрыңдар.

Тір ші лік сіз, ме ңі реу әлем дейт ін Ай ақы рын дап өз не сі бе сін бе ре бас-
тай ды. Ай дың еш қа шан Күн сәу ле сі түс пейт ін по ляр лық бүйі рін де гі қат-қат 
мұз ды та за лап, ау ыз су ға ай нал ды ра тын құ рал дар ды пай да лан сақ, су алу ға 
бо ла ды-мыс. Ал ауа ны от те гі ге бай Ай то пы ра ғы нан бө ліп алу ға бо ла ды екен. 
Жар ты мил лион қа шық тық та ғы Ай ға Жер ден құ ры лыс ма те ри ал да рын қа лай 
та си мыз? Ға лым дар зерт тей ке ле Ай дың ақ ұн ды, сар ғыш-қо ңыр құм ды көз ге 
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елес те те тін то пы ра ғы тап тыр май тын құ ры лыс ма те ри алы бо ла ты нын дә лел-
деп ті. Одан бе тон құюға, сы лақ жұ мыс та рын да жүр гі зе бе ру ге бо ла ды де се ді.

(http://www.aktobegazeti.kz/?p=10113)

 Ай ды иге ру ту ра лы пі кір ле р ді түр лен ді ріп, төл сөз бен ав тор сө зі не мы сал дар жа-
зың дар. Құ рас тыр ған сөй лем де рің ді тө леу сөз ге ай нал ды рың дар.

 «Ме нің ар ма ным – ға рыш кер бо лу» та қы ры бын да шы ғар ма шы лық жұ мыс жа зып, 
ком мен та рий ай ту ар қы лы ең үз дік жұ мыс ты анық таң дар.

 Ға рыш тық экс пе ди ция лар ту ра лы мә лі мет тер ді қа рас ты рып, «Ай – Жер дің се рі гі» 
де ген та қы рып та мә тін жа зың дар. Жаз ған жұ мыс та рың да төл сөз бен ав тор сө зі нің 
ты ныс бел гі ле рі нің дұ рыс қой ылу ын ес ке рің дер.

 §78. Мен ға рыш кер бо ла мын!

 Қа зақ тан шық қан тұң ғыш ға рыш кер – Тоқ тар Әубә кі ров тің ес те лі гін (22. mp3) тың-
дап, өза ра ой бө лі сің дер.

 Мә тін ді оқып, маз мұн дап бе рің дер.

арыш ерлер і а ы  ау
Ға рыш кер бо лу үшін ұзақ уа қыт дай ын дық ке рек. Олар ды қа таң тек се ру 

ар қы лы таң дап ала ды. Ға рыш кер лер ге де не сін шы нық ты ру үшін көп те ген 
жат ты ғу лар жа сау ға ту ра ке ле ді. Ұшу ке зін де ға рыш кер лер ғы лы ми-зерт теу 
жұ мыс та рын жүр гі зе ді. Ол үшін ға рыш кер лер ге те рең бі лім қа жет.

Жер де гі өмір ге қа ра ған да ға рыш та ғы өмір дің ай ыр ма шы лы ғы көп. 
Ға рыш ке ме сі Жер ор би та сы на шы ғы сы мен-ақ он да ғы бар лық зат сал мақ-
сыз дық күй ге кө ше ді. Ға рыш ке ме сі нен шы ғу үшін ға рыш кер ге ска фа ндр 
жә не ауа тол ты рыл ған бал лон киюіне ту ра ке ле ді. Ға рыш ке ңіс ті гін де 
Жер де гі дей тар ты лыс кү ші бол ма ған дық тан, ға рыш кер лер ке ме ішін де 
қал қып жү ре ді. Төң ке ріл ген ста қан нан су тө гіл мей ді. Ста қан нан су ды сіл-
кі леп шы ғар ған ның өзін де су шар ға ай на лып, ауада тұ рып қа ла ды. Қоз ға лу 
үшін еш қан дай күш жұм сау дың қа же ті бол май ды. Ауада жү зіп, қа лық тап 
жү ру ге ту ра ке ле ді.

Бұл құ бы лыс «сал мақ сыз дық» деп ата ла ды. Сал мақ сыз дық жағ дай ын да 
өмір сү ру сүй ек тер дің жұм са рып, бұл шық ет тер дің бо сауы на әкеп со ға ды. Сон-
дық тан күн де лік ті жат ты ғу лар жа сап оты ру ке рек.

Ға рыш ке ме сі ға рыш кер лер ді қо лай лы жағ дай мен қам та ма сыз ете тін дей 
құ рас ты ры ла ды. Сон дық тан да адам дар дың ға рыш та бір не ше ай қа лу ына мүм-
кін дік бар.

(«Ме ні� ал �аш �ы эн цик ло пе диям» жи на �ы нан)
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1. Ға рыш кер бо лу үшін та ғы не іс теу ке рек?
2. Қа зақ ға рыш кер ле рі өз мақ сат та ры на қа лай жет ті деп ой лай сың дар? Олар дың ға-

рыш қа ұшуы ту ра лы не бі ле сің дер?
3. Ға рыш ты иге ру үшін ден сау лық ты шы нық ты ру қан ша лық ты қа жет?

Төл сөз дің ба ян дау ышы есім сөз дер ден не тұй ық етіс тік тен бол са, тө леу сөз де 
ол сөз ге еке нін де ген кө мек ші етіс тік жал ға сып ай ты ла ды.

 Төл сөз Тө леу сөз 
– Се нің есі мің кім? – деп сұ ра ды ол оң жа-
ғын да тұр ған қы зыл көй лек ті ба ла дан.

Ол оң жа ғын да тұр ған қы зыл көй лек ті 
ба ла дан есі мі нің кім еке нін сұ ра ды.

 Оқу шы мен ға рыш кер ара сын да ғы сұхбатты жа зың дар. Төл сөз бен ав тор сө зі нің 
ты ныс бел гі ле рі не на зар ау да рың дар.

 Оқу шы мен ға рыш кер ара сын да ғы диа лог те гі төл сөзді тө леу сөз ге ай нал ды рың дар.

 «Ға рыш кер» сөзжұмбағын шешің дер.

  Қ

Ғ
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Р

1. Кеңістік, космос.
2. Жер се рі гі.
3. Ас пан әле мін зерт тейт ін ға лым.
4. Ас пан де не сі.

5. Жер, Марс, т.б. ор тақ атауы.
6. «Ас пан» сө зі нің си но ни мі.
7. Біз дің ме ке ні міз.
8. «... тө мен түс пей, жер қыз бай ды».

 Қа зақ ба ты ры, ға рыш кер Ай дын Айым бе тов ту ра лы мә лі мет жи нап, ма қа ла не өлең 
жа зың дар. 
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X CАЯ ХАТ ЖӘНЕ ДЕМА ЛЫС

 §79. Сая хат, оның түр ле рі

 Ре бус ты ше шіп, бү гін гі та қы рып ты бол жаң дар.

 Мә тін ді оқып, cая хат тың не гіз гі түр ле рін атаң дар.

Біз дің елі міз де кө рік ті жер лер мей лін ше көп. Со дан да бол са ке рек, таң ға-
жай ып орын дар мен та ны су ға, ха лық тың салт-са на сын, дәс тү рін та нып-бі лу ге, 
елі міз дің кө не қа ла ла ры мен ес ке рт кіш те рін кө ріп, та ма ша лау ға ни ет біл ді-
ре тін сая хат шылар көп. 

Жал пы, сая хат шы лар ды осы ай тыл ған жай лар ға на қы зық тыр май ды. Сая-
хат тың та ным дық қыз ме ті мен бір ге тәр бие лік, сау ық ты ру шы лық қыз ме ті бар 
еке нін ес тен шы ғар мауы мыз қа жет. Сая хат – ты ны ғу дың ең негізгі түрі ға на 
емес, сон дай-ақ де не тәр бие сі  мә де ние ті не тәр бие леу дің құ ра лы. Жаяу, шаң-
ғы мен, қай ық пен, ат пен, ве ло си пед пен, т.б. жү ру ар қы лы бел сен ді түр де орын-
да ла тын жо рық тар адамды жинақылық пен ширақтыққа үйретеді. Жо рық 
ке зін де сая хат шы жол жү ру дағ ды ла рын бой ға жи нау ға, та ныс емес жер лер де: 
ор ман дар да, тау  да дұ рыс ба ғыт ұс тай бі лу ге, жа ңа, бел гі сіз жай лар ды із деп 
тау ып, ашу ға, олар ды ба қы лау ға, ес те сақ тау ға үй ре не ді.

(http://malimetter.kz/rekreaciyalyk-resurstardy)

1. Не се беп ті сая хат шы лар дың Қа зақ стан ға қы зы ғу шы лы ғы ар тып отыр?
2. Жо рық ке зін де сая хат шы не ні үй ре не ді?

 «Қа зақ стан ды та ныс ты ру» бей не жаз ба сын (https://www.youtube.com/watch?v=p1TLQb 
7zcsE) та ма ша лап, өз де рің тұ ра тын ай мақ ты ше тел дік ту рис тер ге жар на ма лаң дар.

 Өз де рің  сая хат жа са ған жер лер ді су рет теп жа зың дар. 

   Жа зу да төл сөз ав тор сө зі нен ар нау лы ты ныс бел гі ле рі ар қы лы бө лі не ді. Төл 
сөз дің ты ныс бел гі ле рі ав тор сө зі мен төл сөз дің орын тәр ті бі не жә не төл сөз ді 
сөй лем нің ха бар лы, сұ рау лы, леп ті жә не бұй рық ты бо лу ына қа рай әр түр лі қо 
йыла ды.
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1. Төл сөз ав тор сө зі нен бұ рын ор на лас са, төл сөз тыр нақ ша ға алы на ды не оның 
ал ды нан сы зық ша қой ыла ды да, төл сөз бас әріп тен бас та лып жа зы ла ды. 
Со ңы на, егер ол ха бар лы сөй лем бол са, үтір, сұ рау лы сөй лем бол са, сұ рау 
бел гі сі, леп ті не ме се ерек ше леп пен ай тыл ған бұй рық ты сөй лем бол са, леп 
бел гі сі қой ыла ды да, одан кей ін, ав тор сө зі нің ал ды нан сы зық ша қой ыла ды. 
Мы са лы: – Ба қы тың нан ай нал дым, ба ла ша қу ан ған ақ бо там  – деп Дә мет 
бәй бі ше өз қуа ны шын көз жа сы мен біл дір ді. . ұс та ин.

2. Төл сөз ав тор сө зі нен кей ін тұр са, ав тор сө зі нен соң қос нүк те қой ыла ды. Одан 
кей ін гі төл сөз тыр нақ ша ға алы на ды не ал ды нан сы зық ша қой ыла ды. Мы са лы: 
Мір жа қып Ду ла тов: Біл ме ген ді бі ле бер , – деген. 

 Төл сөз дің ты ныс бел гі сін дұ рыс қой ып, су рет тер де гі сая хат қа шық қан ба ла лар дың 
іс-әре ке ті ту ра лы пі кір ал ма сың дар. 

 Cая хат түр ле рі нің бі рі не ба ла лар ға ар нал ған га зет-жур нал дар мен ғаламтордан қа-
жет ті ақ па рат жи наң дар.

1. Та ри хи ес ке рт кіш тер мұ ра жай ына сая хат.
2. Те ңіз тү бі не сая хат.
3. Ор ман ға сая хат.
4. Тауға саяхат.

 Төл сөз бен ав тор сө зін қа тыс ты рып, «Ту ған та би ғат қа сая хат» та қы ры бын да шағын 
мәтін жа зың дар.
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 §80. Жаз ғы сая хат

 Мә тін ді оқып, қою қа ріп пен бе ріл ген сөз дер ге тү сі нік бе рің дер.

уыла а  ат
Жаз кел ді де ген ше, жер көк кі лем дей жай қа лып, күн нің кө зі жар қы рап шы ға 

ке ле ді. Жаз – төрт мез гіл дің ішін де гі ең ыс тық әрі ең кө ңіл ді мез гіл. Өйт ке ні 
оқу шы лар дың бар лы ғы де ма лыс қа шы ғып, күн де се ру ен деп, ой ын ой най ды.  

Кей ба ла лар сияқты мен де жазда атам мен әжемнің ауылына барамын. Мен 
үшін ең ашық ас пан – ау ыл дың ас па ны. Сан мың жұл дыз  ас пан да   түр лі пі шін 
көр се тіп тұр ған се кіл ді. Атам еке уі міз Же ті қа рақ шы ны са нап, түн гі сал қын 
са мал мен ұй ық тап, шы ғыс тан ат қан күн мен бір ге ояна мыз. Таң ғы шай ды 
тәт ті леп ішіп, ай ран нан ұрт тап, кеш ке дей ін ау ыл ба ла ла ры мен ой най мын. 
Ау ыл да ме нің до старым өте көп, біз түр лі ой ын дар ой най мыз: асық, ләң гі, 
ау да рыс пақ, кү рес жә не тағы бас қа. Бұл – ер ба ла лар ой най тын қа зақ тың ұлт-
тық ой ын да ры. Қай жер де бол ма сын, ер ба ла лар дың бас та ры қо сыл са, фут бол 
ой най ды. Сол се кіл ді біз де бұл ой ын ды жақ сы кө ре міз. 

Жаз ай ла рын да ғы та ғы бір ерек ше лік – кеш кі лік кез дің қы зық та ры. 
Көр ші ба ла лар мен ау ла да ой на ған ой ын да р қы зық үс ті не қы зық бо ла бе ре ді. 
Кеш кі ма са ты дай құл пыр ған да ла, сал қын са мал жел ке ре мет күй ге бө леп, 
уа қыт тың қа лай зы мы рап өтіп жат қа нын бай қа май қа ла сың. 

Жаз ай ла рын да ғы әр бір сая хат өте та ма ша, де ген мен жыл мез гіл де рі нің 
қай сы бі рін ал сақ та, әр қай сы сы ның ор ны бө лек, ерек ше…

(https://surak.szh.kz/130829)

 Же ті су ту ра лы өлең ді (23. mp3) тың дап, Же ті су дың та би ға тын си пат таң дар.

 Оқы лым мә ті нін інің өз де рі ңе ұна ған азат  жол ында ғы не гіз гі ой ды анық тап, төл сөз 
бен ав тор сө зі тү рін де жа зың дар. Ты ныс бел гі ле рі нің дұ рыс қой ылу ына на зар ау да-
рың дар. 

 Жаз ғы де ма лыс ты жос пар лап, ау ыл да ғы ата-әже ңе не ме се ту ыс та ры ңа хат жа зың дар.

Хат жа зу ға қой ыла тын не гіз гі талап тар:
1) сә лем де су, аман дық- сау лық сұ ра су;
2) өзі ту ра лы жа зу жә не хат жа зу мақ са ты нан ха бар бе ру;
3) қо ры тын ды, қош та су.

 «Жаз ғы сая хат» сө зі не сөз жұм бақ не өлең құ рас ты рың дар.

 Өз де рі ңе жақ сы та ныс қа ла ға не ауылға ой ша сая хат жа сап, әң гі ме жа зың дар. Жаз ба 
жұ мы сын да ұлы сая хат шы лар дың сөз де рін пай да ла ның дар.
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 §81. Қыс қы сая хат

 Мә тін ді оқып, не гіз гі жә не қо сым ша ақ па рат ты анық таң дар. 

Та би ғат тың әр бір мау сы мы ерек ше бо ла ты ны сөз сіз. Әр мау сым ның өзі не 
тән қы зы ғы бар. Со ның ішін де қыс мез гі лі де кір шік сіз ап пақ қа ры мен, 
қа һар лы суы ғы мен, сы қыр ла ған аязы мен әдемі. Қыс қы сая хат әр адам ның 
есін де ерек ше сақ тала ры анық.

Қыс қы сая хат ты қай да өт кіз ген дұ рыс? Ең бі рін ші, «Шым бұ лақты» атап 
өт кен жөн. «Шым бұ лақ» тау-шаң ғы ку рор ты Ал ма ты қа ла сы ның ор та лы ғы нан 
25 ша қы рым жер де, Іле Ала тауы шат қа лын да 2260 метр би ік тік те ор на лас қан. 
Қар қа ба ты ның ор та ша дең гейі – 150 см. Жел тоқ сан- сәу ір ай ла ры ара лы ғын да 
ай мақ ты қар ба сып жа та ды. Мұн да қарлы беткейде зырылдайтын шаң ғы-
шы лар, экс тре мал ды се кі ру ді қа лай тын, сан қи лы бұ ры лыс тар жа сап тү се тін 
ба тыл сноуборд шы лар, алаң сыз де ма лыс ты сүйе тін ту рис тер, қа ла қо нақ та ры, 
жер гі лік ті тұр ғын дар ке ле ді.

«Ме деу» мұз ай ды ны – қыс қы сая хат ты ес тен кет пес тей қы лып өт кі зе тін 
бір ден-бір жер. «Мұз ай ды ны на «Ме деу» де ген атау қа лай қой ыл ды?» де ген 
сау ал ту ын дай ты ны анық. Та рих шы лар дың сө зі не сен сек, мұз ай дын ор на-
лас қан шат қал ға қа зақ қа та ны мал Ша пы раш ты Пұ сыр ман ба тыр дың ұлы – 
Ме деу дің есі мі бе ріл се ке рек. «Ме деу» мұз ай ды ны те ңіз дең гей інен 1691 метр 
би ік тік те ор на лас қан.

Қыс ақ ша қа ры мен, көк ай дын мұ зы мен сән ді. Күн бір де жы лы нып, бір де 
суы тып тұ ра ты ны мен де ерек ше ле не ді. Қыс тың таң ғы сал қын ауа сы ке ре мет 
күй ге бө лей ді. Қар ға күн сәу ле сі тү сіп, көз той май тын дай жар қы рай ды.

(«Ба ла лар әле мі» жур на лы нан)

1. Қыс қы де ма лыс не сі мен ерек ше ле не ді?
2. «Шым бұ лақ» де ма лыс ор ны ту ра лы не бі ле сің дер?
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3. Мұз ай ды ны не ге «Ме деу» деп атал ған?
4. Қыс қы сая хат қа қан дай дай ын дық пен шық қан жөн?

 Мә тін ді бө лік тер ге бө ліп, жос пар құ раң дар. Жос пар ға сәй кес маз мұн даң дар.

1.  Төл сөз ав тор сө зі нің орта сы на ор на лас са, автор сөзінен соң қос нүкте қо  йы 
лып, төл сөз тыр нақ ша ға алы на ды не оның ал ды нан сы зық ша қой ыла ды да, 
бас әріп пен жа зы ла ды. Со ңы на, егер ол ха бар лы сөй лем бол са, үтір, сұ рау лы 
сөй лем бол са, сұ рау бел гі сі, леп ті не ме се ерек ше леп пен ай тыл ған бұй рық ты 
сөй лем бол са, леп бел гі сі қой ыла ды да, одан кей ін, ав тор сө зі нің ал ды нан сы
зық ша қой ыла ды. Мы са лы: Қа ра шо қы ны бөк тер леп, ай маң дай ат тың жол 
жор ға сы мен жү ріп оты рып, бай  

  ың ғыс тың бөк те рі те гіс көк теп тіау   деп, ай на ла ға көз жі бе ріп ке ле 
жат ты. .Әуе зов.  

2. Ав тор сө зі төл сөз дің ара сы на ор на лас са, ав тор сө зі нің ал ды нан да, со ңы нан 
да үтір жә не сы зық ша қой ыла ды, мұн дай да төл сөз дің екін ші бө лі гі кі ші әріп тен 
(егер жаңа сөйлем болса бас әріптен) бас та лып жа зы ла ды. Мы са лы: ы лым
ды пай да ла нып отыр са да,  де ді х мет Байт ұр сы нұлы,  сез бейт ін сол 
пай да сын на дан дар бар .

 Төл сөз бен ав тор сө зі нің ты ныс бел гі ле рін дұ рыс қой ып жа зың дар. 

1. Ер тең ер те жи на лың дар! де ді Ер бол Ба ра тын же рі міз алыс. 2. Шәм сия 
ұзақ ой ла нып Жа рай ды, се ні топ қа қо сай ын де ді. 3. Ата, сіз ай ты ңыз шы де ді 
Ер сай ын осы жер дің та ри хын бі реу біл се, сол адам сіз шы ғар сыз. 4. Бұ рын нан 
ке ле жат қан әң гі ме ғой деп әжем ой ла нып қал ды мен де үл кен дер ден ес ті-
ген мін.

 Мә тін маз мұ нын не гіз ге ала оты рып, диа лог құ рас ты рып, ты ныс бел гі ле рін дұ рыс 
қой ып жа зың дар.

 «Шым бұ лақ», «сая хат» сөз де рін де гі әріп тер ді пай да ла нып, бір не ше то лық ма ғы на лы 
сөз дер құ раң дар.

�л гі:  «Бал �а ра �ай» сө зін де гі әріп тер ді пай да ла нып, сөз дер �	 рау: бал, �а ра �ай, 
�а ра, ба ла, а�ай, ара, ай, �ар, бал �а, арай, �ар �а, ла�, арал...

 Қа зақ стан дық жә не ше тел дік сая хат шы лар ға Шым бұ лақ не ме се Ме деу ді жар на-
ма лап, мә тін құ раң дар. Жар на ма мә ті нін де Қа зақ стан ның та ны мал тұл ға ла ры ның 
сөз де рін пай да ла ның дар.
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 §82. Елор да ға сая хат

 Ре бус ты ше шіп, бұл сөз дің ма ғы на сын ашың дар.

1. Ре бус тың жа уа бы қай қа ла ның сим во лы?
2. Оған қа тыс ты қан дай аңыз дар ды бі ле сің дер?
3. Не ге сим во л ре тін де осы ағаш алын ған деп ойлайсыңдар?

 Мә тін ді оқып, мо ну мент ту ра лы ой ла рың ды ор та ға са лың дар.

е бітшілі  лаа   тере
«Бәй те рек» мо ну мен ті Есіл өзе ні нің жа ға сын да ғы Қа зақ стан ның бас 

қа ла сы – Аста на да ор на лас қан. Ме тал дан, әй нек пен бе тон нан жа сал ған бұл 
«те рек» сәу лет тік ма ғы на сы жа ғы нан да, жа са луы жа ғы нан да бі ре гей: ол 
би ік ті гі 97 метр лік (ал шар ды қо са есеп те се 105 м)  ме талл құ ра ма сы нан, 
сал ма ғы мың тон на дан ас там бес жүз ге жу ық қа да дан тұ ра ды. Мо ну ме нт те гі 
бар лық дү ние: тө бе сін де гі ал тын шар, би ік ті гі жә не үш ай мақ қа бө лін ген 
іш кі ар хи тек ту ра сы бел гі лі бір сим вол ды біл ді ре ді. Осын дай диа мет рі 
22 метр жә не сал ма ғы 300 тон на бо ла тын алып шар әлем де тұң ғыш рет біз де 
са лын ды.

«Бәй те рек» ны са ны үш бө лік тен тұ ра ды: ас тың ғы бө лі гі ұлт тар дың та мыр 
жаюы, ал одан кей ін гі ле рі өр кен деу ке зең де рі нің ны шан да рын біл ді ре ді. 
«Бәй те рек» ке ше нін де ке лу ші лер дің де ма лып, асық пай оты рып, тө ңі ре гін 
кө руі не мүм кін дік бе ре тін дәм ха на да бар. Па но ра ма лық зал дың ор та сын да 
17 жа пы рақ тан тұ ра тын, 17 түр лі әлем дін де рі нің уә кіл де рі нің қо лы қо -
йыл   ған ағаш гло бус ор на лас қан. Ал қа сын да мо ну ме нт ті жа сау идея сы ның 
ав то ры – Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ті Нұр сұл тан На зар ба ев тың ала-
қа ны ның ізі бар.

Аста на ның ор та лы ғын да көк ке бой со зып тұр ған «Бәй те рек» – қа зір гі 
Қа зақ стан ның ны шан-сим во лы, қа зақ хал қы ның қай та өр леуі мен тү леуі нің, 
мем ле кет ті лі гі нің, би ік тік пен те рең дік тің, кең дік тің бел гі сі, дар қан дық тың 
кө рі ні сі іс пет ті. Ол – елор да хал қы мен қо нақ тар ының ең көп ба ра тын сүй ік ті 
ор ны.

(«Мөл дір б	 ла�» жур на лы нан)
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 Бір төл сөз дің ішін де екін ші төл сөз ай тыл са, ал ғаш қы сы ның ал ды нан сы зық
ша қой ыла ды да, соң ғы сы тыр нақ ша ға алы на ды. Мы са лы: Кей де әжем ма ған: 

– Ақыл ары май ды, ал тын ші рі мей ді  де ген, ақыл ды бол, ба лам, – дей ді. 

 Төл сөз бен ав тор сө зі нің ты ныс бел гі ле рін дұ рыс қой ың дар. 

Ма ған Аста на ның сәу ле ті ұнай ды, жа ңа қа ла ның сәу ле ті ерек ше. Ол жер де 
әсем ді лік, бел гі лі рух бар де ді Ни дер лан ды дан кел ген Хе лен. 

Ги пер фо то су рет жан ры ның не гі зін қа лау шы Жан-Фран суа Розье Аста на 
ту ра лы

Аста на кө ше ле рін де әр қа дам бас қан сай ын осы жер де ба тыс жә не шы ғыс мә де-
ние ті нің то ғы сып тұр ға нын бай қа дым, – де ді. («Ал ма ты а� ша мы» га зе ті нен)

– Қа ла бұрынғыдан көп өз ге ріп ті. «Елу жыл да ел жа ңа» де ген осы, – де ді 
апам. (А.�а сым бек.)

 Оқы лым мә ті нін де гі қою қа ріп пен бе ріл ген сөз дер дің ма ғы на сын сөз дік тер дің кө ме-
гі мен тү сін ді рің дер.

 «Аста на ның кө рік ті жер ле рі» ат ты бей не жаз ба мен (https://www.youtube.com/
watch?v=uXA_3N6oUF4) та ны сып, ил лю ст ра ция лар ды пай да ла на оты рып, Аста на ға 
ал ғаш кел ген қо нақ қа қай да ба ру ға бо ла ты ны жө нін де жол көр се тің дер.

 Бе ріл ген ті рек сөз дер ді пай да ла нып, ха бар лан ды ру құ рас ты рың дар.

Хан Ша тыр, ес тен кет пес кеш, сый лық тар, же ңіл дік, ой ын дар, то сын сый, 
қа пы қал ма ңыз, жұл дыз дар, кон церт.

 Тың да лым мә ті нін де гі бір сәу лет ны са нын (өз қа лау ла рың бой ын ша) си пат тай тын 
жаз ба ша мә тін құ раң дар. Мә тін де Қа зақ стан ның әй гі лі адам да ры ның сөз де рін қол да-
ның дар.

 §83. Ал ма ты ға сая хат

 «Ал ма ты ның та ри хы» (https://www.youtube.com/watch?v=F-AC7LHxbww) бей не жаз-
ба сын кө ріп, «Әсем қа ла Ал ма ты» (https://www.youtube.com/watch? v=04Qq0lw2KaU) 
та ныс ты ры лы мын та ма ша лаң дар.

1. Ал ма ты қа ла сы ның ір ге сі қай ға сыр да қа лан ған?
2. Бү гін де Ал ма ты қан дай қа ла?
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 Мә тін ді оқып, та қы рып қой ың дар. Қа зақ стан да ғы ең үл кен қа ла ту ра лы өз де рің 
бі ле тін мә лі мет тер мен бө лі сің дер.

Тянь-Шань жо тала ры ның ете гін де ор на лас қан әсем қа ла ны «бақ ша-қа ла» 
деп бе кер ата ма ған. Қа ла ның 8 мың гек тар дан ас та мын бақ ша лар, сая бақ тар 
мен гүл зар лар алып жа тыр. Көк тем де бау-бақ ша лар да ғы ал ма, өрік, шие гүл-
де ген кез де қа ла ер те гі ге ай на ла ды. Ал ма ты қа ла сы ның атауы ал ма сө зі нен 
шық қан. Дәл осы жер де аты әлем ге та ны мал апорт ал ма сы өсе ді.

Ал ма ты – Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
оң түс тік-шы ғы сын да ор на лас қан ең ірі ме га-
по лис. Қа ла 170 шар шы км-ден ас там алаң ды 
құ рай ды. Ол кі ші жә не үл кен Ал ма ты өзен де-
рі нің то ра бын да ор на лас қан.

Қа ла ның бас ты құн ды лық та ры ның 
бі рі – Көк тө бе. Оң түс ті гі қа ла мен шек те се тін 
жо та лы ме кен 1070 метр би ік тік те ор на-
лас қан. Көк тө бе нің ба сы на шы ғу ар қы лы қа ла ның ала қан да ғы дай кө рі ні сін 
та ма ша лау ға бо ла ды. Дәл осы жер де қа ла ның ке ре мет түн гі кө рі ні сі нің куәсі 
бо ла ала сыз дар.

28 гвар дия шыл-пан фи лов шы лар атын да ғы сая бақ та Ұлы Отан со ғы сын да 
Мәс кеу ді қор ға ған ер жү рек қа зақ стан дық ба тыр лар ға тұр ғы зыл ған ме мо ри ал, 
ес те лік ал лея сы мен Мәң гі лік алау бар. 

Осы бақ та ғы Воз не се нс кий шір ке уін 1904–1907 жыл да ры жер гі лік ті сәу-
лет ші А.Зен ков бір де-бір ше ге сіз сал ған. Ол әлем де гі ағаш тан жа сал ған ерек ше 
то ғыз дық тың бі рі са на ла ды. Шір кеу 1911 жы лы бол ған 10 бал дық жер сіл кі ні-
сі не тө теп бер ген.

 Тәу ел сіз дік мо ну мен ті – Рес пуб ли ка ала ңы на кө рік бер ген қай талан бас 
құ ры лыс. Атал ған мо ну ме нт тің ав то ры – Шо та Уәли ха нов. Мо ну ме нт тің ұшар 
басына ба рыс қа мін ген ал тын адам бей не сі орнатылған. Ал мо ну ме нт тің ай на-
ла сын да қа зақ да ла сы ның ежел гі та ри хы то лық тай қам тыл ған.

(https://kk.wikipedia.org/wiki/Ал ма ты)

ега ол – (грек.  – үл
кен, p i  – қала) – бірнеше елді ме
кеннің қосылуы нәтижесінде пайда 
болған ірі қоныстану аймағы.
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 Оқылым мә тінін ма ғы на лық бө лік тер ге бө ліп, ат қой ың дар. Жос пар құ рың дар.

 «Ал ма ты қа ла сын да» та қы ры бын да диа лог құ раң дар. Он да ғы төл сөз дер ді тө леу сөз ге 
ай нал ды рың дар.

 Оқы лым жә не тың да лым бөлімінен ті рек сөз дер ді анық тап,  Алматы қаласын «Клас -
 тер» әді сі мен си пат таң дар.

 «Ер кін мик ро фон» әді сі мен Ал ма ты ның кө рік ті жер ле рі ту ра лы өза ра сұх бат жүр гі-
зің дер.

 «Ал ма ты – қа зақ мә де ние ті нің қа ра ша ңы ра ғы» де ген та қы рып та ойт ол ғау жа зың дар.

Ті рек сөз дер: М.Әуе зов атын да �ы ака де мия лы� дра ма теат ры, �Р �лт ты� 
кі тап ха на сы, Абай атын да �ы Опе ра жә не ба лет теат ры, .М� сі ре пов атын да �ы 
ба ла лар мен жа сөс пі рім дер теат ры, Рес пуб ли ка са райы, Ә.�ас теев атын да �ы өнер 
м	 ра жайы.

 §84. Тау ға сая хат
 «Қа зақ стан тау ла ры» (https://www.youtube.com/watch?v=MJ4oX9ojak8) бей не жаз-

ба сын та ма ша лап, өза ра ой бө лі сің дер.

 Мә тін ді оқып, та қы рып қой ың дар. Сен дер де тау ды су рет тең дер.

Қан дай екен то ғай іші?!
Кө ру үшін біз ене міз.
То ғай өтіп, өзен өтіп,
Тау ба сы на біз же те міз! 

Түс ке қа рай тіз бек тел ген топ кіш кен тай 
то ғай ға ке ліп кір ді. То ғай іші сал қын, 
кө лең ке, май да шө бі кі лем дей ға жап екен. 
Би ік ағаш тар дың жа пы ра ғы сыб дыр лап, 
са мал жел бой ың ды бал қы та ды. Мөл дір 
бұ лақ тың суы на қа нып алып, көк май са ға 
ау нап ой на ды. Ша ма лы де ма лып, та мақ-
та нып ал ған соң, то ғай дан шы ғып, тау дың 
ете гі не жет ті.

– О-о-го-го- гоо! – де ді бә рі тау ға қа рап. 
Тау дың ете гі жа сыл шөп пен, қы зыл-

са ры гүл мен көм ке ріл ген. Ал ор та сы нан 
тө бе сі не қа рай жал пақ, жыл тыр тас тар 
жау ып жа тыр.
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– Та-ау! Біз са ған кел дік-ау! – де ді Үр пек. – Сен сон дай әде мі сің. Та қияң 
ап пақ бұлт тан, жей дең қо ңыр тас тан, ете гің ға жап гүл ден жа са лып ты.

– Үр пек, сен қа лай дұ рыс тау ып айт тың. Үл кен дер си яқ ты ой лай сың, – деп 
өзі нен бас қа ны мақ тай ал май тын Ми мидің өзі таң ға ла мақ тап жі бер ді.

Ай на ла те гіс кө рі не ді екен. Әне, анау – өз де рі дем ал ған то ғай. Анау – кө пі-
рі нен әрең өт кен өзен. Анау – өз ау ыл да ры. Тау дың ар ғы бе тін де суы ай на дай 
жар қы рап көл жа тыр. Та би ғат бар лық сә нін көр се тіп, мол шуа ғын тө гіп тұр. 
Дос тар таң ға ла қа рап тұр.

– Се нің тауың қан дай ке ре мет! – де ді Үр пек.
– Бұл – бә рі міз дің тауы мыз! Біз дің әлем! – де ді Же бе.

(http://adebiportal.kz/tau-a-sayakhat.page/)

1. Тыңдалым және оқылым бөлімдерін де  ортақ ойлар мен ұқ сас суреттер бар ма?
2. Қа зақ стан да ғы қан дай тау лар ды бі ле сің дер?
3. Тау ға сая хат жа сау дың ерек ше лі гі не де деп ой лай сың дар? Қан дай қау іп сіз дік ере-

же ле рін сақ тау ке рек?
4. «Тау дың ете гі» тір ке сі нің жа са лу ын тү сін ді рің дер.

 Оқы лым мә ті нін де гі төл сөз бен ав тор сөз де рін тө леу сөз ге ай нал ды рып жа зың дар.

 Бе ріл ген ті рек сөз дер ді пай да ла нып, ша ғын әң гі ме құ рас ты рың дар.

 Тау, дос тар, би ік шың, қы зық ты әң гі ме, би ік тік ті ба ғын ды ру, та би ғат ты 
қор ғау.

 Қа зақ стан ның тау ла ры ту ра лы ақ па рат жи нап, «Венн диаг рам ма сы» әді сі мен екі 
тау ды са лыс ты рың дар.

 «Жер шоқ ты ғы – Көк ше тау» та қы ры бы бой ын ша эн цик ло пе дия лар мен га зет-жур-
нал дан мә лі мет тер жи нап, жар на ма жа зың дар.

 §85. Атақ ты сая хат шы лар

 Мә тін ді оқып шы ғып, өз де рің бі ле тін мә лі мет пен то лық ты рың дар.

Жер ша рын да көп те ген ел ді ме кен дер, арал дар, өзен-көл дер мен те ңіз дер 
бар. Олар ға бе ріл ген атау лар сол жер ге сая хат жа сап, зерт теу жұ мыс та рын 
жүр гіз ген атақ ты сая хат шы лар дың есім де рі мен ты ғыз бай ла ныс ты. Со лар дың 
қа та ры на Хрис то фор Ко лумб, Фер нан до Ма гел лан, Аме ри го Вес пуч чи сын ды 
атақ ты сая хат шы лар ды жат қы зу ға бо ла ды.

Хрис то фор Ко лумб – еуро па лық тар ға Аме ри ка құр лы ғын аш қан атақ ты 
те ңіз ші. Ол 1451 жы лы Ита лия ның Ге нуя қа ла сын да то қы ма шы ның от ба сын да 

се учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

ВсеВсесеВсесе учебникиучебникиучебникиучебники КазахстанаКазахстанаКазахстанаКазахстанаКазахстана нананананананана OKULYK.KZ OKULYK.KZ OKULYK.KZ OKULYK.KZ

****ККККннннииигггааа пппрррееедддоооосссттттааавввллллеееенннаааа ииииссскккллллюююччччиииттттееелллльььнннноооо ввв оообббрррааазззооовввааатттеееелллльььннныыыыххх цццеееллляяяххх  
сссоооггггллллааассссннннооо ППППррриииккккааазззааа МММиииннниииссстттррррааа ооообббрррраааззззооооооовввааааннниииияяя ииии нннаааууукккиии РРРеееессспппууубббллллииикккккииии КККааазззаааахххсссстттттаааннн ооооттт 17  17  17 мммаааяяяя 2019 2019 20192019 2019 ггггоооддддааа №№№ 217217217



       135

дү ние ге кел ген. Жас тай ынан те ңіз сау да сы мен ай на лыс қан Ко лумб Гви неяға 
дей ін са пар ше ге ді. Кей ін нен Пор ту га лия ко ро лі не Үн діс тан ға ба ру жо ба сын 
ұсы на ды. Алай да Пор ту га лия ко ро лі жо ба ны қа был да ма ған соң, Ко лумб Ис па-
ния ға ке те ді. Ол күз де Ор та лық Аме ри ка да ғы Сан-Саль ва дор, Ку ба, Гаити 
арал да рын аша ды. Ко лумб Ұлы геог ра фия лық жа ңа лық тар ды ашу ды бас тап 
бер ді. Ол бү кіл ғұ мы рын да 4 рет экс пе ди ция ға шық қан.

Фер нан до Ма гел лан – 1480–1521 жыл дар ара лы ғын да өмір сүр ген Пор ту-
га лия ның те ңіз сая хат шы сы. Ол ең бі рін ші бо лып те ңіз жо лы мен жер ша рын 
ай на лып шық қан. Ол өзі нің экс пе ди ция ла рын да Ат лант мұ хи ты ар қы лы 
Оң түс тік Аме ри ка ның шы ғыс жа ға лау ла ры на же те ді. Ф.Ма гел лан ның құр-
лық пен От ты Жер то па ра лы ара сы нан аш қан бұ ға зы қа зір де «Ма гел лан бұ ға-
зы» деп атала ды.

Аме ри го Вес пуч чи – те ңіз сая хат шы сы. Ол 1454 жы лы Ита лия да ғы Фло-
рен ция қа ла сын да дү ние ге кел ген. Вес пуч чи ал ғаш қы те ңіз сая ха тын Ка нар 
арал да ры на жа сай ды. Ол ұзақ жыл дар бойы Ис па ния мен Пор ту га лия да те ңіз ші 
қыз ме тін ат қа ра ды. Вес пуч чи дің ал ғаш қы те ңіз сая ха ты 1497 жы лы жа сал ды. 
Қа зір гі Аме ри ка мем ле ке ті нің атауы Вес пуч чи дің есі мі мен ті ке лей бай ла ныс ты.

(«Ба ла лар �а ба зар лы�» эн цик ло пе дия сы нан)

1. «Сая хат шы» де ген кім? Олар дың бас ты қыз ме ті қан дай?
2. Мә тін ге қан дай ат қоюға бо ла ды? Не лік тен? Се бе бін тү сін ді рің дер.
3. Мә тін де атал ған сая хат шы лар есі мі сен дер ге та ныс па?
4. Бұл сая хат шы лар дың мақ са ты не бол ған? Олар өз мақ сат та ры на же те ал ды ма?

 «Сая хат шы» сө зі нің ма ғы на сын ашың дар. «Клас тер» әді сі мен топ тас ты рың дар.

Саяхатшы

 Оқы лым мә ті ні не сүй ене оты рып, төл сөз бен ав тор сө зі не бір не ше мы сал кел ті ріп жа-
зың дар. Ты ныс бел гі ле рі нің дұ рыс қой ылу ына кө ңіл бө лің дер. 

 Атақ ты сая хат шы лар дың бі рі нің өмі рін зерт теп, қыс қа ша эс се жа зың дар. Жаз ба 
жұ мы сын да бас қа адам дар дың пі кір ле рін пай да ла ның дар.

 «Егер мен сая хат шы бол сам...» та қы ры бын да өз сая ха тың ның қыс қа ша жос па рын  
жа саң дар.
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 §86. Қа зақ сая хат шы сы – Шо қан Уәли ха нов

 «Шо қан Уәли ха нов» бей не жаз ба сын (https://www.youtube.com/watch?v=5SNarEILjl0. 
0:00 ми ну ты нан 3:35 ми ну ты на дей ін) тың даң дар. Бей не жаз ба да ғы ақ па рат тар ды пай-
да ла нып, сөй лем дер ді то лық ты рың дар.

Шо қан ның шын аты – ... . Шо қан ... бе кі ні сін де дү ние ге кел ген. Шо қан – ... 
ұр па ғы. Шо қан ның әже сі нің есі мі – ... . Шо қан ... өмір сүр ді. Шо қан Ом бы-
да ғы ... оқы ды.

Ке рек ті сөз дер: М	 хам мед ха на фия, �	с м	 рын, Абы лай хан, Ай�а ным, Ка дет 
кор пу сы, ХІХ �а сыр ды� ор та сы.

 Мә тін ді мұ қи ят оқып, жос пар құ рың дар.

Шоқа  л  а о  қа ақты т ыш а  атшы ы
Уәли ха нов Шо қан Шың ғы сұ лы – қа зақ тың ұлы ға лы мы. Шын аты – Мұ хам-

мед ха на фия, ба ла кү нін де әже сі мен ана сы ның «Шо қа ным» деп ер ке ле тіп ай -
туы   мен «Шо қан» ата лып кет кен. Ту ған же рі – қа зір гі Қо ста най об лы сын да ғы 
Құс мұ рын кө лі нің жа ға сы.

Шо қан ау ыл мек те бін де оқып, араб, ша ға тай тіл де рін мең ге ре ді. Бұ дан 
кей ін әке сі оны сол кез де гі ең таң дау лы оқу ор ны – Ом бы ка дет кор пу сы на 
оқу ға бе ре ді. Зе рек те зер де лі Шо қан «екі-үш жыл дан кей ін-ақ өз қа тар ла рын 
ға на емес, екі жас үл кен дер ді де ба сып оза ды» (Г.Н.По та нин). Шо қан осын да 
бел гі лі шы ғы ста ну шы ға лым И.Н.Бе ре зин нің тап сыр ма сы бой ын ша Тоқ та мыс 
хан ның «Жар лы ғы на» тал дау жа сай ды. Бұл – оның ал ғаш қы ғы лы ми ең бе гі 
еді. Жас ты ғы на қа ра май, оның бі лім дар лы ғын орыс ға лым да ры да жо ға ры 
ба ға лап, мой ын дай бас та ған бо ла тын.

Ка дет кор пу сын бі тір ген нен кей ін Шо қан Ба тыс Сі бір ге не рал-гу бер на-
то ры ның кең се сін де қал ды ры ла ды. Ол 1855 жы лы Ұлы жүз ді Қо қан хан ды-
ғы ның ық па лы нан шы ға рып, Ре сей ге қо су үшін ұй ым дас ты рыл ған экс пе-
ди ция ға қа ты сып, Се мей, Ая гөз, Қа пал ар қы лы Іле Ала тауы на дей ін ке ле ді. 
Жоң ғар қақ па сы на, Ала көл, Тар ба ға тай ға сая хат жа сай ды. Осы са па рын да 
қа зақ, қыр ғыз ау ыз әде бие ті, та ри хы мен эт ног ра фия сы нан ма те ри ал 
жи най ды. Бұл ең бе гін жо ға ры ба ға ла ған ге не рал Г.Х.Гас форт оны наг ра-
да ға ұсы на ды, әс ке ри ла уа зы мы бір са ты ға жо ға ры лап, «по ру чик» ата ғын 
ала ды.

1855 жы лы Шо қан Ор та лық Қа зақ стан ды, Же ті су мен Тар ба ға тай ды ара-
лай ды. Қа зақ хал қы ның та ри хы мен әдет-ғұр пы, ді ни ұғым да ры жай ын да 
ма те ри ал жи нап қай та ды. «Тә ңі рі», «Қа зақ тар да ғы ша ман дық тың қал ды ғы» 
де ген ең бек те рін жа за ды.

(«Еге мен �а за� стан» га зе ті нен)
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 Оқы лым жә не тың да лым мә тін де рі бой ын ша сұх бат құ рас ты рып, ты ныс бел гі ле рін 
дұ рыс қой ып жа зың дар.

 Оқы лым мә ті нін не гіз ге ала оты рып, Шо қан Уәли ха нов ту ра лы бі ле тін де рің ді «Т кес-
те сі не» тол ты рың дар.

Шо қан Уәли ха нов ту ра лы  
мә тін бой ын ша ақ па рат 

Өзім бі ле тін ақ па ра т

 Ға лам тор мен қо сым ша әде би ет тер ден Ш.Уәли ха нов ту ра лы ай тыл ған пі кір лер ді 
жи нас ты рып, «Шо қан ту ра лы ой лар» та қы ры бын да слайд жа саң дар.  

 Ізденімдік тапсырмада жинаған мәліметтерді пай да ла нып, Шо қан ның порт ре тін 
су рет теп жа зың дар. Төл сөздің ты ныс бел гі ле рін дұ рыс қой ың дар.

 §87. Қа зақ тың қа зір гі сая хат шы ла ры

 Мә тін ді оқып, негізгі және қосымша ақпаратты анықтаңдар.

Қа зақ тың қа зір гі сая хат шы ла ры ның бі рі – Ха лы қа ра лық ту ризм жә не 
спорт ака де мия сы ның ака де ми гі Са пар Ыс қа құ лы. Са пар Ыс қа құ лы – жер 
ша рын да ғы бар лық 6 кон ти не нт те, 100-ден ас там ел де бол ған, от ба сы мен бір ге 
Ги ма лай тау ын да бо лып, Хан Тә ңі рі шы ңы на шық қан, елі міз дің та ри хын да 
2007 жы лы тұң ғыш рет Оң түс тік по люс те (Ан та рк ти ка да) бо лып, ҚР Мем-
ле кет тік Ту ын ор нат қан (оның бұл із гі ісі «Ан та рк ти ка ның Үл кен кі та бы на» 
тір кел ген), 2008 жы лы Сол түс тік по люс ті (Арк ти ка) ба ғын дыр ған, ба ла лар 
жә не жа сөс пі рім дер ту риз мін ұй ым дас ты ру ға ық пал жа са ға ны үшін «Ал тын 
тұс бағ дар» ку бо гі мен ма ра пат тал ған атақ ты сая хат шы.

Аста на қа ла сын да ғы «Қа зір гі за ман ғы өнер мұ ра жай ын да» Са пар Ыс қақ -
ұ лы ның Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы тәу ел сіз ді гі нің 20 жыл ды ғы на ар нал ған 
«Әлем сая хат шы ның кө зі мен» ат ты фо то көр ме сі ашыл ды. Сая хат шы Са пар 
Ыс қа құ лы ның үш кі та бын оқып, фо то көр ме сі мен та ныс қа ны мыз да: «Аға-
мыз дың жет піс ке кел ген жа сы на қа ра май, әлем нің жүз ден ас там елін ара-
лау ға, бар лық 6 кон ти не нт те бо лу ға, Ан та рк ти да, Арк ти ка ны «ба ғын ды ру ға» 
қа лай күш-қу аты жет ті екен?! Ай лап са пар да жүр ген де бар ған жер ле рін та ма-
ша лау мен бір ге, олар жө нін де ғы лы ми-эн цик ло пе дия лық, та ри хи де рек ті 
қа лай жи нап ал ды екен, қа лай со ның бә рін ой ын да қо ры тып, үш кі тап жа зып 
шы ғу ға не гіз гі жұ мы сы нан тыс қа ры бос уа қыт тап ты екен?!» – деп таң-та ма ша 
қал ға ны мыз рас. Сі рә, бұл Са пар Ыс қа құ лы ның қа зақ елін әлем ге та ныт пақ 
бол ған мұ ра ты ның ұлы лы ғы нан жү зе ге ас қан шы ғар...

(http://info-tses.kz/mobile/news/-yg-l-sayakhatshylary/)
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1. С.Ыс қа құ лы жер ша ры ның не ше елін де, қай құр лық тар да бол ды?
2. 2007–2008 жыл да ры қа зақ сая хат шы сы ның өмі рін де қан дай жа ңа лық тар бол ды?
3. С.Ыс қа құ лы ның Аста на да ғы фо то көр ме сі қа лай атал ды?

 Рә сім де луі мен құ ры лы мын сақ тай оты рып, С.Ыс қа құ лы ның фо то көр ме сі не жар на ма 
жа саң дар.

Ті рек сөз дер:  кар та, та рих, әдет-�	 рып, өл ке, т	с ба� дар, зерт теу. 

 Екі топ қа бө лі ніп, қа зір гі таң да әлем ді шар лап жүр ген қа зақ стан дық сая хат шы лар 
ту ра лы ақ па рат көз де рі нен қо сым ша мә лі мет жи наң дар. 

1-топ: О.Маз ба ев ту ра лы,
2-топ: М.Са ғым ба ев ту ра лы. 

 Бел гі лі ға лым, сая хат шы О.Маз ба ев тың пі кі рі не сүй ене оты рып, сая хат тың пай да сын 
төл сөз бен ав тор сө зін қа тыс ты ра оты рып жа зың дар.

Өз ге ел ді ара ла мас бұ рын өз елің ді бес саусақтай білуің қа жет. Мә се лен, 
қа зір оң түс тік те тұ ра тын ба ла Кас пий ді, ба тыс тың ба ла сы Ал тай ды, шы ғыс тың 
ба ла сы Көк ше тау ды көр ме ген. Олай бол май ды. Оқу шы лар дың пат риот бо луы, 
әде мі лік ті сүюі өл ке та ну дан бас тала ды. Елі міз дің та би ға ты не ше рет шар ла саң 
да, таң дан дыр май қой май ды. Та ны ған сай ын таң ға ла сың, та рих қа жү гі не сің, 
бі лі мің ар та ды.

(«�лан» га зе ті)

 Ту ған елі міз ді су рет теп, «Қа зақ стан – сая хат шылар кө зі мен» та қы ры бын да эс се жа-
зың дар.

 §88. Сая хат қа шы ғу ере же ле рі

 Мә тін ді оқың дар. Ондағы сая хат қа шы ғу ере же ле рін өз білетіндеріңмен толықты-
рың дар.

а  атқашыуере елері
Асы ға күт кен жаз ғы де ма лыс та ке ліп жет ті. Ба ла лар ата-ана сы мен не 

құр бы ла ры мен де ма лыс орын да ры на жол тар та ды, әде мі жер лер ді кө ру ге 
сая хат қа шы ға ды. Бас қа қа ла ға ба рып, бө тен адам дар мен та ны сып, жа ңа 
дос тар та ба ды.

Жо рық не ме се сая хат ке зін де қау іп сіз дік ті сақ тау ере же ле рін ес тен 
шы ға ру ға бол май ды. Мы са лы: топ пен жу ру; тәр тіп сақ тау; аса жыл дам жүр-
меу; бір-бі рі не кө мек бе ру; же тек ші нің рұқ са тын сыз жол ды қыс қарт пау; ең 
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қау іп сіз жол ды таң дау; ағы сы қат ты жер ге су ға түс пеу; бал дыр ла ры бар, лай 
жер ге түс пеу; шөп те жа ла ңа яқ не ашық аяқ ки ім мен жүр меу; би ік тау лы 
ай мақ та күн нен қор ғай тын кө зіл ді рік кию; өзен нен өту тәр ті бін бұз бау; 
жолқапшық ты дұ рыс жаб дық тау; қу ра ған шө бі бар жер ге от жақ пау; жан-
жақ қа қо қыс тас та мау; сая хат аяқ тал ған нан кей ін жа ғыл ған алау ды өші ру 
си яқ ты.

Бұл – жал пы ере же лер. Бел сен ді ту ри зм нің әр же ке тү рі нің жо рық 
си па ты на қа рай қау іп сіз дік ере же ле рі, талап та ры мен нұс қау ла ры әр түр лі 
бо ла ды. Бел гі лі бір ту рис тік сая хат тү рін таң да ған кез де ар найы дай ын дық 
жүр гі зіп, қау іп сіз дік ті қам та ма сыз ету ке рек. Жо рық ке зін де осын дай қау іп-
сіз дік ере же ле рін сақ та мау не ме се олар ды біл меу кө бі не қай ғы лы жағ дай лар 
мен жа ра қат тар ға әке ле ді. Сон дық тан ең бі рін ші мақ сат – жо рық ты дұ рыс 
ұй ым дас ты ру.

(malimetter.kz/belsendi-turizmde-kauipsizdikti-zhane-tamaktanudy-
ujymdastyru/)

1. Сая хат қа жиі шы ға сың дар ма? Сая хат қа кім мен шық қан ды ұна та сың дар?
2. Сая хат қа шы ққанда ұстанатын қау іп сіз дік ере же ле рін бі ле сің дер ме?
3. Ере же лер бұ зыл ған жағ дай да қан дай әре кет жа са ған бо лар едің дер?

 Ар найы де рек көз дер ді пай да ла на оты рып, «Т кес те сін» тол ты рың дар.

Су ға шо мы лу ке зін де гі 
қау іп сіз дік ере же ле рі

Өрт ке қар сы қау іп сіз дік жә не алау 
жа нын да ғы сақ тық ша ра ла ры
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 «Сая хат та сақ бо лай ық» та қы ры бын да  ту рис тік бю ро қыз мет кер і мен өткен се ми нар 
туралы ха бар лама жа зың дар. Төл сөз ге бай ла ныс ты ты ныс бел гі ле рі нің дұ рыс қо -
йылу ына на зар ау да рың дар.  

 Жұп та сып, сая хат қа шық қан дағы қауіпсіздік ере же лері туралы сұх бат құ рас ты-
рың дар. 

 «Саяхат» сөзжұмбағын шешіңдер.

  Қ

1. С

2. А

3. Я

4. Х

5. А

6. Т

1. Елор да.
2. Қа зақстандық сая хат шы.
3. Ко лумб ту ған ел.
4. Қа зақтың тұңғыш ғалымы, сая хат шы сы.
5. Әсем қа ла.
6. Же ті су да ғы тау.

  Қа зақ стан табиғаты ту ра лы жа зыл ған өлең дер ді жи нас ты рыңдар. Өлеңдерден үзін-
ді лер кел ті ріп, «Қа зақ стан ақын   дар кө зі мен» та қы ры бын да шы ғар   ма шы лық жұ мыс 
жа зың дар.
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О�у лы� ба сы лым

Тыныштық Нұрдәулетқызы Ермекова
Жәмила Керімбайқызы Отарбекова

Рая Нұрқызы Мұнасаева

ҚА ЗАҚ ТІЛІ
Жал пы бі лім бе ре тін мек теп тің
5-сы ны бы на ар нал ған оқу лық

 Су рет ші ле рі А.Айт жа нов, А.Ха ким жа но ва, О.По доп ри го ра,
  С.Пер не ба ева, Е.Ов сян ни ко ва, Ә.Тө ле биев, Д.Кды ров
 Бас ре дак то ры Қ.Қа раева
 Ре дак тор ы Н.Абдижаппарова
 Тех ни ка лық ре дак то ры В.Бон да рев
 Көркемдеуші редактор Е.Мельни ко ва
 Мұ қа ба ның ди зай ні В.Бон да рев
 Беттеген  Л.Костина, Г. Илишева, С.Сулейменова

Сатып алу үшін мына мекенжайларға хабарласыңыздар:
Астана қ., 4 м/а, 2 үй, 55 пәтер.

Тел.: 8 (7172) 92-50-50, 92-50-54. Е-mail: astana@arman-pv.kz
Алматы қ., Ақсай-1А м/а, 28Б үй.

Тел.: 8 (727) 316-06-30, 316-06-31. Е-mail: info@arman-pv.kz

«Арман-ПВ» кітап дүкені
Алматы қ., Алтынсарин к/сі, 87 үй. Тел.: 8 (727) 303-94-43.

Теруге 20.06.16 берілді. Басуға 30.06.17 қол қойылды. Пішімі 84 х 108 1/
16

. Қағазы офсеттік. 
Қаріп түрі «MM Mekteptik». Офсеттік басылыс. Шартты баспа табағы 15,12. Таралымы 30000 дана.
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