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АЛҒЫ СӨЗ

Қазақ тілін кешенді үйретудің ортадан жоғары деңгейіне арналған оқулық 
тіл үйретудің халықаралық стандарттарына сай, Қазақстан Республикасы-
ның мемлекеттік стандарттарына сәйкес «Қазақ тілін оқытуға арналған 
типтік бағдарлама» бойынша дайындалды.

Оқулықтағы оқу материалдары модульдік жүйемен берілген «Сенің мүмкін-
дігің», «Жер-ананы аяла», «Барлық мамандық маңызды», «Халықаралық сый-
лықтар», «Өнерлі өрге жүзер», «Олимпиада тарихынан», «Ғылым әлемі» атты 
7 бөлімнен тұрады.

Оқулықтың құрылымы әрбір тақырыптың лексикалық минимумы,  сабақал-
ды тапсырмалар, негізгі тапсырмалар, қорытынды тапсырмалар, тыңдалым 
мәтіндері және грамматиканы тексеруге арналған тест сұрақтарынан тұра-
ды. Оқылым, тыңдалым, жазылым, айтылым әрекеттеріне арналған тапсыр-
малар тақырып аясында коммуникативтік дағдыларды дамыту мақ сатында 
берілген. Сабақтар мазмұнында грамматиканы меңгерту функционалды-
семан тикалық бағытта берілді, тілдік құралдар қызметіне сай ұсынылды. 

Тілдік материалдар тақырып сайын күрделенетіндей, деңгейге сай іріктеліп 
алынған және қазақ тілін екінші тіл ретінде үйренушілердің қажеттіліктерін 
өтейтін мақсатты тапсырмалардан тұрады. 

Оқулық тіл үйренушінің лингвистикалық, әлеуметтік, қатысымдық, стра-
тегиялық, дискурстық құзіреттілігін қалыптастыра алатын көп жылғы 
тәжірибенің жемісі.

Сізге деген ілтипатпен, 
профессор Зейнехан Күзекова

Назарбаев Университеті
Қазақ және Түркология департаменті
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Бірінші сабақ   
1. СЕНІҢ МҮМКІНДІКТЕРІҢ

МӘТІНДЕР: 
І. «Халық өмірінің энциклопедиясы»
ІІ. Физикаға деген құштарлық

ГРАММАТИКА: 
І. Предикаттық қатынастың берілуі
ІІ. Мезгіл мәнді құрылымның берілуі
ІІІ. Көсемшенің қолданысы

ЛЕКСИКАЛЫҚ МИНИМУМ

күдік 
шексіз 
қорқыныш 
қауіп төну 
ағза

терезенің жақтауы 
апат 
омыртқа 
сиқырлы 

ғаламат 
ие болу
жетерлік
түрту 
есін жию

 
   1. Сөйлемдерді оқып, өз пікіріңізді білдіріңіз (келісу / келіспеу). 

1) Шығармашылық – жаңалыққа ұмтылу.
2) Шығармашылыққа үйренуге болады.
3) Ғалымдардың ішінде жас кезінде жаңалық ашқандары көп кездеседі.
4) Шығармашылық жұмыс орасан қуатты, шыдамдылықты – талап етеді.

2. Көрнекті ғалымдардың, жазушылардың, суретшілердің сөздерін оқыңыз. Ұлы 
шешімдер, идеялар, күтпеген жаңалықтар ашуға, олардың пікірінше, не көмектесті?

Исаак Ньютон (1643 – 1727). Ағылшын математигі, механик, физик, 
астроном.

« ... Сіз менен жаңалықтарды қалай жасадыңыз деп сұрайсыз 
ба? Мен олар туралы үнемі ойлаумен болдым. Бар болғаны осы». 

Дмитрий Менделлев  ( 1834 – 1907). Орыс ғалымы, химик, химиялық 
әлементтердің периодтық заңының авторы

«... Ұлы? Қайдан ұлымын... Еңбектендім, еңбектендім, өмір бойы 
еңбектендім...».
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Джек Лондон ( 1876 – 1916)

« ... айтарлықтай бір нәрсе дүниеге келуі үшін күнде кем деген-
де екі мың сөзден кем жазбау керек. Тіпті жазғаныңнан ештеңе 
шықпаса да, сен жұмыс істеп жатырсың. Бүгін табыс болмаса, ер-
тең болады».  

  ТЫҢДАЛЫМ

1. Сұраққа жауап жазыңыз.

Адам мүмкіндігінің шексіздігі қай кездерде көрінеді? Кемі 3 сөйлем жазыңыз.

• ________________________________________________________________________________________________________

• ________________________________________________________________________________________________________

• ________________________________________________________________________________________________________

2. Сөз тіркестерінің мағынасын табыңыз.

Күндердің бір күнінде   Аң-таң болу

□ келесі күні    □ таңғалу
□ күтпеген сәтте   □ қуану
□ бір күні     □ қорқу

  ТЫҢДАЛЫМ мәтінімен  жұмыс.

3. Сөйлемдердегі бос орындарды толтырыңыз.

Адамның мүмкіндігі сыни уақыттарда, өлім мен өмір таласқа түсіп жатқан кезде неме-

се өмірімізге үлкен қауіп төнген сәттерде ____________________.  Бұл қасиеті ____________ жарыққа 

шыққанда, адам өмір бойы «бұны мен істедім бе?» деп өз-өзіне таңғалады. Адам өміріне 

__________________ адам ағзасы ғаламаттың күшімен ерекше қуатқа ие болады. 

4. «Иә» немесе «Жоқ» деп белгілеңіз.

Адам өміріне қауіп төнген сәтте адам ағзасы ерекше күшейеді.  ________  
Ұшқыш аюдан қорыққаннан ұшақтың үстіне шығып кетті.  ________  
Анасын құтқару үшін баласы автокөлікті көтеріп алады.   ________  
Анасы құлап бара жатқан баласын бір саусағымен ұстап қалады. ________          
Адамда 10 тонналық жүкті көтере алу мүмкіндігі бар.   ________  
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  ОҚЫЛЫМ
  

І МӘТІН

Владимир Иванович Даль талантты, еңбекқор адам болған. 
Ол 1801 жылы дүниеге келген. Оның әкесі Ресейді екінші ота-
ны деп санайтын.  Анасы шығу тегі жағынан француз, бес тілді 
еркін білген. Бірақ үйде, отбасында барлығы орыс тілінде сөй-
легенді артық көретін. В.И. Даль қолына не алса да, жолы бо-

латын, себебі оның табандылығы, ойлауы өзгеше болатын. 
Тәртіпке оны флоттағы қызметі үйретті. 1819 жылы ол 

Петербургтегі теңіз корпусын табысты аяқтады. Теңіз 
офицері атағын алды. В.И. Даль Қара теңіз флотында, 
Балтық флотында бес жылға жуық қызмет етті. Қатаң 
теңіз қызмет оның ғылымға деген махаббатын өшіре 
алған жоқ. Әскери қызметті қалдырып кеткен соң, ме-
дициналық білім алғысы келді, әкесі сияқты дәрігер 
болғысы келді.

1828 жылы орыс-түрік соғысы басталды.  Диссерта-
циясын мезгілінен бұрын қорғап, жаралы солдаттарға 

көмек көрсету үшін майданға кетті. Соғыстан кейін де Петербургте әскери гос питальда 
жұмысын жалғастыра берді. 

Осы талантты адам тек қана дәрігерлікті ғана білген жоқ. Оның әртүрлі қызығу-
шылықтары көп болды: инженерлік іс, ботаника, зоология, этнография, фольклор, 
евро палық және славян тілдерін еркін білді. 

Сөзге, тілге деген ынтызарлық В.И. Дальге анасынан берілген сияқты, ол әңгімелер 
мен ертегілер жаза бастады. 1833 жылы оның үлкен табысқа ие болған алғашқы кітабы 
шықты.  Сол кезде оның өмірінде де өзгеріс болды: ол үйленді, оны жұмыс бабымен чи-
новник ретінде Оренбургке жіберді. Сол жерде, Петербургтан алыста Даль  Оренбургке 
тарихи материал жинауға келген А.С. Пушкинмен кездеседі. 

Олардың арасында жақсы достық қарым-қатынас пайда болды. Даль Оренбург та-
рихын тамаша білетін. Ол Пушкинге бұл қала туралы кеңінен әңгімеледі, құжаттарды 
зерттеуге көмектесті. Осы кездесу, ақынмен бірлесіп жұмыс істеу - В. И. Дальдің болашақ 
қызығушылығын да анықтап берді. А. С. Пушкин оған түсіндірме сөздік жасау идеясын 
сыйлады. Пушкин осындай жұмыстың қажеттігіне сендірді. Әрі қарай немен айналысу ке-
ректігін түсінді.  Орыс тілінің түсіндірме сөздігін жасау – оның болашақ өмірінің ісі болады.

В. И. Даль университетте орыс тілін оқымаған, білімі бойынша ол лингвист емес, бірақ 
бейімділігімен, әуестігімен ол лингвист болды. Владимир Иванович сөзге өте ұқыпты 
қарады, флоттағы қызметінен бастап, ешқашан дәптерінен ажыраған емес, онда ол қы-
зықты сөздер мен сөйлемдерді үнемі жазып отырды. Ол жарты ғасыр бойы өзінің сөзді-
гі үшін соғыста жүргенде де, госпитальда жұмыс істегенде де, мемлекеттік қызмет істе-
генде де материалдар жинады. 

Осындай орасан жұмысты, түсіндірме сөздікті  жалғыз бір адам істеді дегенге сену 
де қиын. Оның сөздігі 200 мың сөзден тұрады, оның 80 мыңы алғаш рет сипатталған. 
Орыс тілінің түсіндірме сөздігін жасай отырып, өзінің замандастарын туған тілінің 
байлығымен, сұлулығымен таныстыруға тырысты. Ғалым өзінің сөздігін түсіндірмелі 
сөздік деп атады, себебі, онда сөздің мағынасы түсіндіріледі, мағынасы ашылады.
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В. И. Дальдің сөздігі халық өмірімен, тұрмысымен, дәстүрімен, дінімен таныстырады. 
Сондықтан оның еңбегін « халық өмірінің энциклопедиясы» деп атайды. Оның мақала-
ларын оқи отырып, оның ғылыми жазба екенін ұмытамыз, қызықты, тартымды оқиға 
ретінде қабылдаймыз. 

Ғалымның үлкен, терең еңбегі оның тірі кезінде де бағаланған. 1869 жылы Ресей 
Ғылым академиясы  В. И. Дальді сөздікті жасағаны үшін Ломоносов сыйлығымен мара-
паттаған. 

Өмірінің соңғы кезеңін ол отбасымен бірге Мәскеуде өткізген. 1872 жылы қайтыс 
болған. 

Талантты адам барлығына да талантты екені белгілі.  Дальдің өмірі мен тағдыры 
осыны растайды.

 ТАПСЫРМАЛАР

1. Сөйлемдерді оқыңыз. Сөйлемдегі ойды басқаша жеткізіп көріңіз. Олардың қай 
жерде қолданылғанын мәтіннен табыңыз.  

• Қызметі оны тәртіпке үйретті. 
• Теңіз қызметі оның білімге деген махаббатын жоя алмады.
• Оның ақыл ойын тек жұмыс билеген жоқ.
• Анасынан оған сөзге деген махаббаты берілген.
• Осы кездесу оның болашақтағы қызығушылығын анықтап берді. 
• Сөздік жасау - оның өмірінің ісі болмақ.
• Ол білімі бойынша лингвист емес болатын, бейімі бойынша лингвист болды. 
• Таланты адам бәріне де талантты. 

2. Төмендегі ойлармен келісіңіз немесе қарсы шығыңыз. 

1) В.И. Даль қарапайым адам болатын.
2) Ол офицер отбасында дүниеге келген.
3) В.И. Даль не істесе де жолы болатын.
4) В.И. Даль тәртіп дегеннің не екенін білмейтін.
5) Ол теңіз флотының офицері болған.
6) Әскери қызметті тасатаған соң, ол дәрігер болды.
7) Дәрігердің жұмысы ғана оның бүкіл уақытын алды.
8) В.И. Даль екі шет тілін білді.
9) Ол көптеген тарихи роман жазды.
10) В.И. Даль тек қана Петербургта ғана жұмыс істеген жоқ, Оренбургте де чиновник 

болып жұмыс істеді.
11) Оренбургтегі А.С. Пушкинмен кездесу - оның болашақтағы қызығушылығын 

анықтап берді.
12) Сөздік жасау идеясы кездейсоқ пайда болды.
13) Түсіндірме сөздік жасау -  В.И. Дальдің өмір бойғы жұмысы болды.
14) Сөздікті « халық өмірінің энциклопедиясы» деп атайды.
15) ХІХ ғасырда В.И. Дальді замандастары оның орасан еңбегін лайықты бағалай алмады.

3. Қойылған сұрақтарға аргументті жауап беріңіз. 

1)  В.И. Даль несімен белгілі?
2) Неге В.И. Дальдің үнемі жолы болды?
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3) Флоттағы қызметі В.И. Дальді неге үйретті?
4) Әскери қызметтен кейін В.И. Даль неге дәрігер болғысы келді? Сіз қалай ойлайсыз?
5)  Тілге деген, сөзге деген қызығушылық Дальге кімнен берілді? Госпитальдегі жұмы-

сынан кейін  В.И. Даль тағы немен айналысты?
6)  Бірінші кітабы шыққаннан кейін Дальдің  өмірінде қандай өзгерістер болды? Сіз қа-

лай ойлайсыз?
7) В.И. Даль А.С. Пушкинмен қандай жағдаятта кездесті?Ақынмен кездесу оның болашақ 

тағдырына қалай әсер етті?
8) В.И. Даль өзінің сөздігін неге түсіндірме сөздік деп атады?
9)  В.И. Дальге Ломоносов сыйлығы не үшін және қашан берілді? 
10) Дальдің өмірі мен тағдырын автордың қай сөзі растайды?
11) Ақпараттарды топтап, қорытынды жасаңыз.

ІІ МӘТІН
МӘТІНАЛДЫ ТАПСЫРМАЛАР

1. Мына сөйлемдер мен сөз тіркестерінің мағынасын түсіндіріңіздер.  

• Өзінің мақсатына жету, қабілетті болу, жан-жақты болу, өмір мен өлімнің ортасында 
болу, ұйқысыз түндер, адами қарым-қатынастың мектебі, адамгершіліктің көрсеткіші, жан-
жақты физик болу.

• Зерттеу – жұмыс емес, ол – керемет ләззәт, қуаныш.
• Құштарлықсыз, әуестіксіз адамның  қалыпты дамуы мүмкін емес.
• Өткір сөздер тас сияқты ауыр, ал әзіл ұшады және кейде тым алысқа ұшады.

2. Сөйлемдерді оқыңыз. Олардың мағынасын түсіндіріңіз. 

• Ол бәрін өзінше жасайтын.
• Оның уақыты бәріне жететін.
• Ойлар маза бермейтін.
• Ол өзінің ішкі түйсігіне сенді.
• Жүйенің алғашқы үлгісі нәтиже берді.
• Жазбалары ребусқа айналды.

  МӘТІНМЕН ЖҰМЫС

ФИЗИКАҒА ДЕГЕН ҚҰШТАРЛЫҚ

Лев Ландау көрнекті теоретик-физик және ғажап 
адам болған. Ол қазіргі физиканың дамуына үлкен 
үлес қосқан. 1962 жылы оған Нобель сыйлығы берілді. 

Л.Ландау 1908 жылы Бакуде инженер отбасын-
да дүниеге келген. Ол өте қабілетті бала болды.                             
13 жасында орта мектепті бітірді. Оны университет-
ке бірден алмады. Бірақ ол өз мақсатына жеткенше 
тыныш таппады.

Бір жылдан кейін ол университетке түсті. Универ-
ситетте Л.Ландау екі факультетте: физика-матема-
тика және химия факультетінде қатар оқыған.

Оқып жүрген кезінде ол ғылыммен толықтай ай-
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налысқан. Универстетті бітірерден бір жыл бұрын бірінші ғылыми жұмысын жариялады. 
19 жасқа толғанда университетті бітіріп, дип ломын алды. 

Университетті бітіргеннен кейін екі жылдан соң, оны шетелге оқуын жалғастыруға жі-
берді. Л.Ландау Швейцарияда, Англияда, Данияда болды.  Сол кезде Копенгагенде Ландау-
дың ғалым ретінде қалыптасуына үлкен рөлі болған ұлы физик Нильс Бор жұмыс істеген 
еді. «Күнде десеңіз болады, біз Копенгагендегі институтқа жиналамыз, шексіз айтысатын-
быз, пікір таластыратынбыз. Бұл айтыс та емес, шығармашылықтың түрі болатын, болған-
да да ең жоғарырағы болатын ...» - деп еске алады сол күндерін Л.Ландау.  

Осы кезеңде бірден ғылыми электрондық диамагнетизм теориясын жасады. Бұл теория 
ғылымға физиктер атаған «Ландаудың диамагнетизмі» деген жаңа бағыт алып келді. 

1932 жылы Л.Ландау Отанына оралып, Харьков физика-техникалық институтының 
ғылыми бөлімін басқарды. Ол кезде Ландау 24 жаста болатын. Екі жылдан кейін ғылым 
докторы дәрежесін алды, ал бір жылдан кейін профессор атағын алды.

Л.Ландаудың өзгелерді өз идеясына тарту қабілеті жақсы болатын. Жас ғалымның  ай-
наласына оның көзқарасын жақтайтындар топтасты, Л.Ландаудың болашақ мектебі қа-
лыптасты. 

Сол жылдары Харьков университетінде студенттерге лекция оқыды. Л.Ландаудың қа-
талдығы туралы аңыздар айтылды. Ол студенттерге өте талап қойғыш еді. Емтихан қабыл-
даған кезде ол билет бойынша сұрамайтын, олардың білімін, ұғымпаздығын тексеру үшін 
өзі қызықты есеп ойластыратын. 

1937 жылы физика институты мәселелері директорының шақыртуымен Мәскеуге 
көшті. Оның алдағы өмірінің бәрі осы институтпен байланысты болды. Осында ол бірқатар  
теориялық еңбектерін жазды, бірнеше тілге аударылған атақты «Теориялық физика кур-
сын» жазды. Физикадан Ландау қызықпаған теорияны табу қиын: акустика және плазма 
теориясы, жану және жұлдыздар энергиясы, өрістің кванттық теориясы, төменгі темпера-
тура және турбуленттік және т.б. Л.Ландау өзін жан-жақты маманмын деп есептемеген, ол 
өзін табиғаттың белгісіз құбылыстары қызықтыратын жай ғана физик теоретик ретінде 
санаған. Ғалым өзінің зерттеулерін жұмыс деп санамаған, керісінше үлкен қуаныш, рахат, 
ләззат деп санаған.

Л.Ландаудың кемеңгер қарапайымдылығымен ерекшеленетін  бақыт формуласы болған. 
Ол: «бақыт үшін керегі жұмыс, махаббат, адамдармен қарым қатынас», - деген екен. Сон-
дықтан да Ландау үшін адамның  құндылығы оның істеген ісімен анықталатыны кездейсоқ 
емес. Оған белгісіз адам туралы әңгіме айтсаң, «ол не істеді?» деп, істеген ісін сұрайтын.                    
«Сіз аз жұмыс істейсіз!» деген Ландаудың оқушыларына айтқан сөзі ең қатаң ескертудің 
бірі болатын. Басқа елдердегі достары, әріптестері оны «Дау» деп атайтын. Л.Ландауды 
білетіндер көптеген жас ғалымдар үшін ғылыми шығармашылық мектебі сияқты болған, 
адами қатысым мектебі болған, адамгешілік көрсеткіші болған оның тамаша теориялық се-
минарларын еске алады. Л.Ландау өзінің ғылыми қарсыластарымен ешқашан дауласпаған, 
ол үнемі әзілдейтін. Л.Ландау отыз жыл өмірін арнаған Физикалық мәселелер жөніндегі 
институтта юмор мен тапқырлық жоғары бағаланатын және моральдік денсаулықтың көр-
сеткіші саналатын. 

Л.Ландаудың болашаққа жоспарлары көп болатын. Бірде ол Мәскеу түбіндегі шоссемен 
өзінің кішкентай «Москвичімен» келе жатқанда, ауыр жүк машинасымен соқтығысып қа-
лады. Л.Ландау ауыр жарақат алады. Бірнеше ай бойы өлім мен өмірдің ортасында жатты.  
Оның өмірі үшін тек қана дәрігерлер емес, әлем физиктері де күресті. Олардың бірі ауруха-
на дәлізінде ұйқысыз түндерін өткізсе, енді бірі ұшақпен сирек табылатын дәрілерді жібер-
се, үшіншісі белгілі дәрігерлерден кеңес пен көмек іздеп жатты. Л.Ландау өмір үшін бес жыл 
күресті, тірі қалды. Өмір үшін күресте тек қана физиктер жеңген жоқ, оның өзі де жеңді.

Бірақ осы апаттан кейін Л.Ландау бұрынғыдай жұмыс істей алмады, өзінің сүйікті ісіне 
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орала алмады. Ол тіпті физика туралы айтпауды өтінді. «Мен қалып қалдым. Осы жылдар 
ішінде физикада тым көп нәрсе өзгерді», - деді ол. 1968 жылы қайтыс болды. Ол қайтыс 
болған күні газеттер: «Біздің заманымыздың керемет физигі дүниеден өтті. Физиканың 
барлық саласымен айналысқан, мүмкін, соңғы ғалым шығар» деп жазды.

Әлем ғалымдары ішінен осыншалықты жан-жақты ғалымды табу мүмкін емес шығар. 
Бірақ, мүмкін ол аудиторияда бір жерде отырған шығар, оның бар екенін біз білмейтін 
шығармыз деген ойда болды. 

3. «Иә» немесе «Жоқ» деп жауап беріңіз.                         

1) Л.Ландау университетке мектептен кейін бірден түсті. _______
2) Ол химия және биология факультетінде оқыды. _______
3) Ол өз мақсатына жетуді білетін. _______
4) Ол ғылымға кеш келді. _______
5) Шетелде Л.Ландаудың айналасында жалықтыратын, қызықсыз адамдар болды. _______
6) Елу жасында Харьков физика техникалық институттың бөлімін басқарды. ____
7) Л.Ландаудың қаталдығы туралы студенттер арасында аңыз айтылатын. _______
8) 1937 жылы Л.Ландау Ленинградта тұрды. _______
9) Оны физиканың бір - ақ саласы қызықтырған. _______
10) Ғылыми пікір - талас Ландауға зерттеу үшін стимул болатын. _______
11) Л.Ландау өзінің ғылыми оппоненттерімен үнемі дауласатын. _______
12) Физикамен айналысу ол үшін ләззәт болатын. _______
13) Адамдардың талантын көбірек бағалайтын. _______
14) Автомобиль апатынан кейін ол институтқа оралып, бұрынғыша жұмысын жалғас-

тырды. _______

4. Қойылған сұрақтарға аргументті жауап беріңіз. 

1) Л.Ландаудың қабілетті адам болғаны белгілі: ғылым әлеміне ерте араласты. Л.Ландау-
дың ғылыми жаңалықтары туғаннан бейімділігінің нәтижесі ме, әлде басқа ма? Сіз қалай 
ойлайсыз?

2) Ғалым дегеніміз әуестік, мінез, интеллект екеніне Л.Ландау мысал бола ала ма?  Оның 
бақыт формуласымен келісесіз бе?

3) Л.Ландауға танымал ғалым болуға не көмектесті: ерік жігері ме, қабілеті ме, табан-
дылығы ма, байланыстары ма, таланты ма, жұмысқа берілгендігі ме, ақша ма? 

4) Л.Ландауды жан - жақты ғалым деп айтуға бола ма?
5) Л.Ландаудың айналасына неліктен идеялас адамдар ұжымы жиналды? Сіз қалай 

ойлайсыз?
6) Шығармашылықтың қандай түрін жоғары деп санады, Неліктен? 
7) Л.Ландаудың апаттан кейін де өмір сүруіне не көмектесті деп ойлайсыз?
8) Л.Ландаудың ауырғаннан кейін институттан кетуін қалай түсіндіруге болады? 
9) Л.Ландаудың шәкірті болар ма едіңіз? 
10) Танымал ғалым болу үшін не керек? Сіз қалай ойлайсыз? 
11) Алған ақпараттарыңызды топтастырып, қорытынды жасаңыз.
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 ЖАЗЫЛЫМ. ГРАММАТИКА 

І. ПРЕДИКАТТЫҚ ҚАТЫНАСТЫҢ БЕРІЛУІ

Іс-әрекеттің аяқталғанын / аяқталмағанын білдіретін етістіктердің предикат ретінде 
қолданылуы.

1. Сөйлемдерді оқыңыз. Көп нүктенің орнына жақша ішіндегі сөздерді тиісті септік 
жалғауымен жазыңыз.

Үлгі: Ньютон ... ( бүкіл өмір, ғылым) арнады. - Ньютон бүкіл өмірін ғылымға арнады.

1) Ландау 24 жасында  ... (Харьков институт) басқарды.
2) О әрқашан ... (мақсаты, дегені) жететін.
3) Ата анасы ... ( бала, математика, қабілет) байқады.
4) Ғалымдар ... (қабілет, ата ана ) беріледі деп растайды. 
5) Ландаудың ... ( адамдар, қызықтыра алу біліктілігі) бар.
6) Ғылым ... (адам, жоғары интеллектуалды қабілет, еңбекқорлық, шыдамдылық, ұста-

нымдылық) талап етеді.

2. Сөйлемдерді оқыңыз.  Сөйлемдердің мазмұнын үлгіге қарап өзгертіңіз.

* Берілген мәнмәтінде іс-әрекеттің аяқталмағанын білдіретін етістіктер іс-әре-
кеттің аяқталу ұзақтығын білдіреді, ал іс-әрекеттің аяқталғанын білдіретін 
етістіктер нәтижеге қанша уақытта жеткендігін білдіреді. 

Үлгі: Ғалым осы теорияны бірнеше жыл әзірледі. //  Ғалым осы теорияны бірнеше жылда 
әзірлеп шықты.

Біз осы мақаланы екі сағат талқыладық. 
____________________________________________________________________________________________________________
Суретші осы картинаны екі жыл салды. 
____________________________________________________________________________________________________________
Ол осы кестені екі сағат құрастырды. 
____________________________________________________________________________________________________________
Студент емтиханға үш апта дайындалды. 
____________________________________________________________________________________________________________
Мекеме сегіз жыл салынды.
____________________________________________________________________________________________________________

3. Үлгі бойынша сұхбат құрыңыз. Мұнда іс-әрекеттің аяқталмағанын білдіретін 
етістіктер әркеттің болған/болмағанын білдіру үшін қолданылады. Ал іс-әрекеттің 
аяқталғанын білдіретін етістіктер репликада әрекет нәтижесінің сандық немесе са-
палық бағалауын білдіру үшін қолданылады. 

Үлгі: 
- Сен бүгін диктант жаздың ба?
- Иә, жаздым. 
- Қалай жаздың?
- Өте жақсы.
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- Сен кеше жаңа сөздерді жаттадың ба?
- Иә, жаттадым.
- Ендеше қанша сөз жаттап алдың?
- Елу сөз.

Емтихан тапсыру, мақала аудару, сынаққа дайындалу, есеп шығару, жаңа материалды 
түсіндіру, баяндама жасау, визаны рәсімдеу.  

4. Сұрақтарға ауызша жауап беріңіздер.

• Бақылау жұмысының есептерін ұзақ шығардыңыз ба? Қанша есеп шығардыңыз?
• Кітапты ұзақ оқыдыңыз ба? Қанша бетін оқып шықтыңыз? 
• Жаңа сөздерді ұзақ жаттадыңыз ба? Қанша сөзді жаттап алдыңыз? 
• Компьютер үшін бағдарламаны ұзақ жасадыңыз ба? Қанша бағдарлама жасап 

қойдыңыз?
• Зертханалық  жұмысты ұзақ тыңдадыңыз ба? Қанша тапсырманы орындап қойдыңыз? 
• Мына сөйлемдерді ұзақ аудардыңыз ба? Қанша сөйлемді аударып қойдыңыз?

Назар аударыңыз!
Іс-әрекеттің басталуын, іс-әрекеттің аяқталуын, іс-әрекет интервалын білдіретін 

мезгілдік конструкцияның айырмашылығына назар аударыңыз.

а) Іс-әрекеттің басталуы (Қашаннан бері? Қашаннан бастап?)

осы күннен бастап, 
осы күннен бері
осы кезден бастап

дүйсенбіден бастап, 
бала кезден

содан бері
жеті жастан,
жеті жасымнан

мектептен 
метептен бастап, 
жыл ортасынан бері, 
айдың соңынан бері

Бала кезден ол өзін-өзі қорғай алатын, өз дегенін жасайтын.
ә) Іс-әрекеттің аяқталуы (Қашанға дейін? Қай мерзімге?)

осы күнге дейін
осы уақытқа дейін
дүйсенбіге дейін
жұмыс соңына дейін (семестр, ай, жыл)
таңға дейін

дүйсенбіге қарай 
жұмаға қарай, 
айдың соңына қарай
жылдың соңына қарай
оқудың соңына қарай

Ол таңға дейін жұмыс істеді. Оқудың соңына қарай ол ғалым ретінде 
таныла бастады.

б) Іс-әрекет интервалының берілуі (Қашаннан қашанға дейін? Қанша уақыттан 
кейін?)

таңнан кешке дейін 
сенбіден жексенбіге дейін
таңертеңгі тоғыздан кешкі жетіге дейін
бірінші ақпаннан оныншы ақпанға дейін

бір жылдан кейін
бір айдан кейін
бір аптадан кейін
бірнеше сағаттан кейін
бірнеше жылдан кейін
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Күнделікті таңнан кешке дейінгі жұмыс 
қызықты нәтиже берді.

Бірнеше жылдан кейін жазушы өз Отанына 
оралды.

Лекциядан бір сағат бұрын;
Универсситетті бітіргеннен бір жыл бұрын;
Емтиханнан бір апта бұрын

Дипломды қорғағаннан кейін бір айдан соң; 
Емтиханнан кейін бір аптадан соң;
Университетті бітіргеннен кейін бір жыл-

дан соң
Университетті бітіргенге дейін бір жыл 

бұрын жас ғалым жұмыс істей бастады.
Соғыстан кейін он жылдан соң жазушы 

басынан кешкен оқиғалар туралы өзінің 
романдарында жаза бастады.

5. а) Оқылым матералдарын пайдалана отырып, мезгілдік конструкцияны қолда-
нып, жақша ішіндегі сөздерді дұрыс тұлғасында жазыңыз.

1. (мектеп, бітіру, бір жыл,) Л.Ландау университетке бірден екі факультетке түсті. 2. (уни-
верситет бітіру, екі жыл) Л.Ландауды шетелге оқуын жалғастыруға жіберді. 3. (универси-
тет бітіру, бір жыл) Л.Ландау өзінің бірінші ғылыми жұмысын жариялады. 4. (соғыс, бірне-
ше жыл) В.И.Даль өзінің бірінші кітабын жазды. 5. (қайтыс болу, бір жыл) Альфред Нобель 
өзінің орасан байлығын  не істеу керектігі туралы аманат жазды.

ә) Мезгіл мәнді сөз тіркестерін қолдана отырып, өз беттеріңізше сөйлем құраңыздар.

• осы уақыт ішінде, соңғы кезде, алғашқы уақытта, ылғи, үнемі
• бір сағат бойы, сағаттап, бір сағатқа, 
• жылдап, жыл артынан жыл, жылдан жылға 
• бір минутқа, бір минут.

6. а) «Физикаға құштарлық» мәтінін тағы бір рет оқыңыздар да, сұрақтарға қажет-
ті мезгілдік конструцияны пайдалана отырып, жауап беріңіздер. 

1) Қай кезден бастап Л. Ландаудың өзгеше қабілеті пайда болды?
2) Ол мектепті қанша жылда бітірді?
3) Мектепті бітіргеннен кейін қанша жылдан соң оқуға түсті? Ол университетте қанша 

жыл оқыды?
4) Л.Ландау шетелге қанша уақытқа барды?
5) Қай уақыттан бастап Л.Ландау Харьков физика-техникалық институттың ғылыми 

бөлімін басқарды?
6) Университетті бітіргеннен қанша уақыт бұрын Л.Ландау өзінің алғашқы ғылыми ең-

бегін жариялады?
7) Отанына оралған соң, қанша уақыттан кейін Л.Ландауға профессор атағын берді? 
8) Қай кезден бастап Л.Ландау Мәскеуде өмір сүрді?
9) Автомобиль апатына Л.Ландау қашан ұшырады?
10) Өмір мен өлім арасында ол қанша уақыт жатты?
11) Л.Ландау қашан қайтыс болды?

ә) В.И.Даль туралы мәтінді тағы бір рет оқып, мезгіл мәнді  құрылымды  пайдалана 
отырып, он сұрақ жазыңыз.
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ІІ. МЕЗГІЛ МӘНДІ  ҚҰРЫЛЫМНЫҢ БЕРІЛУІ

Егер іс-әрекет бір мезгілді сипатта болса, онда бағыныңқы сөйлемдегі есімшеге жатыс 
септігінің  -да/-де жалғауы немесе  -ша /-ше жұрнағының жалғануы арқылы жасалады. 

Салыстырыңыз:
-ған/-ген + -да/-де; -ған/-ген+-ша/-ше
Мысалы: Емтихан болып жатқанда, студенттер аудитория маңында тұрды.
Мен емтихан тапсырып болғанша, Жамбыл аудитория маңында күтіп тұрды.

Назар аударыңыз!
Өткен шақ есімшеге жатыс септігі жалғанғанда, екі әрекеттің бір мезгілде өтуін 

білдіреді, ал  өткен шақ есімшеге -ша/-ше жұрнағы жалғанғанда, басыңқы бөліктегі 
іс-әрекеттің мезгілі бағыныңқы бөліктегі өтетін іс-әрекетпен шектеулі. 

7. Мына жағдаяттарда не істер едіңіз? Жоғарыда берілген құрылымдарды 
пайдаланыңыз.

1) Сіз емтихан тапсырдыңыз, ал досыңыз сізді күтті.
2) Сіз баяндама жасадыңыз, кітапханада көп жұмыс істедіңіз, себебі қызықты материал 

іздедіңіз.
3) Сіз ауылда дем алдыңыз, онда бұрынғы таныстарыңызды, достарыңызды кездес-

тірдіңіз.

8. Мезгіл мәнді құрылымды пайдалана отырып, сұрақтарға жауап беріңіз.

Үлгі: - Есептерді қанша уақыт шығарасыз?
           - Бәрін шығарып болғанша, шығара беремін. Бәрін шығарып болғанға дейін 
             шығара беремін.

1) Емтиханды қанша рет тапсырасың? Қайта-қайта тапсыра бересіз бе?
2) Мақаланы қанша уақыт аударасыз?
3) Олар тәжірибені қанша уақыт жүргізеді?
4) Оқу залында қанша уақыт  жұмыс істейсіз?
5) Астанада қанша уақыт боласыз?

9. Сөйлемдерді толықтырыңыз.

1) Жаңа жағдайға үйренгенше, ...
2) Студент есебін шығарып болғанша, ...
3) Мен емтиханға дайындалып болғанша, ...
4) Мына сұрақты талқылап болғанша, ...
5) Мен ойланып болғанша,...
6) Мен түсіндіріп болғанша, ...

Назар аударыңыз!
Іс-әрекеттің бірізділігіне байланысты мезгіл құрылымдарын берудің әртүр-

лі амалдары бар. Егер іс-әрекет аяқталған, бірізділік сипатта болса, онда етістік 
баян дауыш та аяқталған сипатта болады. Мезгіл мәнді құрылымдардың лексика-
лық эквиваленттері жай сөйлемде де, құрмалас сөйлемде де көп.
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Салыстырыңыз:
Тәжірибені бастамас бұрын ғалымдар оның бағдарламасын талқылады.
Тәжірибе басталар алдында ғалымдар оның бағдарламасын талқылады.
Баяндама жазбас бұрын осы сұрақ бойынша әдебиеттерді жақсы зерттеп алу керек.
Баяндама жазар алдында осы сұрақ бойынша әдебиеттерді жақсы зерттеп алу керек. 
Тәжірибе жасау басталғанға дейін ғалымдар оның бағдарламасын талқылады.
Тәжірибе басталғанға дейін  ғалымдар оның бағдарламасын талқылады.

10. Мына жағдаятта сіз іс-әрекеттің қандай бірізділігін пайдаланар едіңіз? 
Жоғарыда берілген құрылымдарды пайдаланыңыз.

- Сіз баяндама жасауыңыз керек.
- Қазақ тілінің емтиханына дейін сіздің үш күніңіз қалды.
- Отаныңызға тезірек ұшып барып келуіңіз керек, ал сіздің визаңыз жоқ.
Жауап берген кезде сізге мына сөз тіркестері көмектеседі: тақырыпты анықтау, әде-

биеттерді зерттеу, қызығырақ мақаланы таңдау, оқытушымен кеңесу, жоспар құру,                   
баяндама мәтінін жазу, грамматиканы қайталау, мәтінді оқу, визаны рәсімдеу, билет алу, 
үйге хабарласу, бағдарлама құру, хабарлама дайындау, жаңа сөздерді пайдалану, бағдар-
ламамен танысу.

11. Оқыған мәтін материалдарын есіңізге түсіріңіз, сөйлемдерді аяқтаңыз. 

1) В.И. Даль әскери қызметтен кеткеннен кейін ...
2) Химиялық элементтердің периодтық кестесін жасамас бұрын ... 
3) Орынборға барғанға дейін В.И. Даль ...
4) А.Нобель Ресейге келмес бұрын...
5) 1932 жылы, шетелден келгеннен кейін Л. Ландау ...

12. Сөйлемдерді толықтырыңыз.

1) ... шетелдік студенттер виза алуы керек. 
2) . ... жарықты өшірдіңіз бе, есікті кілтпен жаптыңыз ба, тексеріңіз. 
3) . ... Юрий Гагарин аэроклубта жаттықты. 
4) Күрделі шешім қабылдар алдында ...
5) Менің досым үйленгеннен кейін ...
6) Студенттер емтихандарын тапсырып болғанша  ...
7) Студенттер дипломын алғаннан кейін ...
8) Студенттер дипломын алғанға дейін ...

13. Оқиғаның бірізділігін білдіретін мезгіл мәнді құрылымдарды пайдаланып, сөй-
лемді басқаша жеткізіңіз.

Бірінші жаңа сөздермен танысу керек, содан соң мәтінді оқу керек.
Студент емтиханнан кейін бірден үйіне қайтуды шешті.
Бірінші ойлан, содан кейін жауап бер. Тәжірибе аяқталды, қорытынды жасауға болады. 

Басында көрермендер фильм актерлерімен кездесті, содан кейін фильм басталды.

ІІІ. КӨСЕМШЕ. КӨСЕМШЕНІҢ ҚОЛДАНЫСЫ

1. Көсемше жұрнақтарын пайдалана отырып, оң жақтағы бағананы сол жақтағы баға-
намен байланыстырыңыз. 
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Мақаланы оқи отыру    
Жаңа материалдарды түсіндіре отыру 
Қазіргі жобаны жасай отыру               

ол бірқатар қатені байқады.
оқытушы бірнеше сұрақ қойды.
ескі компьютерлік бағдарламаны да  пайдаланды.

                                                     
14. Күрделі құрылымдарды көсемшелі оралымдарға алмастырыңыз. 

Л.Ландау 13 жасында мектеп бітірді, университетке түскісі келді, бірақ оны қабылдама-
ды. Л.Ландау университетке түсті, студент болды. Л.Ландау ғылыммен айналысты, алғашқы 
мақаласын университет бітірген кезде жариялады. Университетті бітірген соң, ол шетелге 
жұмысқа кетті. Шет елде жұмыс істеген кезінде ол электронды диамагнетизм теориясын 
жазды. 1932 жылы Л.Ландау елге оралды, физика техникалық университетте жұмыс істеді. 
Ғалым Швейцарияда, Англияда, Данияда болды, белгілі ғалымдармен танысты. Копенга-
генде жұмыс істегенде Ол Нильс Бормен танысты. Ғалымдар күнде Нильс Бордың лабо-
раториясына келді, ғылыми мәселелерді талқылады. Ғалым студенттерге лекция оқыды, 
оларды ғылымға тартты. Студенттерден емтихан қабылдаған кезде ол билетпен сұрамады, 
олардың білімін тексеру үшін қызықты тапсырмаларды өзі ойлап тапты. 

1937 жылы ол Мәскеуге келді, физикалық проблемалар институтында жұмыс істеді.                 
Физикалық проблемалар институтында жұмыс істеген кезінде ол «Теориялық физика» оқу-
лығын жазды.  

Л.Ландау физиканың көптеген мәселелеріне қызықты. Бірақ өзін жан-жақты ғалым деп 
санамады, ол өзін жай ғана физик-теоретик деп санады.  

Ғалым физикамен айналысқан кезде, бұл дегеніңіз үлкен қуаныш деп санады. Л.Ландау 
бақыт формуласын ашты, өмірде де, ғылымда да бақытты адам болды. Лев Ландау физика-
лық проблемалар институтында 3 жыл жұмыс істеді, айналасына идеялас қауымды жинады. 
Л.Ландау автомобиль апатына ұшырады, бірнеше ай бойы өмір мен өлім арасында жатты. 

15. Тірек көсемшелі оралымдарды пайдаланып, Л.Ландаудың өмірі туралы айтыңыз. 

1) 15 жасында мектепті бітіріп, ...
2) Университетке түсіп, ...
3) Ғылыммен айналысып, ...
4) Университетті бітіріп, ...
5) Шетелде жұмыс істей жүріп, ...
6) Отанына оралып, ...
7) Нильс Бордың лабораториясына келіп, ...
8) Копенгагенде жұмыс істей жүріп, ...
9) Студенттерге лекция оқи жүріп, ...
10) Студенттерден емтихан ала отырып,  ...
11) Мәскеуге ауысып, ...
12) Физикалық проблемалар институтында жұмыс істей жүріп, ...
13) Физиканың көптеген мәселелеріне қызыға жүріп, ...
14) Физикамен айналыса жүріп, ...
15) Бақыт формуласын ашып, ...
16) Апатқа ұшырап, ...

16. Сөйлемнің бірінші бөлігіне сұрақ қойыңыздар. 

1) Есейген соң, В.И.Даль Теңіз корпусына оқуға түсті. 
2) Теңіз офицері атағын алған кезде, оны Қара теңіз флотына қызметке жіберді. 
3) Қызметінен босаған соң, ол медициналық білім алуды шешті. 
4) Дәрігерлік білімді алған соң ол майданға кетті.
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5) Госпитальда жұмыс істеген кезінде, Даль өзінің алғашқы әңгімелерін жазды. 
6) Үйленген соң, Дальді чиновник ретінде Орынборға жіберді. 
7) А.С.Пушкинмен танысқаннан кейін әрі қарай немен айналысатынын түсінді.
8) Даль әртүрлі адамдармен әңгімелескеннен кейін жергілікті адамдардың сөйлеу ерек-

шелігін айыра бастады. 
9) Сөздік жасаған кезде ол туған тілінің байлығы мен әдемілігін көрсеткісі келді. 
10) Оның тіл туралы ғылыми мақалаларын оқыған кезде оларды тарих ретінде                     

қабылдаймыз. 

17. Сөйлемдерді В. И. Даль туралы әңгіме  болатындай аяқтаңыз. 

1) Керемет талантқа ие бола отырып,  В. И. Даль, ...
2) Әскери қызметін қалдырып, ол , ...
3) Диссертациясын қорғап, дәрігер мамандығын алып, ...
4) Даль үйленіп, ....
5) Орынбор тарихын жақсы біліп, танысып, ...
6) Флотта қызмет етіп жүргеннен бастап, ...
7) Әртүрлі адамдармен араласа жүріп, ...
8) Соғыста болып, госпитальда жұмыс істей жүріп, мемлекеттік қызметпен айналыса 

жүріп, ...
9) Туған тілін бай, әдемі деп ойлай жүріп, ...
10) Дальдің тіл туралы мақаласын оқи отырып, ... 

18. Мағынасына сәйкес көсемшелерді көп нүкте орнына қойыңыз. 

1) ... , Д.И.Менделеев кестедегі химиялық элементтердің орналасу заңдылығын білгісі 
келді (фактілерді жинап, фактілерді жинай жүріп, жинап). 

2) ... , Д. И . Менделеев химияға ұлы жаңалық әкелді (есеп шығару).
3) ... , Ержан үлкен санның  түбір астындағы он жеті дәрежесін тапты (емтихан тапсыру).
4) ... , студенттер Көкшетауға демалысқа кетті (университетке түсу).
5) ...,  Л. Ландау екі факультетте қатар оқыды (дайындау).

    

Назар аударыңыз!
Егер іс-әрекет етістікпен беріліп, тек қана бір адамға қатысты болса, күрделі                  

конструкцияларды көсемшелі оралымға ауыстыруға болады.

  СӨЗДЕН СӨЗГЕ

Етістікті зат есімге айналдырыңыз. Зат есімнің жасалуына назар аударыңыз. Сөздікті 
пайдалануыңызға болады. 

көмектесу – көмек
оқу – оқылым
жазу – жазылым
басу – басылым 
кеңесу – кеңес
әңгімелеу – әңгіме
жауап беру – жауап
қатысу – қатысым
білу – білім
шешу – шешім

сипаттау – сипаттама
сәлемдесу – сәлем 
байқау – байқау
зерттеу – зерттеу
жоспарлау – жоспар
қаржыландыру – қаржы
болжамдау – болжам
экспорттау – экспорт
жобалау – жоба
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     19. Сын есімдерді оқыңыз, сын есімдердің қосымша жалғанғаннан кейінгі заттануы-
на назар аударыңыз. 

Үлгі: қабілетті – қабілеттілік; зерек – зеректік.
Талантты, ақылды, дарынды, дана, дарынды, қауіпті, кездейсоқ, жан-жақты, мұрагер, 

дарынсыз.

20. Берілген зат есім мен сөз тіркестерін пайдалана отырып, «Нағыз ғалым қандай 
болу керек?» деген сұраққа жауап беріңіз. 

Талант, өзіне талап қойғыш, еңбекқорлық, көпшіл, шыдамдылық, табандылық, 
мақсаттылық.

21. Төменде берілген сөздердің антонимін жазыңыз. 

а)  дарынды, табиғи, еңбекқор, жеңіл, тез;
б) келісу, жалығу, мақтау, жеңу;
в)  күш, белсенділік, қарапайымдық, еңбексүйгіштік

22. Сөздерді оқыңыздар. Олардың ішінен бір-біріне синонимдерді тауып 
жазыңыздар.

Ой, жұмыс, жақтас, пікірталас, дарындылық, оппонент, идея, еңбек, дау, қарсылас, идеялас.

23. Сөз тіркестерін оқыңыздар. Олардың мазмұнын бір сөзбен атаңыз. 

Үлгі: атау беру - атау  
Зерттеу жүргізу, баға беру, талдауды жүзеге асыру, жоспар жасау, көмек көрсету, жеңіске 

жету, байланыс орнату, аударма жасау, тапсырма беру, жазба жасау.
24. Сөз тіркестерін оқыңыздар. Олардың мағынасын басқаша айтыңыз. Етістіктерді 

қимыл есімімен ауыстырыңыз. Меңгерудің өзгеруіне назар аударыңыз.

Үлгі: (жаңа модельді (нені?) құру (табыс септігі) – жаңа модельдің  (ненің?) құрылуы 
(ілік септігі).

Табиғат құбылыстарын зерттеу, атом құрылымын зерттеу, жаңа заңдар ашу, маңызды, 
қызықты мәселелерді талқылау, теорияның дұрыстығын бекіту, тәжірибе жүргізу, физика 
саласындағы жаңалықтарды мойындау, роман жариялау, әдістеме дайындау.

* Осы сөз тіркестерімен бірнеше сөйлем құраңыздар. 

25. а) Берілген сын есімдерден сөз тудырушы жұрнақтарды пайдаланып, зат есім 
жасаңыздар. 

Үлгі: дана – даналық 

Адал, белсенді, дәл, жауапты, әділ, жас, қарт, бағалы, қажетті, дұрыс, қабілетті, мүмкін, 
батыл, маңызды, тәуелсіз, сенімді, өзгеше, бірізді, мөлдір, ұқсас.

ә) Тапсырмасы бойынша жасалған зат есімдерді («а» бөлігіндегі) пайдаланып, 
сұрақтарға жауап беріңіздер. 

• Жұмысы табысты болуы үшін адам қандай қасиеттерге ие болуы керек?
• Нені дамытуға болады? Әдетте нені дәлелдеу керек? Сіз нені құрметтейсіз?
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26. Берілген сөз тіркестерінің екінші компонентін қай сөзбен ауыстыруға болады? 

А)
1. ғалымдардың еңбегі    ену
2. өмірдің мағынасы    білу
3. ғылым әлеміне кіру    мәні
4. өзін тану     жұмысы

Ә)
1. күтпеген шешім    тылсым, құпия
2. жаныңа жақын жұмыс   сүйікті
3. жұмбақ әлем     шама
4. күшін байқап көру    тосын

27. Сұрақтарды оқып, әңгімелесуге дайындалыңыз. Ұсынылған сұрақтарды бірге 
талқылаңыздар. Дайындық кезінде оқыған материалдарды ғана емес, өзіңіздің жеке 
біліміңізді де, тәжірибеңізді де пайдаланыңыз.

1) Әртүрлі мамандықтағы, әртүрлі жастағы адамдардың түрлі өмір кезеңдерінде бәрінің 
де мынадай сұрақты қоятыны неліктен деп ойлайсыз: 

«Мен бәрін істей алдым ба? Әлі де не істей аламын? Өз мүмкіндігімді қаншалықты пай-
даландым, менің әлі қандай қорларым бар?»  Осы сұрақтарға өздеріңіз қалай жауап берер 
едіңіздер? Өз жұмысыңыздың нәтижесіне ризасыз ба? Не көмектесті, не кедергі келтірді? 
Одан да биіктен көріне аласыз ба? 

2) Өмірдегі мақсаттарыңыз қандай? Мақсатқа жету үшін не маңыздырақ деп ойлайсыз: 
жақсы мінез, еңбекқорлық, шыдамдылық немесе кездейсоқтық? 

Қажетті нәтижеге жету үшін бір іспен айналысу керек деп ойлайсыз ба, әлде бірнеше істі 
аз аздан қатар істеу керек пе? Не істей аласыз, айта аласыз ба? Өзіңді бақытты санау үшін 
не талап етіледі деп ойлайсыз?  Бақыт жұмыстағы табыспен байланысты деп ойлайсыз 
ба? Шығармаларымен танысқан тұлғалар туралы не айтуға болады? Олар бақытты бол-
ды ма? Неге? 

28. Эссе жазу. 

Сіздің ойыңызша, Қазақстанда қай білім саласының болашағы бар? Ойыңызды жазыңыз. 
Эссе 250 сөзден кем болмауы керек.
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ЕКІНШІ сабақ   
2. ЖЕР-АНАНЫ АЯЛА! 

МӘТІНДЕР: 
І. Табиғат жәрдемшісі
ІІ. Озон қабатының бұзылуы

ГРАММАТИКА: 
І. Себеп-салдарлық құрылымның берілуі
ІІ. Қарсылықты мәнді құрылымның берілуі
ІІІ. Шарт мәнді құрылымның берілуі
        

ЛЕКСИКАЛЫҚ МИНИМУМ

табиғат апаттары 
құрғақшылық
шөл
сел

зілзала
қалдықтар 
құрып жатыр

1. Сөздерді оқыңыз, оларды біріктіретін ортақ лексикалық тақырыпты анықтаңыз.

• Өсімдік, жануарлар, ауа, қазба байлықтар, су, жер, балықтар, құстар, теңіздер, таулар, 
шөлдер, ормандар, мұхит, өзен.

• Қар, жаңбыр, температура, суық, ыстық, жел.
• Өрт, құрғақшылық, сел, түтін, жердің сілкінуі.
• Зауыт, фабрика, автомобильдерден шыққан газдар, ауыр металлдар, қалдықтар

2. Танымал тұлғалардың сөздерін оқыңыз. Олардың мағынасын басқа сөздермен 
жеткізіңіз. Сізге қай сөз ұнады? Неге?

И. В. Гете (1749 – 1832) – неміс жазушысы, философ, ғалым. «Табиғат әзілдеуді 
білмейді: ол әрқашан шыншыл, қателік адамдар тарапынан болып жатады». 

 Р. Роллан ( 1866 – 1944) – француз жазушы, қоғам қайраткері, Нобель сыйлығы-
ның лауреаты. « Бір күнде бүлдіргенді қалпына келтіру үшін жүз жыл керек».
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3. Полилогты оқыңыз, әңгіме тақырыбын анықтаңыз. Пікірталастың негізгі идея-
сын анықтаңыздар. 

Оқытушы: - Қазіргі көп талқыланып жүрген көп мәселелердің бірі, бастысы – экология.  
Сондықтан мен сіздермен осы тақырыпты талқылағым келеді. 

Айжан: - Иә, экологиялық дағдарыс туралы естиміз, оқимыз. Ғалымдардың айтуынша, 
экологиялық дұрыс шешім қабылдамасақ, әлем экологиялық апатқа ұшырауы мүмкін.

Оқытушы: - Шынында, қазір адамзат табиғатқа зиян әкелуде. Меніңше, жақындаған 
апаттардың себебі осында. Бір жағынан табиғат ресурстары азаюда, екінші жағынан 
табиғат ластануда, бізді қоршаған орта ластануда, ол адамдарға да әсер етеді. Мысалы: 
үлкен қалаларда ауа құрамында тіршілік үшін улы заттар көп: күкіртті сутегі, күкіртті 
көміртегі, қорғасын, сынап, азот қышқылдары, күкірт қышқылының булары.

Анна: - Мен өзен, көлдердің уланып жатқандығы жайында оқыдым. Әртүрлі елдердегі 
жойылып кеткен өзен, көлдерге мысалдар көп.

Юра: - Әрине, біз түсінеміз. Бүгінде экологиялық  мәселелер бір елдің ғана емес, бүкіл 
әлемнің мәселесі. Мысалы: Чернобыль апатының салдарынан әлемнің көптеген елдерінде 
адамдар зардап шекті.

Арман: - Бүгінгі техника, бүгінгі керемет автомобильдер, керемет транспорттар 
соншалықты керек пе? Бүгінгі техника адамдарға емес, адам техникаға жұмыс істеп 
жатқан жоқ па?

Асқар: - Меніңше, Арман сіздің ойыңыз дұрыс емес, техника  кейде зиян әкелсе де, 
біз техника табыстарынсыз өмір сүре алмаймыз.

Оқытушы: - Ғылым мен техника табыстарын қоршаған ортаны қорғау үшін пайдалануға 
болмай ма? Мысалы: Жапонияда автомобиль фирмалары жаңа энергия көздерін пайдала-
нуды зерттей бастады (электр, күн, метанол, сутегі, табиғи газ). 

Айжан: - Менің биолог танысымның айтуынша, Польша ғалымдары қоршаған ортаны 
таза ұстауда үлкен рөлі бар өсімдік түрін тауыпты.

Анна: - Ал менің досым Лондонда болды. Ағылшындар саябақтарға көп көңіл ауда-
рады екен. Гайд парк, Ричмонд-парк, Сафари-парк, Парламент хилл – Лондонның бел-
гілі саябақтары. Үлкен қала үшін бұл саябақтар аса қажет. Оның күтімі, тазалығы үшін 
қатардағы лондондықтардан премьерге дейін міндетті болып саналады, - дейді досым.

Мәскеуде де жақсы, белгілі саябақтар бар. Мысалы, Останкино - тарихи тамаша ескерт-
кіш қана емес, табиғат ескерткіші де.

Асқар: - Делиде де ағашты, орманды қорғау мәселесі басталды. Кім ағаш кессе, үлкен 
айып төленеді. Оларда саябақты кеңейту шешімі қабылданды. 

Оқытушы: - Әр адамның парызы: ұрпақ өсіру, ағаш егу, үй салу. «Бір тал кессең, он тал 
ек» дейді халық өсиетінде. Ата-бабамыз орманға, аңдарға тіршілік ретінде қараған. Олар  
табиғатты құрметтеген.

Планетарлық патриотизм – халықаралық ынтымақтастық негізі болуы керек. Қазір 
«жасылдар» қозғалысы бар. Табиғат – тал бесігің. Әрқайсысың табиғат-ананы қорғауға 
үлесіңді қоса біл.

4. Сөйлемдерді оқып, төменде берілген сөйлеу үлгілерін пайдаланып, өз пікіріңізді 
білдіріңіз (келісу/ келіспеу). 

Сөйлеу үлгілері:
Мен келісемін / келіспеймін.
Мен мүлдем келіспеймін (кіммен?)
Мен  ... екеніне келісемін.
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Мен .... деп санаймын.
Меніңше, ... .
... деп болжауға болады.
... (дұрыс, жалған, қиын, оңай) екеніне сенімдімін.

1) Қазіргі кезде ең басты орынды экология мәселелері алады.
2) Студенттер экологияға дұрыс анықтама бермеді.
3) Бәрі де қоршаған ортаның таза болғанын қалайды.
4) Экологиялық апаттар адамдардың іс-әрекетінің үлкен не кішісіне байланысты емес.
5) Атмосферадағы көмір қышқыл газының (СО2) көлемі климаттың өзгеруіне және 

әлемдік мұхиттардың деңгейіне әсер етеді. 
6) Жерімізді сақтап қалу үшін адамдар өздерінің өмір сүру салтын өзгертуі керек.  
7) Экологиялық мәселелердің шешілуі тек қана жалпы түсінікті керек етпейді, үлкен 

қаржы құралдарын да керек етеді. 
8) Халықаралық компаниялар экологиялық мәселелердің шешілуіне қаржыларын 

аяйды. Қазіргі ғылыми жаңалықтар қоршаған ортаға тек қана зиян әкеледі.
9) Кейбір елдерде саябақтардың, қорықтардың сақталуына үлкен мән береді.
10) Пікірталасқа қатысқандардың көпшілігі экологиялық жағдаятты өзгертудің әлі кеш 

емесіне сенеді. 

5. Сөз тіркестері мен сөйлемдерді оқыңыздар, олардың мазмұнын басқа сөздермен 
айтып көріңіздер.

• Басты орын алу, қоршаған орта, тым көп алғымыз келеді, тұтынушылықты азайту, 
толық үйлесімде болу, өмір сүру салтын өзгерту.

• Жер – біздің ортақ үйіміз.
• Жеріміздегі өзгерістер жақсы жаққа өзгерген жоқ.
• Бұлар әзірге өлшем ғана.

 ТЫҢДАЛЫМ
            ТЫҢДАМАЛЫ ТАПСЫРМАЛАР

1. Сұраққа жауап жазыңыз.

Қазақстандағы экологиялық жағдай туралы не білесіз?
Кемі 3 сөйлем жазыңыз.
• ________________________________________________________________________________________________________
• ________________________________________________________________________________________________________
• ________________________________________________________________________________________________________

2. Сөз тіркестерінің мағынасын табыңыз.

Зардап шегу   Елеулі аумақ   Су көздері
□ зиян көру   □ шағын аумақ    □ су бастаулары
□ зиян әкелу   □ үлкен аумақ    □ ащы су
□ зиян әрекеттер  □ экологиялық аумақ   □ тұщы су
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 ТЫҢДАЛЫМ ТАПСЫРМАЛАРЫ 

3. Сөйлемдердегі бос орындарды толтырыңыз.

Қазіргі көп талқыланып жүрген мәселелердің бірі – экология.  Сондықтан мен сіздер-
мен осы тақырыпты ____________________. Иә, экологиялық дағдарыс туралы естиміз, оқи-
мыз. Ғалымдардың айтуынша, экологиялық дұрыс шешім қабылдамасақ, әлем экология-
лық апатқа ____________________. Шынында, қазір адамзат табиғатқа зиян әкелуде. Меніңше, 
жақындаған апаттардың ___________ осында. Бір жағынан, табиғат ресурстары ___________, 
екінші жағынан, табиғат ластануда, бізді қоршаған орта ластануда, ол адамдарға да 
әсер етеді. Мысалы: үлкен қалаларда ауа құрамында тіршілік үшін улы заттар көп:                                          
аммиак, күкіртті сутегі, күкіртті көміртегі, қорғасын, ___________, азот қышқылдары, күкірт 
қышқылының булары көп.

4. «Иә» немесе «Жоқ» деп белгілеңіз.

1) Уланған өзен, көлдер де өлі өзен, көлге айналып жатыр.  ________  
2) Экологиялық  трагедиялар – жер планетасының трагедиясы. ________  
3) Чернобыль апаты Украинаның үлкен аумағында болды.  ________   
4) Біз техника жетістіктерінсіз өмір сүре алмаймыз.   ________        
5) Табиғат адамдарға ескерту жасауда.     ________      

5. Сөйлемдерді аяқтаңыз. ҮШ немесе ТӨРТ СӨЗ жазыңыз. 

Әлемдегі басты мәселенің бірі – ___________________________________________________________________ .
Қазіргі кезде қоршаған орта ________________________________________________________________________ .

6. Дұрыс нұсқасын көрсетіңіз. 

Чернобыль апатының салдарынан әлемде қандай жағдай болды?
А) Ауада көп өзгеріс болған жоқ;         Ә) Радиоактивтің зардабына ұшырады             
Б)  Бұл апат – ғасыр апаттарының бірі.

   ОҚЫЛЫМ 

І МӘТІН
  ТАБИҒАТ ЖӘРДЕМШІСІ

Көшеде жоғары жылдамдықпен келе жатқан же-
дел жәрдем көлігін көргенде, бір жерде бір адам-
ның ауырғанын түсінесіз. Егер табиғат ауырса, 
оған қандай жәрдем келуі керек және қайда? 

Соңғы кездері табиғат туралы, ондағы мәсе-
лелер туралы жазылған кітап, мақалалар көптеп 
кездеседі. Экологиялық жағдаят елде төмендеп 
жатыр. Табиғат қиын жағдайда, оған көмек керек.  
Бірақ экологиялық дағдарыс туралы айтатын  көп-
теген адамдардың сөзімен ісінің арасында үлкен 
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алшақтық барын көреміз. Егер кез келген адамға «қалада таза ауа болғанын қалайсыз ба?» 
деген сұрақ қойсаңыз, әрине,« иә» деген жауапты аласыз. Ал жеке көлігіңізден бас тартыңыз 
деген болсаңыз, атмосфераны басты ластаушы автомобиль екенін біле тұра, олар бұған 
келіспейді. Әрине, экологиялық мәселе туралы көп жазуға, айтуға болады. Алайда құр сөз 
табиғатты құтқара алмайды. Оны шынайы істер ғана құтқара алады. Шынайы істер көп 
болуы үшін адамдардың экологиялық көзқарасын қалыптастыру керек. Ол тек қана ақыл-
мен емес, сезіммен құрылады. Әрбір нәрсенің маңыздылығын тек қана оны жоғалтқанда 
байқаймыз. Мысалы, біз өзімізге айтамыз: «Көптеген өсімдіктер мен жануарлар жоғалды. 
Қандай өкінішті, біз енді оларды ешқашан көрмейміз». Егер біз табиғатты ақылымызбен, 
жүрегімізбен, жанымызбен түсінсек, біз экологиялық мәселелерді шеше аламыз дейді эко-
логиялық форумға қатысушылар. Осыны адамдардың бәрі түсінбей, экологиялық жағдай 
жақсармайды. Форумға қатысушылар табиғатқа агрессивті түрде шабуыл жасағаннан гөрі 
онымен ынтымақтастыққа келу керек деген шешімге келді. Планетаның барлық аймағын-
да адамдардың табиғатқа деген қарым-қатысын реттеп, бақылап отыратын халықаралық 
экологиялық кодекс құрылуы керек деген де шешімге келді. Экологиялық көмектің «жа-
сыл крест» халықаралық экологиялық орталығын құру да, қоршаған ортаның қауіпсіздігі 
кеңесін құру да  ұсынылды. 

Біз адам құқығы декларациясының бар екенін білеміз, «Табиғат құқығы Декларациясын» 
да қабылдау қажет. Табиғат өзін қорғауды сұрайды.  Біз дем алатын ауаны, ішетін суды, бізді 
асырайтын жерді, бізді асырайтын, емдейтін, киіндіретін орманды  қорғау қажет. 

Экологиялық көмектің жақсы ұйымдастырылатын кезі келеді, көшеде жасыл кресті 
көліктің немесе жасыл кресті ұшып бара жатқан ұшақты көре аламыз. Сонда біз табиғат-
тың ауырғанын білеміз, табиғатқа «жедел жәрдем» бара жатқанын түсінеміз. 

(https://www.qamshy.kz/article/manhghistawdinh-ekologyyaliq-axwali-qanday.html)

  ТАПСЫРМАЛАР

1. Сөйлемдерді оқыңыз. Олардың мағынасын басқа сөздермен жеткізіңіз. 

• Елде экологиялық жағдай төмендеп жатыр.
• Экологиялық дағдарыс туралы айтатын адамдардың ісі мен сөзінің арасында үлкен ал-

шақтық бар екенін көреміз. 
• Автомобиль – атмосфераны басты ластаушы.
• Адамдардың экологиялық көзқарасын қалыптастыру керек. 
• Табиғатқа агрессивті түрде шабуыл жасауды тоқтатып, онымен ынтымақтасуға көшу 

қажет.
• «Табиғат құқығы декларациясын» қабылдау қажет.

2. Пайыммен келісіңіз немесе қарсыласыңыз («иә» немесе «жоқ» деп бір сөзбен жа-
уап беріңіз). 

1) Соңғы кездері табиғат туралы көп жазады, көп айтады.
2) Жер атмосферасы қауіпті жағдайда.
3) Табиғатты тек қана шынайы істер ғана құтқарады.
4) Жер бетіндегі өсімдіктер мен жан-жануарлардың бәрі жақсы сақталған.
5) Экологиялық көмек орталығы тек қана адамдармен табиғаттың арақатысын зерттеуі 

керек.
6) Табиғатқа көмек керек емес, ол өзін-өзі қорғайды.
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3. Мына сұрақтарға аргументті жауап беріңіз. Сұрақтар бойынша алған ақпа-
раттарды топтастырып, қорытынды жасаңыз. 

1. Қалай ойлайсыз, неге соңғы кезде экология туралы кітаптар мен мақалалар көбейіп 
кетті? 

2. Жер атмосферасының қазіргі жай күйі туралы ғалымдардың пікіріне келісесіз бе?
3. Қалай ойлайсыз? Экологиялық мәселелерді шешу неге қиын? Бұған не кедергі деп ой-

лайсыз?
4. Қоршаған ортаны қорғау үшін халықаралық конференциялар өткізу қажет пе?  Олар өз 

шешімдерімен экологиялық мәселелерге әсер ете ала ма?
5. «Табиғат құқығы декларациясы» қажет деп санайсыз ба? Декларацияның орындалуын 

қадағалап отыратын ұйым керек деп ойлайсыз ба?
6. Табиғатқа көмектесу үшін сіздің пікіріңізше не істеу керек? Қандай шынай істер ұсына 

алар едіңіз?

4. Сұрақтарға ұсынылған жауаптардың бірін таңдаңыз. Егер бір де бір шешімді 
сенімді  емес деп санасаңыз, өз шешіміңізді ұсынып көріңіз, оның артықшылықтарын 
түсіндіріңіз.

1) Экологиялық жағдаяттарды жақсарту үшін не істеу керек?
а) Автомобильдерден бас тартуға болмайды, бірақ олардың санын қысқартуға болады.
ә) Автомобиль өндірісінен бас тарту керек, электромобиль өндірісіне көшу  керек.
б) Автомобиль өндірісінен бас тарту керек.

2) Табиғатты қалай қорғауға болады? 
а) Ғылыми техникалық прогрестен бас тарту керек.
ә) Экологиялық дұрыс шешім қабылдауды үйрену керек.
б) Табиғатқа  көмектесетін, көмектесуге тиісті қызмет ұйымдастыру керек. 

ІІ МӘТІН
ОЗОН ҚАБАТЫНЫҢ БҰЗЫЛУЫ

Атмосферадағы озонның мөлшері бар 
болғаны 0,004%-ды құрайды. Стратосфе-
рада (10-50 км биіктіктегі) қалыңдығы 
2-4 мм-ді құрайтын қабат. Атмосферада 
электр зарядтарының, Күннің ультракүл-
гін радиацияларының әсерінен оттегінің 
молекуласынан (02) озон молекуласы 
(О3) түзіледі. Озон қабаты биосфераның 
жоғарғы шекарасы болып есептеледі. 
Одан жоғары орналасқан қабаттарда тір-
шілік нышаны білінбейді. Жер бетіндегі 
барлық организмдердің тіршілігіне қа-

уіпті Күннің өте қысқа ультракүлгін сәулелерін сіңіріп отыруына (6500 есе) байланыс ты 
озон қабатын «қорғаныш қабаты» деп те атайды. Озон қабатының 50%-ға бұзылуы ультра-
күлгін радиацияларды 10 есеге көбейтеді. Озон қабатынан күннің ұзын толқынды ультра-
күлгін сәулелері (290-380 нм) өтіп кетеді. Біраз мөлшерде, тіпті, бұл сәулелер адам үшін 
пайдалы да: терімізді қарайтып күйдіреді, организмнің қорғаныштық қызметі артады. Тал 
түсте ультракүлгін сәулелердің концентрациясы көп болғандықтан, күнге күйіп қыздырыну 
процесін шаңқай түске дейін жүргізген жөн. Озоносфераның бұзылуы орны толмас жағдай-
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ларға, тері ісік ауруының күрт көбеюіне, көз катарактасына, жүйке жүйесінің әлсіреуіне, мұ-
хиттағы планктонның жоғалуына, өсімдіктер мен жануарлар әлемінің мутациясына алып 
келеді. 1980 жылдары Антарктидадағы ғылыми жұмыс станцияларында жүргізілген зерт-
теулерден атмосферадағы озон құрамының төмендегені байқалған. Осы құбылыс- «озон 
тесігі» деген атау алды. 1987 жылдың көктемінде Антарктиданың үстіндегі «озон тесігі» 
барынша үлкейіп, оның ауданы шамамен 7 млн км² -ді құрады, яғни, ауадағы мөлшері қа-
лыпты нормадан 30-50%-ға төмендеген. Антарктидадағы бұл құбылыс қыр күйек-қараша 
айларында байқалып, маусымның басқа кездерінде озонның мөлшері нормаға жақын бола-
ды. Кейін анықталғандай, атмосферадағы озонның мөлшері Солтүстік жарты шардың орта 
және жоғары ендіктерінде қыс-көктем (қаңтар-наурыз) айларында, әсіресе, Еуропа, АҚШ, 
Тынық мұхит, Ресейдің европалық бөлігінде, Шығыс Сібір, Жапония үстінде жылдан-жылға 
азайып келеді. 1992 жылы Оңтүстік Америка құрылығы мен оған жақын кеңістіктерде озон 
құрамының айтарлықтай төмендегені (50%-ға) тіркелді. 1995 жылы көктемде Арктика-
ның озонды қабаты шамамен 40%-ға дейін азайған. Сонымен бірге Канаданың солтүстік 
аудандарында және Скандинавия түбегінің, Шотландия аралдарының, Қазақстанның, Яку-
тияның үстінде «мини-тесіктер» қалыптасқаны тіркелген. Озон қабатының бұзылуы, яғни, 
«озон тесігінің» пайда болуы биосферада елеулі өзгерістер тудыруы мүмкін. Сондықтан бұл 
жағдай күрделі экологиялық мәселенің бірі. Озон қабатының бұзылу процесіне ғарыштық 
аппараттар, дыбыстан да жылдам ұшатын ұшақтар және ондағы толық жанып бітпеген 
отын өнімдері және ядролық жарылыстардан бөлінген заттар әсер етеді. Алайда озон қа-
баты үшін ең қауіпті заттар - үй тұрмысы мен өнеркәсіпте пайдаланатын мұздатқыштар 
мен аэрозольді баллондарда пайдаланатын фреондар. (Фреондар стратосфераға көтеріл-
генде фотохимиялық ыдырауға түсіп, соның нәтижесінде хлор иондары бөлініп шығады. 
Бұл хлор иондары химиялық реакцияның катализаторы ғана болып қоймай, озон молеку-
лаларын ыдыратып, жер бетін ультракүлгін сәулеленуден сақтайтын озон қабатына қатер 
төндіреді. Осы заттар атмосфераның жоғарғы қабаттарына көтерілгенде қарқынды түрде 
озонды бұзатын хлор немесе басқа галогендердің атомын түзетін фотохимиялық ыдыра-
уға ұшырайды, ал олар әрі қарай озонның оттегіне айналу процесін жылдамдатады. Дүние 
жүзі бойынша шамамен 1,3 млн тонна озон ыдыратушы заттар өндіріліп отырған. Оның 
35%-ын АҚШ, 40%-ын Европа елдері, 10-12%-ын Жапония, 7-10%- ын Ресей өндіреді. Озон 
қабатының бұзылуы адам денсаулығы мен қоршаған ортаға өте зиян екендігі ресми түрде 
де айтылуда. Озон қабатын сақтау үшін халықаралық келісімдер қажет. 1987 ж. Монреаль 
хаттамасында фреондарды өндіру және пайдалануды бақылау жайында 70 мемлекет ара-
сында келісім жасалды. Ол құжат бойынша озон қабатына қауіпті фреондарды өндіру 2010 
жылға дейін тоқтатылуы керек болатын.   

(http://kk.wikipedia.org/wiki)

  ТАПСЫРМАЛАР

1. Сөйлемдерді оқыңыз. Олардың мағынасын басқа сөздермен жеткізіңіз. Осы ой-
ларды мәтіннен табыңыз.  

• Атмосферадағы озонның мөлшері  тым аз.
• Озон қабатынан жоғарғы қабатта тіршілік жоқ.
• Ультракүлгін сәулелердің адам үшін пайдасы бар.
• Озоносфераның бұзылуы өте қауіпті.
• Атмосферадағы озон құрамының бұзылуы «озон тесігі» деген атау алды.
• Дүниежүзі бойынша озон қабатына қатер төндіретін заттар көп мөлшерде өндіріліп 

отырған.
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2. Пайыммен келісіңіз немесе қарсыласыңыз («иә» немесе «жоқ» деп бір сөзбен 
жауап беріңіз). 

1) Атмосферада электр зарядтарының, Күннің ультракүлгін радиацияларының әсерінен 
оттегінің молекуласынан (02) озон молекуласы (О3) түзіледі.

2) Озон тесігі – ғаламшардың озон қабатындағы озон құрамының едәуір төмендеуінен 
пайда болған кеңістік.

3) Дүниежүзі бойынша озон ыдыратушы заттар  аз өндіріліп отырған.
4) Жер бетін ультракүлгін сәулеленуден сақтайтын озон қабатына қауіп жоқ.
5) Қазір әлемде «озон  тесігі» мәселе болып отыр. 

3. Мына сұрақтарға аргументті жауап беріңіз. Соңынан жауаптарды топтап қоры-
тынды жазыңыз. 

• Ғаламдық экологиялық мәселелер қатарына қандай мәселелер жатады?
• Ұлттық экологиялық мәселелерге (Қазақстандық) нелерді жатқызасыз?
• Жергілікті экологиялық мәселелерге нелерді жатқызасыз?
• Адам әрекетінен Қазақстан жерінде тез шешуді қажет ететін қандай мәселелер бар?
• Каспий теңізінің экологиясы туралы не айтар едіңіз?
• Арал, Балқаш мәселесі туралы не айтар едіңіз?
• Үлкен қалалар мен өндіріс орталықтарында қоршаған ортаның ластануы мәселесінің 

зардаптары туралы не айтуға болады?

  ЖАЗЫЛЫМ
                ГРАММАТИКА 

І. СЕБЕП-САЛДАРЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМНЫҢ БЕРІЛУІ

Жағымды сипатта:
Экологиялық ұйымдардың белсенді жұмысының арқасында қоршаған ортаның жағдайы 

жақсарды.
Жағымсыз сипатта:
Гидроэлектр станциясы салынуының салдарынан  балықтың көптеген түрі жоғалды.
Оның кесірінен бірнеше құжатымды жоғалтып алдым. 

1. Сұрақтарға жазбаша жауап беріңіз. Жоғарыдағы құрылымдарды пайдалана оты-
рып, кейбір құбылыстардың себебін түсіндіріңіз.

1) Мектеп пен институттарда неге экология пәні оқытылады?
2) Неге Лондон  саябақтары тамаша сақталған?
3) Өндірістік мекемелердің экологияландыруы мүмкін екендігіне неге сенімдіміз?
4) Жапондық автомобиль фирмалары неге жаңа энергия көздерін табуға тиіс болды?
5) Неге үлкен көлдер мен өзендер құрып жатыр ?
6) Неге планета «денесі» үнемі қызуда?
7) Неге Жерде климаттың жылынуы, тұрғындар миграциясы, белгісіз жаңа аурулар си-

яқты жағымсыз құбылыстар пайда болуда?
8) Қазіргі кезде ормандағы өрттерді қалай тоқтатуға болады?
9) Адамдардың басқа планетаға көшу мүмкіндігі туралы ғалымдардың ойларына қалай 

қарайсыз?
10) Неге әлем экологиялық апатқа ұшырауы мүмкін?
11) Неліктен экологиялық дағдарыстан шығу мүмкін деп ойлайсыз?



29

2. Сұрақтарға жазбаша жауап беріңіз.

• Қазіргі кезде неге аурулар көбейіп кетті?
• Неге қоршаған ортаның, судың, атмосфераның, ауаның ластануы болып жатыр?
• Неге сапасыз азық-түліктердің көлемі көбеюде?
• Қоршаған ортаға адам іс-әрекеттері қалай әсер етеді?
• Пайдалы өсімдіктердің сақталуына халықаралық өмір институты қалай әсер етеді?
• Биосфераның өзгеруі адам өміріне қалай әсер етеді?

3. «Табиғат неге өзгеріске ұшырауда?» деген сұраққа себеп мәнді құрылымдарды 
пайдалана отырып, ойыңызды жазыңыз.

4. Сұрақтарға оң жақтағы сөздерді және себеп мәнді құрылымдарды пайдалана 
отырып, жауап беріңіз.

1) Неге үлкен қалаларда адамдар жиі ауы-
рады?
2) Неге өсімдіктер мен жануарлардың көп 
түрі жойылып кетті?
3) Экологиялық дағдарыстан адамзат қа-
лай құтылады?
4) Планетадағы ормандар неге азайды?
5) Жануарлар мен өсімдіктердің кейбір 
түрлері қалайша сақталып қалды?   

а) құрамында ағзаға зиянды элементтері 
көп лас ауа;
ә) атмосфераға зиянды заттардың тасталуы;
б) қоршаған ортаның ластануы;
в) табиғатқа деген жақсы көзқарас, табиғат 

байлығын ақылмен пайдалану;
г) адамдардың экологиялық сауаттылы-

ғының аздығы, жетімсіздігі;
д) ормандардың аяусыз жойылуы;
е) халықаралық өмір институтының жұмысы.

5. Мәтінді оқыңыз, себеп мәнді сөйлемдерге назар аударыңыз. 

Семей ядролық полигоны ауданында 450-ден астам жер үсті және жер асты ядролық 
сынақтарының өткізілуі нәтижесінде атмосфераға, гидросфераға және литосфераға өте үл-
кен мөлшерде радиоактивті материалдар шығарылды. Тек Семей ядролық полигонының 
ғана емес, соған жақын жатқан орасан үлкен аумақтар да (Павлодар, Қарағанды, Шығыс 
Қазақстан, Жезқазған облыстары және Ресей Федерациясының Алтай өлкесі) радиоактивті 
ластануға ұшырады. Соның нәтижесінде сол аумақтағы көптеген тірі ағзалар және жер-
гілікті халық зардап шекті.

6. Сұрақтарға жауап беріңіз. Себеп мәнді құрылымдарды пайдаланыңыз.

1. «Парникті эффект» деген не?  Ол неліктен пайда болған?
2. Мұхит деңгейлері ненің нәтижесінде көтерілуі мүмкін?
3. Ненің арқасында табиғат сақталуы мүмкін?
4. Өзен, теңіз, көлдерде неге улы заттар пайда болуда?
5. Неге өзендер құрып жатыр?

7. Өздеріңіз білетін себеп мәнді құрылымдарды пайдалана отырып, сөйлемдерді 
толықтырыңыз, аяқтаңыз.

Табиғат адамға бәрін береді, сондықтан... .  ...  салдарынан экологиялық дағдарыс ұлға-
юда.  ... нәтижесінен көп адам біздің планетамыздың қауіпті жағдайда екенін түсінеді.  ... 
зауыттар мен фабрикалар өзендер мен көлдерге өндіріс қалдықтарын тастайды. Көптеген 
елдер атомдық қаруға сынақ жүргізеді, нәтижесінде ... . Көптеген автомобиль компания-
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лары жаңа энергия көздерімен жұмыс істейтін двигатель жасауды ойластыруда, себебі ... . 
Қала тұрғындары өздерінің «жасыл достарына» қамқорлық жасауы керек, себебі ... 

8. а) Өзіңіз білетін себеп мәнді құрылымдарды пайдалана отырып, сөйлемді 
аяқтаңыз.

1. Табиғатты аялап сақтауымыз керек,  ... .
2. Экологиялық дағдарыс өсіп жатыр, ... .
3. Адамзатқа қауіп төніп тұр, ... .
4. Биологтар қоршаған ортаның ластануымен күресетін өсімдік түрін іздестіруде ... .
5. Көптеген үлкен қалаларда саябақтарға ерекше назар аударады, ... .

ә) Өзіңізге белгілі себеп мәнді құрылымдарды пайдалана отырып, сұрақтарға жау-
ап беріңіз.

1. Үлкен қалаларда адамдар неге жиі ауырады?
2. Жануарлар мен өсімдіктердің көптеген түрлері неліктен жоғалды?
3. Тұрғындардың өсуіне байланысты біздің планетада не болып жатыр?
4. Гидроэлектростанция құрылыстарының нәтижесінде не болып жатыр?
5. Кейбір жануарлар мен өсімдіктердің түрлерін сақтауға қандай мүмкіндіктер болып 

жатыр?
6. Планетамызда орман көлемі неге азайған?
7. Қазіргі кезде экологиялық дағдарыс туралы неге көбірек айтады, жазады?
8. Неге табиғатты аялап, қорғауымыз керек?
9. Неге біздің планетамызда көптеген экологиялық мәселелер бар?
10. Неге дүниежүзі ғалымдары экологиялық дағдарысты шешкісі келеді?

ІІ. ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ҚАРАМА-ҚАРСЫЛЫҚТЫ ҚҰРЫЛЫМДАРДЫҢ БЕРІЛУІ 

Қазақ тілінде екі оқиға немесе факт арасындағы қарама-қайшы сипатты білдіретін 
құрылымдар бар.

Салыстырыңыз:

Өзектілігіне қарамастан экологиялық 
мәселеге аз көңіл бөлінеді. 

Экологиялық мәселе – өзекті мәселе, бірақ 
аса назар аударылмайды.

Өзекті болса да, экологиялық мәселеге на-
зар аударылмайды.

 

Назар аударыңыз!
Үш құрылым да бір-біріне эквивалент.

9. Сөйлемдерді оқыңыз. Жоғарыда берілген құрылымдар бойынша мазмұнын 
сақтай отырып, басқа сөйлем құрастырыңыз. 

Үлгі: Көп адамдар экологиялық білімнің маңыздылығын түсінсе де, ешкім ұзақ уақыт 
онымен айналыспады. 

А) 1. Көп адамдар экологиялық білімнің маңыздылығын түсінді, бірақ ешкім ұзақ уақыт 
онымен айналыспады. 2. Экология мәселесі  өзекті мәселелердің бірі, бірақ оған аса на-
зар аударылмады. 3. Зауыт құрылыстарының орманда, өзен, көлдердің жағасында салы-
нуының зияндығы туралы көп айтылды, бірақ бұл құрылыстар әлі жалғасуда. 4. Көпшілік 
экология лық мәселелерге қызығады, бірақ бәрі экологиялық апаттың  көлемін білмейді. 5. 
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Біздің жеріміз бай, бірақ оның ресурстары шексіз емес. 6. Қазіргі кезде экологиялық дағда-
рыс бар, бірақ одан шығу үмітін жоғалтпаймыз. 7. Арнайы аппарат жоқ, бірақ ғалымдар 
суасты әлемін зерттеді.  

Ә) 1. Өміріне қауіп төнгеніне қарамастан Жак-Ив Кусто суасты әлемі туралы фильм түсіре 
бастады. Денсаулығының нашарлағанына қарамастан, ғалым табиғатты қорғау үшін бар-
лық мүмкіндікті жасады. Мемлекет тарапынан үлкен көмек берілгеніне қарамастан өзен 
әлі лас. Бізді бөліп жатқан шекараға қарамастан жер біздің ортақ үйіміз екенін түсінуіміз 
керек. Тұрғындардың өсуіне қарамастан табиғат ресурстарын үнемдеуді ойлауымыз қажет. 

ІІІ. ШАРТ МӘНДІ ҚҰРЫЛЫМНЫҢ БЕРІЛУІ
        
10. Сөйлемдерді оқыңыз. Шарт мәнді құрылымға назар аударыңыз.

Егер суды 0°-ға дейін мұздатсақ, ол мұзға айналады. Егер біз дизельдік жағармаймен жұ-
мыс істейтін көліктердің санын көбейтетін болсақ, қалада ауа қатты ластанады. Егер біз 
қоршаған ортаны қорғау бойынша дер кезінде шаралар қолданбасақ, онда қалада эколо-
гиялық жағдай төмендейтін болады. Егер біз суды 100°-қа дейін қыздырсақ, ол қайнайды. 
Егер аллюминийдің (Al) ұнтағын қыздыратын болсақ, ол жана бастайды. Егер металды 
балқытсақ, ол өзінің формасын жоғалтады.

11. Өтініш немесе кеңесті орындаудың шарты болып табылатын ақпараттарға 
сүйене отырып, өтініш немесе кеңес айтыңыз. 

Менің досым «Эврика» кітап дүкеніне Қазақ халқының мақалдары мен мәтелдері кіта-
бын сатып алу үшін барады. Біздің оқытушымыз университет кітап дүкенінде Абайдың 
өлеңдері сатылғанын айтты. Менің осы кітапты сатып алғым келеді. Маған көне зергерлік 
бұйымдар ұнайды. Ертең «Өнер» мұражайына тағы да барғым келеді.

12. а) Мәтінді оқыңыз. Мәтіндегі фактілерді өзіңізге таныс мысалдармен нақты-
лаңыз, дәлелдеңіз.

Адам қоғамда дамиды, өседі. Егер жаңа туылған баланы адамдар мекендемейтін аралға 
апарып тастасаңыз, егер ол тірі қалса, ол тамаша жүгіреді, секіреді, ағаштарға өрмелейді, 
өзіне тамақ таба алады, бірақ ол сөйлемейтін болады. Сөйлеуді ешкімнен үйренген жоқ, еш-
кіммен ол сөйлесе алмайды. Егер адам қоғамнан тыс қалса, ол адамша өмір сүруден, адамша 
ойлау, сөйлеуден қалады. Егер ол адамдарға қайта оралса, оның ойлау қабілеті пайда бола-
ды, ол сөйлей бастайды.

ә) Қазақ мақал-мәтелдерін оқыңыз, мағыналарын қалай түсінгеніңізді айтыңыз. 
Түсіндіргенде егер сөзін пайдаланыңыз.

• Көзің ауырса, қолыңды тый,
   Ішің ауырса, аузыңды тый.
• Досыңмен көп сөйлеспе – жолынан қалар,
   Дұшпаныңмен көп сөйлеспе – сырыңды алар.
• Бір тал кессең, он тал ек.
• Аз жұмысты қиынсынсаң, көп жұмысқа тап боларсың. 
• Еліңді сүйсең, ерлік істейсің.

б) Қандай жағдаяттарда берілген мақал-мәтелдерді пайдалануға болады?
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Назар аударыңыз!
Шарт мәнді құрылымның үш түрі бар:
1) реалды шарт мәнді құрылым; 
2) потенциалды шарт мәнді құрылым;
3) ирреалды шарт мәнді құрылым.

Реалды шарт мәнді құрылымда шарт орындалуы мүмкін, оны жүзеге асыруға бо-
лады. Мысалы: Егер менің басым ауырып тұрса, мен сабаққа бармаймын.

Потенциалды шарт мәнді құрылымда шарт таңдауға негізделген. «Егер жаңбыр 
басталса, біз экскурсияға бармаймыз» деген. Сөйлемде екі мүмкіндік бар: жаңбыр 
басталады – жаңбыр басталмайды. Жаңбыр басты сөйлемдегі экскурсияға барамыз – 
бармаймыз деген әрекеттің жүзеге асуы нақ осы жағдай-шартқа байланысты.

Үшінші түрі – ирреалды шарт мәнді құрылымда сөйлеуші баяндаған оқиға орын-
далмайды. Бұл түрінде қолданылатын егер де жалғаулығы оқиғаның, құбылыстың, 
әрекеттің ирреалды екендігін көрсетеді. Егер де біз Маржанға көмектескенімізде, ол 
барлық емтиханын тапсырар еді. Маржанға көмектескен болсақ, ол барлық емтиха-
нын тапсырар еді. Осы сөйлемдегі басты бөлігіндегі әрекет орындалмай қалды. Мар-
жан емтихан тапсырмады, шарт орындалған жоқ. Маржанға ешкім көмектескен жоқ.

Шарт мәнді қатынас жай сөйлемде де зат есімнің септік жалғаулары тұлғаларымен 
беріледі. Шарт мәнді жай сөйлемдерді егер сөзін қолдана отырып, күрделі сөйлемге 
оңай алмастыруға болады. Мысалы: Сіздің көмегіңізсіз мен курс жұмысын жаза ал-
мас едім. – Сіз көмектеспесеңіз, мен курс жұмысын жаза алмас едім. Жай сөйлемде 
зат есім бір нәрсенің жоқтығы не бар екендігі әрекеттің жүзеге асуының шартын біл-
діреді. Мысалы: Еңбексіз мал таппайсың, Деканның рұқсатынсыз мен емтихандарды 
алдын-ала тапсыра алмаймын. Өрт болған жағдайда 01-ге телефон шалыңыз. Ұшақ 
кешіккен жағдайда жолаушыларға қонақүйден орын беріледі. Қажет болған жағдайда 
маған хабарласыңыз.

13. Сөйлемді толықтырыңыз.

Егер ауаны ластандыру жалғаса берсе, ........ Егер біз мұхиттан тұщы суды алуды үйренсек, 
... . Егер ұшақтар жер сілкінуді алдын ала болжай алса,... . Егер адамдар ағаштарды кесе беру-
ге жол берсе, ...... . Егер мұхитты ластандыру жалғаса берсе, ... . Егер қалада ескі автомобиль-
дер көбейе берсе, ... . 

14. Сол жақта пен оң жақта берілген сөйлемдерді салыстырыңыз. Асты сызылған 
құрылымдардың синонимдігіне назар аударыңыз.

Егер планетада атмосфера болмаса, онда 
органикалық өмір жоқ.

Атмосферасыз планетада органикалық 
өмір болмайды.

Егер сізде қажетті әдебиеттер, анықтама-
лықтар, сөздіктер болмаса, курс жұмысын 
жаза алмайсыз.

Қажетті әдебиетсіз, анықтағышсыз, сөздік-
сіз сіз курс жұмысын жаза алмайсыз.

Егер калькулятор қолданбасақ, есеп шыға-
ру көп уақытыңды алады.

Калькуляторсыз есеп шығару көп уақы-
тыңды алады.
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15. Сөйлемдерді аяқтаңыз.

Егер де жердегі мұздықтар ерісе, ... . Егер де адамзат қалдықсыз технологияны пайдалан-
са, ... . Егер де ғалымдар жерден тыс өркениетті ашса, ... . Егер де ауру тудыратын бактерия-
лар болмаса, ... .

16. Егер де бір адам мекендемейтін аралға тап болсаңыз, не істер едіңіз. Ойыңызды 
жазыңыз.

17. Мәтінді оқыңыз, егер, егер де жалғаулықтарын пайдалана отырып, мәтін 
бойынша сұрақтар құрастырыңыз.

Жер атмосферасындағы озонның үлесі көп емес. Алайда егер озон болмаса, жердегі өмір 
мүмкін емес болар еді. Озон аралға өте қажетті, бірақ оттегінен айырмашылығы – ол өте аз 
мөлшерде керек. Адам өзін жақсы сезінуі үшін ауадағы озонның миллионнан бір бөлік пай-
ызы жеткілікті. Егер де озон концентрациясы үдерістің мыңнан бір бөлігіне ұлғайса, онда 
адамға қиын болады. Бір жағынан, егер атмосфераның ластануы озон мөлшерін азайтатын 
болса, онда мұның салдары күрделі болуы мүмкін. Озон қабаттары Күннің өткір сәулелерін 
тежейді. Егер де озон қабаты  болмаса, осы өткір сәулелер Жердегі өмірді жояр еді.

18. Сол және оң жақ бағандағы сөйлемдерді салыстырыңыз.

Атмосфера болмаған жағдайда күндіз жер-
де өте ыстық, ал түнде қатты аяз болар еді.

Атмосфера болмаса,  жерде өте ыстық, ал 
түнде қатты аяз түсер еді.

Жердің магниттік өрісі болмаған жағдай-
да біздің планетамыздың үстіңгі жағы тір-
шіліксіз кеңістікке айналар еді: ғарыштық 
сәулелер жанды нәрсенің бәрін күйдіріп жі-
берер еді.

Жердің магниттік өрісі болмаса, біздің 
планетамыздың үстіңгі жағы тіршіліксіз 
кеңістікке айналар еді: ғарыштық сәуле-
лер барлық жанды нәрселерді күйдіріп                 
жіберер еді.

Егер де адамдар орманды бақылаусыз                  
қырқа берсе, жерді сусыз қалдырады. 

Адамдар ормандарды бақылаусыз қырқа 
берсе, жерді сусыз қалдырады.

Егер де адамдар ормандарды қырықпаса, 
олар жер үшін суды сақтар еді.

Орманды, ағаштарды кеспесе, адамдар жер 
үшін суды сақтар еді.

19. Шарт мәнді сөйлемдер жасаңыз. 

Үлгі: Егер жексенбіде ауа райы жақсы болса, тауға барып қайтамыз.

Жексенбіде ауа райы жақсы болады. Досыңыз сізді туған күніне шақырады. Екі күн-
нен кейін сізде бақылау жұмысы болады. Сіз ертең досыңыздың Астанаға ұшып келетінін 
білесіз. Экскурсия кезінде таныс емес жерде сіз адасып кетесіз. Сіз досыңыздың ауырып 
қалғанын білесіз.

20. Қандай жағдайда бұл орындалады немесе орындалмайды.

Сіз ертең сабаққа бармайсыз. Сіз досыңыздың шақыруынан бас тартасыз. Сіз өзіңізді өте 
бақытты сезінесіз. Сіз өзіңізді бақытсыз сезінесіз. Сіз емтихандарыңызды табысты  тапсы-
расыз. Сіз бүкіл жазға Алматыда қаласыз. Сіз өз мамандығыңызды өзгертесіз. 
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21. Егер сөзін пайдалана отырып, сұрақтарға жазбаша жауап беріңіз. 

Қандай жағдайда климаттың жылынуын болдырмауға болады?
Қандай жағдайда демографиялық дүмпудің қауіптілігі бар?
Қалада қандай жағдайда улы тұман пайда болады?
Қандай жағдайда қоршаған ортаның қалып-күйін қалай өзгертуге болады?

22. Егер сөзін пайдалана отырып, сұрақтарға аргументті жауап беріңіз.

1) Егер адамдар экологиялық мәселелерді шешуді қолға алмаса, не болар еді?
2) Егер жерде 27 миллиард адам тұратын болса, не болар еді?
3) Егер «парникті эффект» мәселесі шешілмесе не болар еді?
4) Егер табиғат ресурстары бітсе, не болар еді?
5) Егер басшы экологиялық дұрыс шешімдер қабылдаса, не болар еді?
6) Табиғат байлығына рационалды түрде қарайтын болсақ, біздің планетамызда өзгеріс-

тер болар ма еді?

Салыстырыңыз:
Реалды шарт
Егер өндіріс экологиялық жағынан таза 
болса, онда табиғат ластанбайды.

Ирреалды шарт
Егер де өндіріс экологиялық жағынан таза 
болса, табиғат ластанбас еді.

 
23. Егер де сөзін қолданып, сөйлемді аяқтаңыз.

1. Біздің планетамызда экологиялық дағдарыс болмас еді, егер де ... . 2.  Жануарлар мен 
өсімдіктер жоғалмас еді, егер де ... . 3.   Белгілі құқық қорғаушы Андрей Сахаров әлем үшін 
әлі де көп нәрсе істер еді, егер де ... . 4.  Физик Л.Ландау өзінің көп жоспарларын жасар еді, 
егер де ... . 5.  Талантты ғалым және бизнесмен А.Нобель туралы білмес еді, егер де ... . 6.  
Ғылым дамымас еді, егер де ... .

24. Төменде берілген  реалды шартты, ирреалды шартты білдіретін сөз тіркес-
терінен сөйлем құрастырыңыздар. Олардың мағынасындағы айырмашылықты ай-
тыңыздар. 

Үлгі:  билет табу – театрға бару
а) Егер мен билет тапсам, театрға барамын.
ә) Егер де мен билет тапсам, театрға барар едім.

1) Уақыты болу – баяндама дайындау;
2) Мүмкіндігі болу – досына келу;
3) Сөздерді жаттау – мәтінді әңгімелеу;
4) Ойлану – сұраққа дұрыс жауап беру;
5) Хат алу – қуану;
6) Математиканы жақсы көру – математика факультетіне түсу;
7) Компьютерді білу – өз бетінше бағдарлама жасау.

25. Мына жағдаяттарда сіз не істер едіңіз? Жауапта егер де құрылымын пайдала-
ныңыз.

• Сізге «Табиғат қорғау» ұйымына мүше болыңыз десе, келісіңіз немесе қарсыласыңыз. 
Себебін айтыңыз.

• Сіз университетті бітіріп, зауытта инженер болып жұмыс істей бастадыңыз.  Осы зауыт 
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қала ауасының ластануына үлкен әсер етіп жатыр. Бірақ зауыт қала тұрғындарының негізгі 
жұмыс орны. Сіз осы зауытты жабу керек деген пікірге қосыласыз ба? «Иә» немесе «Жоқ» 
деп жауап беріңіз, жауабыңыздың себебін түсіндіріңіз.

• Сіз осы зауыттың директорысыз. Осы жағдайда сіз қандай шешім қабылдар едіңіз?
• Сіздің автомобиль немесе электромобиль сатып алуға мүмкіндігіңіз бар. Сіз қайсысын 

таңдар едіңіз? Неге?
• Сіздің қалаңызда велосипед жолы жақсы. Сіздің жұмысыңыз алыс емес. Осы жағдайда 

сіз велосипедпен жүресіз бе, әлде машинамен жүресіз бе? Неге?
• Саябақ арқылы сіздің жұмысқа дейінгі жолыңызды қысқартатын трасса салмақшы, 

бірақ көп ағаш кесіледі екен. Сіз жұмысыңызға дейін ұзақтау жүруге және саябақтың сақта-
луына келісер ме едіңіз? Неге?

26. Мәтіндерді және оларға қатысты сұрақтарды оқыңыз. Сұрақтарға жауап бере 
отырып, егер және егер де құрылымын пайдаланыңыз.

І
ХХ ғасыр соңына дейін жануарлар мен өсімдіктердің бірнеше түрі жойылады деген 

шешімге келді ғалымдар. Бұл жер тарихындағы ең үлкен апат болмақшы. Негізгі себебі – 
тропикалық ормандардың азаюы.  Олардың 40 пайызы жойылып та кеткен. 

(«Знание – сила», 1999, №1)

 Қалай ойлайсыз? Қандай жағдайда бұл болмас еді?

ІІ
Жаңбырлы тропикалық ормандар оттегінің басты көзі және оттегі тепе-теңдігін сақтау-

да үлкен роль атқарады. Сондықтан тропикалық ормандарды «планетаның жасыл өкпесі» 
деп те атайды. Соңғы 50 жылда адамның қатысуымен Жер бетіндегі ормандардың 2/3 бөлі-
гі, ал соңғы 100 жылда Жер бетіндегі орман массивтерінің 40%-ы жойылған. Жыл сайын 
дүниежүзінде 15-20 млн гектар (Финляндия аумағындай) тропикалық ормандар жойылу-
да. Соңғы 10 жыл ішінде ормандардың жойылу қарқыны 90%-ға өсіп, жылына 1,8%-ды 
құрайды. Ең көп шығынға ұшырап жатқан елдердің қатарына Бразилия, Мексика, Үндістан, 
Тайланд жатады. Егер тропикалық ормандар осындай қарқынмен жойыла берсе 30-40 жыл-
дан соң Жер бетінде мұндай ормандар қалмайды. Тропикалық ормандар аумағының азаюы 
әсерінен атмосферадағы оттегінің мөлшері XX ғасырдың ортасымен салыстырғанда жыл 
сайын 10-12 млрд. тоннаға азайып, ал көмір қышқыл газының мөлшері 10-12%-ға көбеюде, 
яғни, оттегі тепе-теңдігінің бұзылу қаупі бар.

Қалай ойлайсыз? Қандай жағдайда бұл болмас еді?

ІІІ
Су тапшылығын көптеген ғалымдар соңғы кездегі атмосферада көмір қышқыл газы 

мөлшерінің көбеюіне байланысты температураның көтерілуімен байланыстырады. Осы-
дан бірін-бірі тудыратын мәселелердің тізбегін жасау қиын емес: энергияның көп бөлінуі 
(энергетикалық мәселелерді шешу) – парникті эффект – су тапшылығы – азық-түліктің 
жетіспеуі (өнімнің болмауы). Соңғы 100 жылда температура шамамен 0,6°С-қа көтерілді. 
Әсіресе, 1995-1998 жылдары температура қатты көтерілді. Көмір қышқыл газы, метан және 
басқа да газдар жылу сәулелерін сіңіріп парникті эффектіні (жылу эффектін) күшейтуде. 
Одан да маңызды фактор – тұрмыстық және өнеркәсіптік мақсатта су шығынының артуы. 
Осының әсерінен Үндістан, Қытай, АҚШ-тың кейбір аудандарында жер асты суларының 
деңгейі айтарлықтай төмендеді. Кейбір жерлерде суғару жұмыстары үшін жаңбыр суын 
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емес, тереңде орналасқан қазба суларды пайдалануға мәжбүр. Қытайдың ұлы өзендерінің 
бірі Хуанхэ бұрынғыдай Сары теңізге тек ылғалды жылдары ғана жетеді. АҚШ-тағы ірі Ко-
лорадо өзені де Тынық мұхитқа жылдағыдай құя бермейді. Амудария мен Сырдария өзен-
дері де бұрынғыдай Арал теңізіне жете бермейді. Судың тапшылығы көптеген аймақтарда 
экологиялық ахуалды нашарлатып, азық-түлік тапшылығына алып келуде.

Қалай ойлайсыз? Қандай жағдайда бұл болмас еді?

27. Мына сөз тіркестерін пайдалана отырып, мәтін құрастырыңыз.

Экологияға кері әсерін тигізу, таза ауа, денсаулықты бұзу, экологиялық апат, сенбілік 
жүргізу, ауаның ластануы, аман қалу, қауіп төндіру, денсаулығы мықты ұрпақ, қоршаған 
ортаны қорғау, химиялық қалдық, күл-қоқыс, қоқысты қайта өңдеу, улы газдар, ағаш 
отыр ғызу, түтін, қоқысты жәшігіне тастау.

28. Мына суреттердің біреуі бойынша эссе жазыңыз. Эссе 150 сөзден кем болмау керек.
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ҮШІНШІ сабақ   
3. БАРЛЫҚ МАМАНДЫҚТАР МАҢЫЗДЫ...

 
МӘТІНДЕР: 
І. Мамандықтың бәрі жақсы… 
ІІ. Оқылым мәтіні

ГРАММАТИКА: 
І. Әрекет кезеңдерінің берілуі: фазалық етістіктер - басталу,жалғасу, аяқталу.
ІІ. Модальдық қатынастың берілуі
ІІІ. Қалау мағыналы  етістіктің (барғым келеді...)  қолданысы.
ІҮ. Мақсаттың,  шарттың, себептің, салдардың берілуі 

ЛЕКСИКАЛЫҚ МИНИМУМ
 

түлек
еңбекқор 
жалқаулық
жалақы 

жұмысбасты 
жауапкершілік 
жобалау

 

 ОҚИМЫЗ, ОЙЛАНАМЫЗ, ТАЛДАЙМЫЗ...

1. Айжанның інісіне жазған хатын оқыңыз. 

Сәлеметсің бе, қымбатты бауырым!

Ұзақ уақыт хат жазбағаныма кешірім өтінемін. Жақында семестр аяқталады. Менің көп-
теген  істерді бітіруім керек болды: баяндама жазу, сынақтар тапсыру...

Тағы да бір маңызды мәселе туралы ойлануым керек болды. Білесің бе, экономикалық 
факультетті таңдағанымда, мен бәрібір қателескен сияқтымын. Иә, әрине, экономика ма-
мандығы – болашағы өте жақсы мамандық. Бірақ, қазір мені эколог мамандығы көбірек 
қызықтырады. Бүгіндері барлық жерде экологиялық жағдайдың жаман екенін өзің білесің.  
Оның жақсыға өзгеруі үшін біздің әрқайсымыз бұған белсенді қатысуымыз керек. Менің 
елге нақты пайда әкелгім келеді. Егер сенің есіңде болса, мектепте биология мен ботани-
каны жақсы  көретін едім ғой. Мақсат, маған сенің кеңесің  өте қажет. Егер адам өзінің өмір 
жолын дұрыс анықтамаса, жұмыс істеуі қиын болады, ол бақытты болмайды. Солай емес 
пе? Сондықтан әзірге уақыт барда, маған осы маңызды сұрақты шешуге көмектес. Таңдау-
ды өзім жасау керектігін түсінемін, әрине. Бірақ сенсіз шешім қабылдау маған оңай емес. 
Осы туралы не ойлайсың, хат жаз.  

Сәлеммен, Маржан.
2. Сұрақтарға жауап беріңіз.

1) Неге Маржан інісіне ұзақ уақыт хат жазбады?
2) Оған не туралы көп ойлану керек болды?
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3) Маржан экология мамандығы туралы не ойлайды?
4) Неге Маржан бұл туралы інісіне жазды?
5) Оған бұл мәселені шешу неге маңызды?

 ТЫҢДАЛЫМ
                ТЫҢДАЛЫМАЛДЫ ТАПСЫРМАЛАР

1. Сұрақтарға жауап беріңіз.

1) Сізге таңдаған мамандығыңыз ұнай ма?
2) Сіздіңше, бүгінгі күндегі ең қажетті мамандықтар қайсысы?
3) Қазіргі Қазақстан қоғамына қай мамандықтар өте қажет?

ТЫҢДАЛЫММЕН ЖҰМЫС

2. Мәтінді тыңдап, кестені толтырыңыз. 

Есімдері Жоспары / мақсаттары  Себептері
 Айғаным

 Асқар
 Жансая
 Бақыт
 Дәулет  
 Рахия

  
3. Мәтінді қайта тыңдап, қалау райда берілген  сөздерді жазып шығыңыз. 

ГРАММАТИКА

І. Әрекет кезеңдерінің берілуі: фазалық етістіктер - басталу,жалғасу, аяқталу.

1. Берілген мысалдармен танысыңыз. Кезеңдік етістіктердің қолданысына назар 
аударыңыз.

Кім не істеді?      Не істелді?
Профессор лекцияны бастады    Лекция басталды
Ол әңгімесін бастады     Әңгіме басталды
Қазір дәрігер ауруларды қабылдауын  Қазір ауруларды
аяқтайды       қабылдау аяқталады  

Назар аударыңыз!
1. Іс-әрекет субъектісі зат есім немесе есімдік болғанда фазалық етістіктер өзінің 

алдында процесс атауын білдіретін табыс септіктегі зат есімнің немесе негізгі әрекет-
ті білдіретін қимыл есімінің болуын қажет етеді.

2. -ыл, -іл, -л жұрнақты фазалық етістіктер жекеше және көпше түрде 3 жақта ғана 
қолданылады.    
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2. Мысалдар оқыңыз. Фазалық етістіктердің қолданысын талқылаңыздар. 

1) Мақсат сабақ оқуды кешкі сағат 8-де бастайды.
 Кеше Мақсат сабақ оқуды сағат 9-да бастады.
 Ертең кешке сабақ оқуды ертерек бастайды.
2) Қысқы демалыс қаңтардың соңында басталады. 
 Демалыс екі аптаға созылады, ақпанның басында  аяқталады.
3) Маржан телефонмен сөйлескенді жақсы көреді. Кеше ол құрбысымен сөйлесуді 
 сағат үште бастады. 
 Сөйлесу 40 минутке созылды. 
4) Мүмкін, сіз шаршаған шығарсыз. Мен қазір өзімнің әңгімемді аяқтаймын.
 - Жо-жоқ, жалғастыра беріңіз! Қызық екен.
5) - Міне, демалыс та бітті.  Жұмысты бастау керек.
 - Иә, өкінішті, жақсы нәрсенің бәрі тез аяқталады.
6) Кішкене күте тұрамыз, сәлден кейін жаңбыр толастайды, ары қарай жүреміз.

3. Сол жақта және оң жақта  берілген сөз тіркестерін біріктіріңіздер. Осы сөздермен 
уақыты мен мекенін білдіріп сөйлем құраңыздар.

экскурсия      басталды
Алмас      жалғасады
жаңа топ      басталады
туристер      жалғасты
тәжірибе      сөйлей бастады
олимпиадалық ойындар   сөйлеуді жалғастырды
директор      көрмені қарай бастайды
кездесу      баяндама жазуды аяқтады
достар      қазақ тілін оқи бастады 

4. Фазалық етістіктерді пайдалана отырып, сұрақтарға толық жауап беріңіз. Тапсы-
рманы жылдам орындауға тырысыңыз.

1) Қазақ тілін оқуды қашан бастадыңыз?
2) Сіздің факультетте сабақ қашан басталады?
3) Сабақ қанша уақытқа созылады?
4) Түскі үзіліс қанша уақытқа созылады?
5) Сабақ аяқталған соң сіз не істейсіз?
6) Сессия қашан басталады?
7) Қашан бітеді?
8) Қысқы демалыс қашан басталады?
9) Демалыс қаншаға созылады?
10) Бірінші курста қазақ тілін оқуды жалғастырасыз ба?
11) Оқуды бітірген соң, қайда жұмыс істейтініңізді білесіз бе?

Назар аударыңыз!
... бері құрылымы іс әрекеттің басталуын айтқанда қолданылады. 
Мен өзімнің құрбымды мектептен бері білемін. 
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ГРАММАТИКА: 
... бері, және  ....бастап

Сөз тіркестерін ... бері, және .... бастап сөздерімен толықтырыңыз.
кешеден ....  қаңтардан ....  күзден .....
бала кезден .... 

5. Сұрақтарды толықтырыңыз, жауаптарды толықтырыңыз. . ... бері, ... бастап 
құрылымын пайдаланыңыз.

1) Қашаннан ... осы университет студентісің?
2) Биылдан .... осында оқимын. 
3) Қашаннан ..... дәрігерсіз?
4) 2005 жылдан ... бері осында дәрігер болып жұмыс істеймін. 
5) Қашаннан бері осында тұрасыз?
6) Монғолиядан көшіп келгеннен...  осында тұрамын. 
7) Қанша уақыт осы дәрігерге қаралдыңыз?
8) Бір жылдан ... осы дәрігерге қаралып жүрдім.
9) Осы елде қашаннан .... тұрасыз? 
10) Былтырдан... осы елде тұрдым, қазір туған жерімде тұрамын.

ІІ. Модальдық қатынастың берілуі (жалғасы): 

Тиістіліктің, қажеттіліктің, мүмкіндік, мүмкін еместің, рұқсаттың, тыйым салудың, қалау 
мәнді құрылымның мағыналары

Модаль мәнді предикат «тиіс», «керек».

6. Кестемен танысыңыз. Модаль мәнді предикат «тиіс», «керек» құрылымын тал-
даңыз.

S( кім?) +  не істеуге   Р ( тиіс, тиісті) 
Мен оқуға тиістімін   Біз оқуға тиістіміз
Сен оқуға тиістісің   Сендер оқуға тиістісіңдер                        
Сіз оқуға тиістісіз   Сіздер оқуға тиістісіздер
Ол оқуға тиісті    Олар оқуға тиісті

Маған оқулық керек   Бізге оқулық керек                     
Саған оқулық керек   Сендерге оқулық керек
Сізге оқулық керек   Сіздерге оқулық керек                                    
Оған оқулық керек   Оларға оқулық керек

Менің оқуым керек   біздің оқуымыз керек
Сенің оқуың керек   Сендердің оқуың керек
сіздің оқуыңыз керек   Сіздердің оқуыңыз керек
Оның оқуы керек                                        Олардың оқуы керек

7. Төменде берілген мысалдарға «тиіс», «керек» модальді предикатын тиісті тұлға-
да қолданыңыз. 

1) Кешіріңіз, ертең мен сізге келе алмаймын, вокзалда досыммен кездесуім  ... .
2) Рефератыңызды маған әлдеқашан көрсетуіңіз  ... еді.
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3) Студенттер сабаққа күн сайын уақытында келуі  ... .
4) Келесі аптада сенің міндетті түрде тіркеуден өтуің ... .
5) Мен ержеттім,үлкенмін, бос уақытымды қайда өткізетінімді айтуға ...  емеспін.
6) Маржанға не болғанын түсінбедім. Біздің Маржанмен сағат 4-те кездесуіміз ..., ал ол 

болса, әлі жоқ.
7) Сіздің қазір қызуыңыз жоғары, сәлден кейін түсуі ... .

8. Сөйлемдерге назар аударыңыз.

О (кімге?) + Р( модаль мағыналы сөз) не істеу?
Маған керек.
Менің досымның практикаға баруы керек.
Назымның практикаға баруы қажет.
Сенің әпкеңнің практикаға баруына болады.
Барлық студенттердің практикаға баруы маңызды.

9. Мысалдарды оқыңыз. Модальді сөздердің, сын есімнің қолданысын, сөйлем-
дердің құрылуын  талдаңыз.

1) Кешке сенімен бірге театрға бара алмаймын. Менің бір маңызды жұмысты аяқтауым 
керек.

2) Сабақ кезінде оқытушы сөзінің  бәрін түсінгендерің маңызды.
3) Олимпиадаға баратын спортшылардың өте жақсы жаттығуы қажет.
4) Дәрігерге неге бүгін ғана бардың? Кеше баруың керек еді!
5) Кешіріңіз, директор мырзаға қашан хабарлассам болады?
6) Сіз есепті дұрыс шығармағансыз. Бірінші формуланы жаттау керек еді.
7) Саған балмұздақ жеуге болмай ма? Шоколад жеуге бола ма?
8) Әрбір жас адамға өзінің болашақ мамандығын дұрыс таңдау маңызды.

10. Төменде берілген мысалдарға қажетті модаль сөздерді, сын есімдерді мағына-
сына қарай пайдаланыңыз.

1)  Менің пікірімді тыңдау саған ....
2) Бірнеше күннен кейін тұру ... .
3) Мына мәселені өзім шеше алатын емеспін. Маған осы туралы сенімен ақылдасу ... .
4) Көктемде таза ауада көбірек жүру ... .
5) Университет ғимаратында ешкім темекі шекпеуі ... .
6) Осы аптада шет елдік студенттердің  елшіліктен виза алуы ....

11. Берілген мысалдарда «керек», «қажет»,  «маңызды» сөздерін пайдаланыңыз.

1) Сізге таза ауа өте  ... . Жазда қалада болмауға тырысыңыз.
2) Балалар үшін қай мамандықтың жақсы екендігі туралы ата-анасының пікірі  ... .
3) Мына жұмысты менің жалғыз өзім істей алмаймын.  Маған сіздің көмегіңіз ... .
4) Бізге ақша  ... болғанда, біз несие банктен алдық.
5) Ұмытпаңыздар, ата-аналарыңыз үшін сіздердің көңіл-ниеттеріңі ... .
6) Компьютер маған кеше ... болды. Ал бүгін ... емес.
7) Жазда сіздің тіркелу мерзіміңіз бітеді, сізге жаңа құжаттар ... .
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ІІІ. Қалау мағынасының берілуі

12. Қалау мағынасының берілуіне назар аударыңыз.

Айшат бағдарламашы болғысы келеді. Айшаттың ата-анасы оның дәрігер болғанын қа-
лайды. 

1) Қалау адамның өзіне ғана қатысты болса, онда етістік түбіріне  қалау мәнді білдіретін 
-қы; -кі; - ғы; - гі жұрнақтары жалғанып, «келеді» етістігі өзгеріссіз тіркеседі.

2) Егер қалау мәні әрекетке қатысы бойынша басқа адам тарапынан берілетін болса, 
онда қимыл есіміне және өткен шақ есімшеге  табыс септігінің - ын; - ін  жалғауы жалғанып, 
«қалау» етістігі жақ бойынша жіктеледі. 

13. Берілген жағдаяттарға қарай адамдар не қалайды, айтыңыз.

Үлгі: Елшатқа әкесінің кеңесі керек. - Елшат әкесінен  кеңес сұрағысы келеді.
1) Маржанға жаңа компьютер  керек.
2) Жеңіске медициналық анықтама керек.
3) Айнұр мен Салтанатқа жаңа шаңғы керек.
4) Дастан баяндамаға дайындалуы керек, бірақ оның материалдары жоқ.
5) Маған жаңа дәрісті тыңдау керек.
6) Асқар Гүлназдың мекенжайын білу керек.
7) Біздің сыныптас досымызға көмегіміз керек.

14. Сөйлемді үлгі бойынша аяқтаңыз.

Үлгі: Менің үлкен ағам экономика факультетінде оқиды.
         - Ол менің де экономика факультетінде оқығанымды қалайды.
1) Асқардың көптеген достары бизнеспен айналысады. - Олар Антонның да ... .
2) Айжанның әпкесінде екі диплом бар. - Ол Айжанның да  ... . болғанын  ....
3) Мақсаттың ата-анасы банкте жұмыс істейді, - Олар Мақсаттың да ... .
4) Менің ең жақсы құрбым фотомодель. - Ол менің де фотомодель ... .
5) Дәуреннің әкесі бірнеше шет тілін біледі. - Ол Дәуреннің де бірнеше шет тілін ... .
6) Мен заң факультетіне оқуға түсемін. - Сенің де Заң факультетіне ... .

ІҮ. Мақсаттың,  шарттың, себептің, салдардың берілуі 

1. Мақсаттың берілуі
Тәуелдік жалғаулы / тәуелдік жалғауынсыз да   қимыл есімі + үшін                   
Германиядағы, достарыма  баруым үшін менің олардан шақыру алуым керек. 
Германиядағы достарыма бару үшін менің олардан шақыру алуым керек.                    

2. Шарттың берілуі
Егер + септік жалғаулы  қимыл есімі                          
Егер жақсы дайындалса, емтиханды оңай тапсыруға болады. 
Егер сенің досың жақсы дайындалатын болса,  емтиханды жақсы тапсырады.

3. Себептің берілуі                 
S1 + P1  себебі        S2 + P2                                           
Сенің досың емтиханды оңай тапсырды, себебі ол жақсы дайындалды.

4. Салдардың  берілуі
S2 + P2   сондықтан  S1 + P1                                        
Сенің досың жақсы дайындалды, сондықтан ол емтиханды жақсы тапсырды.
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15. Төменде берілген жағдаят бойынша сөйлемді аяқтаңыз.

1) Егер қазақ тілімен  үнемі дайындалса, ... .
2) Егер таза ауада жиі болса, ... .
3) Егер болашақ мамандық туралы жақсы ойланса, ... .
4) Егер ол уәде берсе, ... .
5) Егер жаз ыстық болса, ... .
6) Егер оған менің көмегім керек болса, ... .
7) Егер маманның пікірін білгіңіз келсе, ... .

16. Тапсырмадағы үлгі бойынша 3 мамандықты қосыңыз.

Математика – математика маманы, математикалық 
Физика – физика маманы, физикалық
Тарих – тарихшы, тарихи
Биология – биология маманы, биологиялық
Әлеуметтану – әлеуметтанушы, әлеуметтік

17. 16-тапсырмадағы сөздерді пайдалана отырып, сөйлем құраңыздар.

Үлгі: Егер сен математиканы жақсы көрсең, математика маманы болғың келсе, мате-
матикалық факультетке түс.

18. а) Сөйлемді аяқтаңыз. Сөйлемдерде керек, қажет сөздерін пайдаланыңыз.
1) Жақсы демалу үшін ... .
2) Қыста ауырмас үшін ... .
3) Мына сұрақты тездетіп шешу үшін ... .
4) Бұрынғы достарыңды табу үшін ... .
5) Жақсы , қызықты баяндама дайындау үшін ... .
6) Жақсы жоғары оқу орнына түсу үшін ... .
     Сессияны  жақсы тапсыру үшін ... .

ә) 1) Әуежайда досымды қарсы алу үшін  ... .
2) Сабаққа, жұмысқа үлгеру үшін  ... .
3) Қателеспес үшін жауап беру ... .
4) Ол астанаға қазақша үйрену үшін ... .
5) Қазақ тілін жақсы білу үшін көбірек қазақша ... .

19. Төменде берілген ақпаратты пайдаланып, сөйлемді үшін шылауымен жазыңыз. 

1)   ... жаңа студенттер залға жиналды.
а)  олар ректорға сұрақ қойғысы келеді;
ә)  ректор оларға университет туралы әңгімелейді.
2)  ... жас суретшілер көрме ұйымдастырды.
а) олар өздерінің жақсы суреттерін көрсеткісі келеді;
ә) астаналықтар олардың жақсы жұмыстарын көре алады.
3) ... оқытушы студенттерді консультацияға шақырды.
а) ол тағы да ең қиын тақырыптарды оларға түсіндіргісі келеді;
ә) студенттер ең қиын тақырыптарды тағы бір рет қайталай алады.
4) ... жастар әртүрлі елден Қазақстанға оқуға келеді.
а) олар жақсы білім алғысы келеді;
ә) осы елдерде көптеген жақсы мамандар болады.



44

20. Сұрақтарға толық жауап беріңіз. Жылдам жауап беруге тырысыңыз.

1) Неге қазақ тілін жақсы білгіңіз келеді?
2) Сіз неге қазақша көп (аз) оқисыз?
3) Сіз неге спортпен айналысасыз (айналыспайсыз)?
4) Сіз неге киноға жиі (сирек) барасыз?
5) Сізге неге Алматының ауа райы ұнайды?
6) Сіз неге мектептес достарыңызды жиі есіңізге аласыз?
7) Сіз кім болғыңыз келеді? Неге?
     Сіз неге біздің  университетті таңдадыңыз?

21. Кеше (бірнеше күн бұрын) сіз не істей алмадыңыз, неге және салдары қандай 
болды, жазыңыз, айтыңыз.

Үлгі: 
а) Мен достарыммен бірге театрға бара алмадым, себебі менің жұмыстарым көп болды.
б) Достарыммен бірге театрға бара алмадым, сондықтан спектакль туралы ештеңе 

айта алмаймын.

1) Сіз математикадан консультацияда болмадыңыз.
2) Сіз көптен бері бұрынғы достарыңызға хабарласпадыңыз.
3) Сіз әлі тіркелуді (регистрацию) рәсімдемедіңіз.
4) Сіз әлі курстағы барлық студенттермен таныспадыңыз.
5) Сіз дәрігер жазып берген дәріні сатып алмадыңыз.
6) Сіз соңғы жаңалықты естімедіңіз.
7) Сіз әлі Астаналық мұражайлардың бірде-біреуінде болмадыңыз.
8) Сіз әлі медициналық комиссиядан өтпедіңіз.
9) Екінші білім алғыңыз келетіні туралы сіз әлі ата анаңызға айтпадыңыз.

  ОҚЫЛЫМ

І. МӘТІНАЛДЫ ТАПСЫРМАЛАР

1. а) Мына сөздердің мағынасын сөздіксіз анықтаңыз, сұрақ қойыңыз.

Колледж, компания, мінез, кәсіби, әлеуметтік, бағдарламалау, сала, технология, кезең, 
фактор, маман, рөль.

ә) Осы сөздердің мағынасын дұрыс түсіндіңіз бе, сөздікпен тексеріңіз.

2. Тақырыптық қатардан басты сөзді анықтаңыз, сәйкес емес сөздерді  көрсетіңіз.

Дәрігер, мұғалім, детектив, мамандық, бағдарламашы, оқушы, технология, инженер, 
бизнес.

3. Сөздермен жұмыс.  Таныс емес сөздерді аударыңыз, бір түбірлес сөздерді топтап, 
жазыңыз.

Таңдау, ұқыпты, оқу, мектеп, ойнау, уақыт, оқытушы, қамқор, қызық, болады, білу, назар, 
қамқорлық жасау, жақсы көру, оқу, қызығу, мүмкіндік, тырысу, қазіргі, білім, сүйікті, ата-ана, 
оқушы, ойын.
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4. Берілген сөздерге анықтауыш таңдаңыз.

Мәселе, өмір, маман, мінез, мамандық, 
әлем, іс, жұмыс, ойын.

Күшті, маңызды, пайдалы, қиын, компьтер-
лік, қазіргі, бүгінгі, қызық, ішкі, келешек.

5. Сөздер мен сөз тіркесін, мысалдарды оқыңыз. Олардың мағынасын мәнмәтін 
бойынша түсінуге тырысыңыз.

1) сияқты ... сондай...
- Әкелеріміз өздері сияқты балаларының да сондай мамандықты алғанын, оқығанын қа-

лайды.
2) бір жағынан, ..., екінші жағынан, ... .
- инженерлік факультетке түссем бе, түспесем бе, көпке дейін шеше алмадым. Бір 

жағынан, маған физика мен математика ұнайды, екінші жағынан, инженерлік маман-
дықтың әйелдер оқитын мамандық емес екенін түсінемін.

3) тыңғылықты
Егер тек қана жыл бойы тыңғылықты дайындалсаң ғана университет те жақсы білім 

аласың.
4) мүмкіндігінше көбірек
- Егер өзіңізді жақсырақ сезінгіңіз келсе, таза ауада мүмкіндігінше көбірек болыңыз.
5) ашу - нені ашу?
Көптеген жастар өзінің фирмасын ашқысы келеді.
6) Оның мінезі қандай?
     Оның мінезі жақсы.
7) түбір етістік  + алу 
- Менің досым тамаша музыкант: ол әртүрлі аспаптарда ойнай алады (біледі). Ал мен мүл-

дем білмеймін.
8) табу керек, кімді, нені?
- Менің барлық сұрақтарды шешуге уақытым жоқ.
- Түсінемін. Сұрақтар күтіп тұрмайды ғой. Уақыт табу керек.
9) өзгерту, нені?
Қазір мамандық туралы оның пікірі басқа. Ол мамандығын өзгертті.
10) сенімді 
Сенімді адамдар өздерінің шешімін бірнеше рет өзгертпейді.
11) тиесілі кімге? неге?
- Бұл мемлекеттік фирма емес, бір белгілі бизнесменге тиесілі.
12) әсер ету (влиять - повлиять) неге? кімге?
- Мамандық таңдауға көптеген факторлар мен адамдар әсер етеді.
13) қызығу неге? қызықтыру кімді? немен?
- Мен компьютерге қызығамын, сондықтан бос уақытымда компьютерде отырамын. 

Оқытушы оқушыларды өз пәніне қалай қызықтыру керек екенін білу керек.
14) шығармашылық 
- Әдетте шығармашылық мамандықтар деп, суретші, жазушы, музыкант мамандықта-

рын айтады.
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 ОҚЫЛЫМ МӘТІНІ

1. Мәтінді оқыңыз. Мәтінге тақырып таңдаңыз.

Мектепті бітірерде болашақ мамандығыңды таңдайтын уақыттың келгенін түсіне 
бастайсың. Бұл оңай емес. Бұл – отбасы үшін де мәселе.  Әкелеріміз өздері сияқты балала-
рының да сондай мамандықты алғанын, оқығанын қалайды. Шешелеріміз балаларының 
туған қаласынан алысқа кетпегенін қалайды. Егер қалада колледж немесе университет 
болса, ата-аналар  әдетте өздерінің балаларын сонда түсуге үгіттейді.

Жастарға осы мәселені шешу өте қиын. Бір жағынан, жастар терең білім алғысы келеді. 
Екінші жағынан, бірнеше жыл бойы тыңғылықты оқу да қиын. Сондай-ақ, жастар жылдам 
өз бизнестерін бастағысы келеді, өздерінің фирма, компаниясын ашқысы, жақсы қаржы та-
пқысы, тәуелсіз болғысы келеді. 

Әрине, жақсы, қызықты  мамандықтар көп. Барлық мамандықтардың керек екені, бар-
лық мамандықтардың маңызды екені құпия емес. Қалайша дұрыс таңдау жасауға болады?

Біріншіден, мінезіңіз қандай екенін ойлану керек. Мысалы, жақсы дәрігер болу үшін сал-
мақты, мейірімді болуыңыз керек. Мектеп мұғалімі балаларды жақсы көрумен қатар, олар 
өз пәнін жақсы білуі тиіс, оны түсіндіре де білуі керек. Детектив батыл, адал, ақылды, және 
күшті болуы керек.

Екіншіден, өз жұмысыңды кәсіби деңгейде ынтамен  істеу керек.
Көптеген жастар жоғарғы сыныпта-ақ өмірде немен айналысатынын біледі. Болашақ ма-

мандықтары туралы сыныптастары қалай айтады, тыңдайық.
1. - Мен Назыммын. Осы жылы мен мектепті бітіремін. Менің арманым – психолог болу. 

Менің адамдарға көмектескім келеді. Адамдарға өздерінің ішкі әлемін түсінуге көмектес-
кім келеді, өздеріне сенімді болуға көмектескім келеді. Бірақ бұл мамандық қызық, себебі 
әртүрлі адамдармен жұмыс істейсіз.

2.- Менің атым – Мақсат. Бағдарламашы болғым келеді. Компьютерге қызығамын. Менің 
мектептегі сүйікті пәндерім – математика, физика және, әрине, бағдарламалау да болатын. 
География, биология, химия да мен үшін қызықты пәндер. Ал менің хоббиім компьютерлік 
ойындар мен бағдарламалау. Компьютерім бар, сағаттап жұмыс істеп, отыра беремін. Қазір-
гі кезде бағдарламашы мамандығының мүмкіндігі көп деп ойлаймын. Компьютер қазіргі 
технологиядағы ең ұтқыры болып табылады. Сондықтан мектептен кейін университетке 
бағдарламалауды оқуға түсемін.

3. Менің атым – Зере. Мен мамандық таңдаудың қиын екенін түсінемін. Мамандық 
таңдауға көптеген факторлар адамдар әсер етеді. Ата-ананың да, мұғалімнің де әсері бар 
бұл мәселеде.

Мектептегі менің сүйікті сабағым – қазақ тілі. Мен бұл пәнді жақсы көремін. Мұның себебі 
мұғалімімнің әсері деп ойлаймын. Мен қазақ тілі пәнінің мұғалімі болғым келеді. Мұғалім 
болу оңай емес: мұғалімге орасан шыдамдылық керек. Мұғалім қиынды оңайлатуды, өз 
пәніне балаларды қалай қызықтыруды, тартуды  білуі керек. Және, әрине, мұғалім өз пәнін 
жақсы білу керек. Менің мұғалімім тұп-тура сондай адам. Ол нағыз профессионал, тамаша 
адам. Мүмкін мен болашақта мұғалімім сияқты  болармын.

2. Мәтінге ұсынылған тақырыптарды талқылаңыз, жақсырағын таңдаңыз.
3. Мәтіннің негізгі идеясын айтыңыз. Өз жауабыңызға дәлелдер келтіріңіз. 
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ІІІ. Лексика-грамматикалық тапсырмаларды орындаңыз.

1. Сөйлемді толықтырыңыз.

1) Досыңды университетке түсуге үгіттеу,...
2) Фирма құру,...
3) Пікіріңді өзгерту, ...
4) Балаларға қамқорлық жасау,...
5) Компьютерге қызығу, ...
6) Мамандық таңдауға әсер ету, ...
7) Жақсы маман болуға үміттену, ...

2. Берілген сөйлемдерді басқаша құрып көріңіз. 

1) Әрбір адамға мамандықты дұрыс таңдау маңызды.
2) Жақсы дәрігер болу үшін шыдамды  болу керек.
3) Мектеп мұғаліміне өз пәнін жақсы білуі қажет.
4) Психологтың адамдарды жақсы көруі керек.
5) Жақсы мұғалім болу үшін қатты тырысу керек.
6) Өз мамандығыңа шығармашылықпен қарау -  маңызды.
Ауыстырылатын сөздер мен сөз тіркестері: мамандықты дұрыс таңдау; шыдамды; 

өз пәнін жақсы білу; адамдарды жақсы көру; шығармашылықпен қарау.

3. Мәтін мазмұнын есіңізге түсіріп, сөйлемді аяқтаңыз.

1) Әкелер балаларының өздері сияқты ... қалайды
2) Аналар  балаларының  .... қалайды .
3) Көптеген жастар .... келеді.
4) Назым .... келеді.
5) Мақсат....  келеді.
6) Зере ... келеді.

4.  Жақша ішіндегі сөзді дұрыс тұлғасында жазыңыз.

1) Жастарға мамандық таңдау мәселесін (шешу) қиын.
2) Көптеген жастар өздерінің фирмасын (құру) келеді.
3) Жақсы таңдау жасау үшін сіз мінезіңізді (ескеру) керек.
4) Балалар мектепте-ақ өмірге өз жолын (таңдау) тырысады.
5) Әдетте, оқушылардың жоспары оқу кезеңінде бірнеше рет (өзгеру).
6) Мұғалім балаларды өз пәніне (қызықтыру) керек.
7) Болашақта мұғалімім сияқты (болу) латыныма үміттенемін.

5. Себеп мәнді құрылымды білдіретін сөйлемді оқыңыз. Оларды салдар мәнді  
құрылымға алмастырыңыз. 

1) Балалар өз пікірін жиі өзгертеді, себебі жақсы мамандықтар өте көп.
2) Назым психолог болғысы келеді, себебі ол адамдарға көмектескісі келеді.
3) Мақсат бағдарламашы болғысы келеді, себебі ол компьютерге қызығады.
4) Зере мұғалім мамандығын таңдады, себебі оның мектепте қазақ тілінен тамаша 

мұғалімі болды.
5) Мұғалім өте қиын мамандық,  себебі мұғалімге үлкен шыдамдылық керек.
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 АЙТЫЛЫМ

1. Әңгімелесу үшін жауап беруге тиісті сұрақтармен танысыңыз. 

1) Сіз қай мамандықта оқисыз?
2) Сіз неге осы мамандықты таңдадыңыз?
3) Сізге осы таңдауды жасау қиын болды ма?
4) Болашақ мамандығыңызды қалай бағалайсыз?
5) Осы саланың мамандары қандай болу керек деп ойлайсыз? Неге?
6) Қазіргі жастардың екінші мамандық алу туралы не ойлайсыз? Бұл сіз үшін маңы-

зды ма?
7) Сіз қандай екінші мамандық алар едіңіз? Неге?
8) Сіздің пікіріңізше, болашақ мамандықты таңдау үшін ең маңызды не: қабілет пе, жақ-

сы ақша табу ма немесе басқа ма? Өз жауабыңызға аргументтер  айтыңыз.
9) Өзіңіздің таныстарыңыздың, туыстарыңыздың, достарыңыздың немесе белгілі 

адамдардың қайсысын нағыз профессионал деп айтар едіңіз? сіз үшін кім үлгі болып табы-
лады? Неге? 

10) Жоғары білім алған, бірақ мамандық таңдауда қателескен адам  не істеу керек? Өзіне 
ұнамайтын іспен айналысуды жалғастыра беруі керек пе, немесе өзінің қабілетіне байла-
нысты басқа мамандық алуы керек пе? Неге?

11)  Университетті бітірген соң қайда жұмыс істегіңіз келеді? Сіздің елде мамандығыңыз 
бойынша қызықты  жұмысқа тұру оңай ма, қиын ба? 

2. Аталған тақырыпты талқылау үшін қызықты болуы мүмкін тағы қандай сұрақтар 
берер едіңіз. 4-5 сұрақ ұсыныңыз.  

3. Пікірмен келісіңіз немесе қарсыласыңыз («иә» немесе «жоқ» деп бір сөзбен ай-
тыңыз). 

1) Болашақ мамандығыңды дұрыс таңдау – оңай.
2) Қазіргі жастар терең білім алғыс келмейді.
3) Дұрыс таңдау жасау үшін өзіңіздің мінезіңізді ескеруіңіз керек.
4) Адамдар үшін кезкелген мамандықтың ең маңыздысы - жақсы ақша табу.
5) Назым психолог болуға шешім қабылдады, себебі  қазір бұл мамандық өте сәнді (модная)
6) Мақсат бағдарламашы болғысы келеді, себебі ол бағдарламалауды оқығысы келеді.
7) Зере оқытушы  мамандығын таңдады, себебі оның шешесі ағылшын тілінің оқытушысы.

4. Сұрақтарға аргументті жауап беріңіз.

1) Неге жастардың мамандық таңдау мәселесі  – отбасы үшін де   маңызды?
2) Неге жас адам үшін бұл мәселені шешу қиын?
3) Дұрыс таңдау жасау үшін нені ескеру керек?
4)  Кез келген мамандықтың адам үшін ең маңыздысы не?
5) Назым қандай мамандық таңдады? Ол неге осы мамандықты қызықты деп санайды?
6) Мақсаттың хоббиі не? Ол кім болғысы келеді? Болашақта компьютердің  рольі туралы 

не ойлайды? Неге ол осылай ойлайды?
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7) Зеренің пікірінше, мамандық таңдауға кім  әсер етеді?
8) Оған кім әсер етті? Неге?

5. Сіздің пікіріңізше, әртүрлі мамандық адамдары: заңгер, ғалым, журналист, дипло-
мат, ұшқыш, сатушы, балабақша тәрбиешісі, фирма директоры қандай болуы керек?

6. Жоғарыда оқыған мәтінді әңгімелеңіз.

  ЖАЗЫЛЫМ

1. Мына сұрақтар  бойынша шағын монолог құрастырыңыз. Жоғарыда айтылған 
грамматикалық құрылымдарды пайдаланыңыз. 

 Болашақ мамандығыңызды таңдаудағы басты себептер нелер?
 Мамандығыңыздың ерекшелігі неде?
 Сіздіңше, қазіргі заман талабына сай мамандықтар қайсысы?
 Мамандығыңызбен қалай мақтанар едіңіз? 
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ТӨРТІНШІ сабақ   
4. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СЫЙЛЫҚТАР

МӘТІНДЕР:
І. Сыры бөлек сыйлықтар
ІІ. Оскар – киноөндірістегі ең беделді сыйлық
ІІІ. Халықаралық сыйлықтар

ГРАММАТИКА:
Анықтауыштық қатынастың берілуі

ЛЕКСИКАЛЫҚ МИНИМУМ

 

қалыптасқан үрдіс
сый-сияпат 
абыройын асыру
мәртебелі марапат

бұйыра бермеу
аузына қарату
қыруар
бертінде

Сұрақтарға жауап беріңіз.
1. Суретте көрсетілген әлемдік сыйлықтар туралы не білесіз?
2. Сіздің ойыңызша, әлемдік сыйлықтарды ұсынудың маңызы неде?
3. Өзіңіз білетін әлемдік сыйлық туралы әңгімелеңіз.

  ТЫҢДАЛЫМ
                 ТЫҢДАЛЫМАЛДЫ ТАПСЫРМАЛАР

1. Сұраққа жауап жазыңыз.

Әлемдік сыйлықтарды алған қандай тұлғаларды білесіз? (Олардың қай сала бойынша 
сыйлық иегері атанғанын да жазыңыз.)

• ________________________________________________________________________________________________________
• ________________________________________________________________________________________________________
• ________________________________________________________________________________________________________
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2. Сөз тіркестерінің мағынасын табыңыз.

Пенде    Екінің бірінің
□ адам    □ адамның
□ халық    □ ешкімнің
□ көпшілік   □ әркімнің

  ТЫҢДАЛЫММЕН ЖҰМЫС 

3. Сөйлемдердегі бос орындарды толтырыңыз.

Әлемде Альфред сыйлығын алуды армандамайтын пенде жоқ шығар. Екінің бірінің 
_____________ жазыла бермейтін бұл бақытқа қолы жеткендер де аса көп емес бүгінде. Деген-
мен, бағымызға қарай, осынау мәртебелі марапатты ______________ адамдар қатарында алаш 
азаматы да бар екен.

Ғаламтордан  ____________________________ тастаған осындай ақпаратты оқыдым. Мені бір 
таңғалдырғаны, көп адамға бұйыра бермейтін сыйлықты таза еңбегінің арқасында алған 
тұңғыш қазақ жайында туған халқының бейхабар болуы, білмеуі. Белгілі бір топтың 
_______________ қалып қойған бұл хабар бүкіл елге ақпарат құралдары арқылы хабарлан-
бауы түсініксіз жайт. Бәлкім, бір-екі рет айтылған да, жазылған да шығар. Сонда да халық                          
Достай Раманқұловтың кім екенін дұрыс білмейді. Иә, әлемдегі ең бағалы сыйлық – Нобель-
ге тәуел сіз Қазақстанда тұңғыш ие болып, алаштың абыройын асырған дарынды ұлдың 
есімі – Достай Раманқұлов! 

4. «Иә» немесе «Жоқ» деп белгілеңіз.

1) МАГАТЭ ұжымы Бүкіл дүниежүзі бойынша ядролық қауіпсіздікті сақтаудағы 
     еңбектері үшін халықаралық Нобель сыйлығымен марапатталды. _______
2) МАГАТЭ бойынша Нобель сыйлығын  алған 11 адамның ішінде біздің 
     жерлесіміз бар.  _______
3) Нобель сыйлығы бойынша алған  қаржыны жетім балалар үйіне аударды.  _______
4) Нобельді белгілі бір топ өкілдеріне беру – бұрыннан қалыптасқан дәстүр. _______     
5) Достайдың Нобель сыйлығын алуына Президентіміз 
     Нұрсұлтан Назарбаевтың атом энергетикасы саласындағы жүргізіп отырған 
     саясаты да тікелей әсер еткен. _______  
       

 ОҚЫЛЫМ

1-мәтін
СЫРЫ БӨЛЕК СЫЙЛЫҚТАР

Түрлі жағдайда адамдардың бір-біріне сыйлық беруі – қалыптасқан үрдіс. Әсіресе, үйіне 
келген қонаққа сый-сияпат, туған күнге сыйлық жасауды әркім өз міндеті санайды. Ал бұ-
дан жоғары тұрған сыйлықтар, халықаралық маңызы бар марапаттар адамзат үшін жасаған 
жақсылық, болашақ үшін жасалған игілікті іске орай беріледі. Солардың біразы  мынадай:
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Нобель сыйлығы – әлемдегі ең қымбат әрі беделді сыйлық. Мұны 
иеленгендер үздіктердің үздігі болып саналады. Бұдан бір ғасыр бұрын 
Альфред Нобель әлемді сақтау мақсатында күресушілерге арнап қара-
жат бөлу туралы өсиет қалдырады. Содан бері ол барлық сала бойынша 
ең үздік әдебиетшілерге, физика, химия, физиология, медицина секілді 
сала мамандарына беріліп келеді. Осылайша швед оқымыстысы Аль-
фред Бернхард Нобель тарихта атын қалдырды, зор беделге ие болды. Өз 
өмірін жарылғыш заттарды жасауға арнаған ғалым 1867 жылы динамитке патент алады. 
Ғылымдағы табыстары оның тез баюына ықпал етеді. Ақыры ол артық ақшасын игілікті 
істерге  жұмсауды ұйғарып, 1885 жылы 27 қарашада Париждегі шведнорвег клубында адам-
зат игілігі үшін жасалған жаңалыққа сыйлық тағайындау туралы өсиет жазады. Алғашқы 
Нобель сыйлығы 1901 жылы 10 желтоқсанда иесіне тапсырылды. Нобель сыйлығын алған-
дардың арасында жазушылар Бернард Шоу, Эрнест Хемингуэй, Александр Солженицын, ме-
дицинада Илья Менчиков, Фредерик Бантинг және басқалар бар. 

Лениндік сыйлық – кезінде әлемді аузына қаратқан КСРО-ның бас-
ты сыйлығы болды. Ол түрлі салада қызмет  істейтін азаматтарға ең-
бектегі жоғары жетістіктері үшін берілді. Бәрінен ерекшелігі, сыйлық 
сырт елдердің азаматтарын берілмейтін.

Лениндік сыйлық 1925 жылы Орталық комитеттің қаулысымен 
бекітіліп, ол Владимир Ильич Лениннің туған күні – 22 сәуірде ең 
таңдаулы азаматтарға тапсырылатын. Алғашқыда сыйлық ғалымдарға 
ғылыми еңбектері мен жетістіктері үшін берілсе, кейіннен ауқымы ке-
ңейіп, өнер мен мәдениет, техника мен сәулет, журналистика, тағы басқа 
салада көзге түскен азаматтарға да беріле бастады. 1935-1957 жылдар 
аралығында бұл сыйлықты 3-дәрежелі Сталин сыйлығы алмас тырды. 
Бірақ 1956 жылдың 15 тамызынан бастап СОКП Орталық комитеті 

және Министрлер кеңесінің қаулысымен Лениндік сыйлық қайта қалпына келтірілді. Бұл 
құрметке ие болғандар диплом, кеудеге тағатын белгі мен ерекше куәлікпен қоса, 7500 
рубль алды. Бұл ақшаға сол кезде жаңа «Волга» көлігін сатып алуға болатын. Жылына бір 
рет берілетін Лениндік сыйлыққа генетик Николай Вавилов, физик-атом шы Андрей Саха-
ров, конструктор Сергей Королев, балерина Галина Уланова, авиаконс т руктор Андрей Тупо-
лев, композитор Андрей Прокофьев, көрнекті ғалым Қаныш Сәтбаев, конструктор Михаил 
Калашников, ақын Самуил Маршак және өмірден өткен соң режиссер Андрей Тарковскийге 
және басқаларға берілген. 

Букер сыйлығы – Ұлыбританияда бертінде тағайындалған сый-
лық. Нақтырақ айтсақ, 1969 жылы Ливерпульде ағайынды Букер-
лердің иелігіндегі «Букер» сауда компаниясы тағайындаған. 1950 
жылы компания басшысы Майкл  Кейн жан досы, марқұм жазушы 
Ян Флемингтің шығармаларын шығаруға авторлық құқық алады. 
Бұл кезде «Букер» компаниясы Агата Кристи, Роберт Болт секілді 
танымал қаламгерлердің шығармаларын сату арқылы табыс табуға 
кіріскен. Осылайша кітап бизнесі оларға қыруар қаражат әкелді. Бұған 
өз ризашылықтарын қалай білдіруді ойлаған  кәсіпкерлер Британ ынтымақтастығы неме-
се Ирландияда тұратын жазушылар үшін Букер сыйлығын тағайындайды. Ал 2002 жылы 
қаржыландыруды «Мэн» қаржы тобы қолға алғандықтан, сыйлық атауы «Мэн Букер» деп 
аталатын болды. Жеңімпаздар 1969 жылы 5 мың фунттан ала бастады. 2005 жылы Ұлыбри-
танияда құрметті әдеби сыйлық ауқымын кеңейтіп, халықаралық деңгейге шықты. Сөйтіп, 
ағылшын тіліндегі таңдаулы шығармаларға 87 мың доллар көлемінде сыйақы тағайындал-
ды. Тіпті, 2000 жылы Майкл Кейннің әйелі оның атына африкалық жазушылар үшін бөлек 
сыйлық ұсынды. Букер сыйлығын иемденгендер арасында қазақстандық қаламгерлер жоқ.
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Голдман сыйлығы – жыл сайын экологияны қорғау-
ға атсалысқандарға беріледі. Мұны осы саладағы ең ірі 
сыйлық деуге де негіз бар. 1990 жылы қоғам қайрат-
кері, филантроп Ричард Н. Голдман әйелі екеуі тағайын-
даған марапат. Осы сыйлықпен әлемнің әр шалғайында 
тұратын, қоршаған ортаны қорғауға ерекше атсалысып 

жүрген 130-ға жуық азамат марапатталған. Қарапайым адамдардың қарапайым тірлігі 
арқылы тазалық сақтап, қоршаған ортаны қорғаудағы ерен еңбектерін бағалауға арналған 
марапатқа жылына алты адам ие болады. Әр жеңімпаз 150 мың доллар және жылан бейне-
ленген статуэтка алады. Олардың арасында қарағандылық Ғайша Атаханова бар. Ол мұны 
2005 жылы радиоактивті ластануға қарсы күрескені үшін алған. Лауреаттар қатарында Эк-
вадор, Мозамбик, Мексика, Бельгия секілді елдердің таңдаулы азаматтары бар. 

Филдс сыйлығы – халықаралық сыйлық ретінде та-
нылған. Ол 4 жылда бір рет халықаралық математика 
конгресінде жасы 40-тан аспаған таңдаулы ғалымдарға 
беріледі. Сыйлық атауы мен арнаулы медаль Джон Филдстің 
құрметіне арналған. 1924 жылы Торонтода өткен VII ха-
лықаралық математика конгресінде болашақ президент 
келесі конгресте екі математикті адал еңбектері үшін алтын медальмен марапаттап тұруды 
ұсынады. Ақшалай сыйлығы 15 000 канада долларына тең. Алғашқы  медаль 1936 жылы Осло 
қаласындағы X конгресте тапсырылды. 

Пулитцер сыйлығы – АҚШ-тағы беделді сыйлық. Ол әдеби-
ет, журналистика, музыка және театр саласы бойынша беріледі. 
Баспасөз магнаты Джозеф Пулитцер (1847 жылы туылған) 
өлім алдында қаражатын пайдалану бойынша өсиет қалды-
рады. Осыған байланыс ты құрылған қор 1903 жылы 17 тамы-
зда Пулитцер сыйлығы тағайындалады. Сыйлық 1917 жылдан 
бері жылына бір рет көрнекті азаматтарға тапсырылып келеді. 

Көлемі - 10 мың доллар. (сыйлықтар туралы ақпараттар интернеттен қысқартылып 
алынды)

  ТАПСЫРМАЛАР

1. Сөйлемдерді оқыңыз. Олардың мағынасын басқа сөздермен жеткізіңіз. 

• Түрлі жағдайда адамдардың бір-біріне сыйлық беруі – қалыптасқан үрдіс. 
• Нобель сыйлығын иеленгендер үздіктердің үздігі болып саналады. 
• Альфред Нобель артық ақшасын игілікті істерге  жұмсауды ұйғарды.
• Лениндік сыйлық – әлемді аузына қаратқан КСРО-ның басты сыйлығы болды.
• Кітап бизнесі қыруар қаражат әкеледі.
• Ағылшын тіліндегі таңдаулы шығармаларға сыйақы тағайындалды.
• Қоршаған ортаны қорғаудағы ерен еңбектерін бағалау.

2. Пайыммен келісіңіз немесе қарсыласыңыз («иә» немесе «жоқ» деп бір сөзбен 
айтыңыз). 

1) Әлемдік сыйлықтар  тек  игілікті іске орай беріледі. 
2) Нобель сыйлығы – әлемдегі ең қымбат әрі беделді сыйлық. 
3) Ғылымдағы табыстары оның атақты болуына ықпал етеді.
4) Нобель сыйлығын алғандардың арасында әрсаланың ғалымдары бар. 
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5) Лениндік сыйлық – түрлі саладағы қызметкерлерге жоғары жетістіктері үшін берілді. 
6) Лениндік сыйлық 22 сәуірде берілген.
7) 1935-1957 жылдар аралығында Лениндік сыйлықпен қатар үш дәрежелі Сталин сый-

лығы берілді.
8) Букер сыйлығын 1969 жылдан беріле бастады.  
9) Букер сыйлығы әр салада жетістікке жеткен ғалымдар ға беріледі.
10) Голдман сыйлығы  өткен ғасырдан бастап экология саласы бойынша беріліп келеді.
11) Голдман сыйлығын алғандар арасында қазақстандықтар да бар.
12) Жас ғалымдарға ғана берілетін халықаралық сыйлықтар да бар.

3. Қойылған сұрақтарға аргументті жауап беріңіз. 

1)  Нобель сыйлығы несімен ерекшеленеді?
2) Нобель сыйлығын алған ғалымдарды атаңыз.
3) Лениндік сыйлық кімдерге берілген?
4) Лениндік сыйлықты иеленгендерге не берілді?
5)  Әдебиетшілерге берілетін қандай әлемдік сыйлықтар бар?
6)  АҚШ елінен берілетін әлемдік сыйлықтарды атаңыз.
7)  Математика саласы бойынша берілетін әлемдік сыйлықтарды атаңыз.
8)  Әлемдік деңгейдегі сыйлықты иеленген қазақстандықтарды білесіз бе?
9)  Әлемдік сыйлықтардың ең көнесі қайсысы?
10) Ақпараттарды топтап, қорытынды жасаңыз.

ОСКАР – КИНОӨНДІРІСТЕГІ ЕҢ БЕДЕЛДІ СЫЙЛЫҚ

Әлемдегі беделді сыйлықтардың тарихына үңілуді жалғастыра-
мыз. Нобель сыйлығы сан саладан жүйрік шыққан тұлғаларға беріл-
се, кино саласында өзіндік із қалдырған туындылар мен актерлерге 
«Оскар» сыйлығы берілетінінен бәріміз хабардар шығармыз.

Киноматография өнері мен ғылымының академиясы жыл сайын 
Лос-Анджелесте кино саласының үздіктеріне арнап «Оскар» сый-
лығын табыс етеді. Оскар сыйлығын тапсыру рәсімі ондаған елдер-
де тікелей эфирде көрсетіледі.

Б.Майердің идеясымен құрылған кинокомпанияның 230 мүшесі 
1929 жылы сыйлық беру идеясын бір ауыздан мақұлдап, ең үздік 
киноларды марапаттауға кірісті. 1933 жылы Уолт Дисней бұл мара-
патты «Оскар» деп атады. 

Ең алғашқы 1929 жылдың 16 мамырында өткен марапаттау 
рәсімінде мына фильмдер мен актерлер «Оскар» сыйлығымен марапатталды:

Джанет Гейнор «Шығыс» (Sunrise) пен «Жетінші аспан» (Seventh Heaven) фильмдеріндегі 
жұмыстары үшін, 1927 ж. «Көше періштесі» (Street Angel) үшін, 1928 ж Эмиль Дженнингс 
«Соңғы бұйрық» (The Last Command) пен (The Way of All Flesh) фильмдері үшін.

Уорнерлердің «Джаз әншісі» фильмі «киноөндірісіне төңкеріс әкелген жаңашыл, үздік 
дыбысты картина» ретінде танылды.  Дегенмен академия дыбыссыз фильмдермен бәйгеге 
түсуі әділетсіз болар деп фильмді конкурсқа қатыстырмады. 

Осы жылдан бастап, атағы әлемді кезіп, көптің көңілінен орын алған кинолар мен киноны 
жасаушылар жыл сайын кино саласындағы ең үздік сыйлықты алу үшін АҚШ-қа ағылады.

2007 жылғы мәлімет бойынша, Америка киноакадемиясы дауыс беруге құқылы 15 гиль-
дияға бөлінген 5829 адамнан тұрады. Актерлік гильдия 1311 адамнан құралып, жалпы да-
уыс берушілердің 22 пайызын құрайды. Әр гильдия өз категориясы бойынша дауыс береді. 
Мысалы, актерлар үздік актерлар мен актрисаларды таңдайды т.б. 
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75 жыл бойы салтанатты марапаттау рәсімі сәуірдің басы – наурыздың аяғында өткізіліп 
келді. 2004 жылдан бастап, Чикагода жасалатын 4 килограмдық «Оскар» мүсіні кино үздік-
теріне ақпанның аяғы – наурыздың басында табыс етіледі. Қазақстанда осы бір беделді 
сыйлықты алған актер не фильм жоқ. Қазақстандық киноөндірісте тұңғыш болып «Оскар-
ды» кім иеленер екен?  

(Massaget.kz  Дайындаған: Мейіргүл Оңғарова)        

4. «Иә» немесе «Жоқ» деп жауап беріңіз.                         

o «Оскар» сыйлығын табыс ету Лос-Анджелесте өтеді. _______
o «Оскар» сыйлығы 4 жылда бір беріледі. _______
o «Оскар» сыйлығын беру рәсімі көптеген елдерде тікелей эфирде көрсетіледі. _______
o Б.Майердің идеясымен бұл сыйлық «Оскар» деп аталды. _______
o Көпшілікке ұнаған кинолар мен кино авторлары жыл сайын кино саласындағы ең үздік 
    сыйлықты алу үшін АҚШ-қа барады.   ____
o Марапаттау рәсімі тек көктемде болады. _______
o Кино үздіктеріне ұсынылатын «Оскар» мүсіні Чикагода жасалады. _______
o «Оскар» сыйлығын алған актерларға ақшалай сыйлық беріледі. _______

  ГРАММАТИКА

Анықтауыштық қатынастың берілуі

Төменде берілген  есімше тұлғасындағы етістіктерге назар аударыңыз:
• құрған, жариялаған, ұйымдастырған, экрандаған, істеген, зерттеген, қол қойған, 

шыққан, оқыған.
• ұсынылған, зерттелген, өткізілген, дайындалған, марапатталған, қолданылған, қайта-

рылған, тыйым салынған, әкелінген, ұмытылған, басталған, ашылған, жабылған.

1. Үлгіге қарап, сөз тіркесін жазыңыздар.

Үлгі:  тапсырма – орындалған тапсырма
1. Қор, ұйым, кафедра, қоғам, фирма,  құру;
2. Кітап, мақала, әңгіме, хат, журнал оқу;
3. Оқулық, әдіс, шешім, құжат табу;
4. Теңдеуді, мәселелерді, міндетті, сұрақтар шешу;
5. Кітап, мақала, роман, аманат жариялау;
6. Романды, әңгімені, повесті, новелланы, спектакльді экрандау.

2. Анықтауыш ретінде есімшенің қолданысы

Мына есімшелердің қандай етістіктен болғанын айтыңыз.
Үлгі: сөйлейтін – сөйлеу
Әңгімелейтін, армандайтын, қатысатын, кіретін, айналысатын, білетін, еститін, өн-

діретін, біріктіретін, қажет ететін, орындайтын, пайдаланатын, аударатын, жүзеге асыра-
тын, жариялайтын, экрандайтын, тарататын.

3. Сөйлемді есімшелі оралыммен толықтырыңыз. Есімшелі оралым мағынасына 
назар аударыңыз. 

• Белгілі ғалым туралы жазатын корреспондент. 
• Студенттер  спектакльдегі басты рөлде (ойнау) актермен кездесті.
• Үнемі өзекті тақырыпта (жазу) корреспондентті бәрі біледі.
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• Менің досым арабша жақсы (сөйлеу) қызбен танысты.
• Мен сіздерді осы тақырып туралы көп (білу) жазушымен таныстырғым келеді.
• Менің досым ағылшын тіліне жақсы (аудару) студентпен бірге тұрады.
• Қазір спортпен (айналысу) студенттер көп. 

4. Мына есімшелердің түбірі қай етістіктен шыққанын айтыңыз.

Үлгі: өскен – өсу.
Туылған, өскен, оқыған, айналысқан, армандаған, қызыққан, көмектескен, бітірген,                    

жұмыс істеген, жазған, жасаған, құтқарған, шыққан.

5. Мына етістіктерді өткен шақ есімшеге айналдырыңыз.

Басқару, беру, ашу, тапсыру, алу, жүзеге асыру, өткізу, әкелу, құру болу.

6. Сөйлемді есімшелі оралыммен толықтырыңыз. Есімшелі оралым мағынасына 
назар аударыңыз.

Үлгі: Оскар сыйлығын (алу) алған режиссер.
1) Пресс конференцияда журналист Абел сыйлығын (алу) математиктен интервью алды.
2) Пресс конференцияда  көптеген инновациялық еңбек (жазу) ғалым сөз сөйледі.
3) Корреспондент осы ғасырдағы математикада табысқа (жету) жас математикпен                   

әңгімелесті.
4) Осы университетте  ғылыммен (айналысу) жастар көп. 
5) Журналдың осы номерінде ғалымның мерейтойына (арналу) мақалалар жарияланды.
6) Жастар Нобель сыйлығымен (марапатталу) ғалымдармен суретке  түсті.
7) Газеттегі мақала – осы тақырыппен көп (айналысу) ғалымның соңғы мақаласы. 

7. Мәтінді оқыңыз. Таныс емес сөздерді аударыңыз. Қандай жаңа ақпарат білдіңіз, 
айтыңыз. Есімшелі анықтауыштардың астын сызыңыз. 

А. Нобель қайтыс болғаннан кейін оның қалдырған аманатында құқықтық сұрақтар 
бойын ша қателіктер болғаны белгілі болды. Ол қарапайым қағазға жазылған болатын, 
заңды түрде рәсімделмеген. Бұл жағдай аманатты жарамсыз деп санаған Нобель мұрагер-
лерінің сотқа баруына  мүмкіндік жасады. 

Қайтыс болған кісі аманатының орындалуына  әрекет еткен  Нобель жағындағы жалғыз-
ақ  адам – оның жиені Эммануэль Нобель ғана болды. Отбасыдағы ең үлкені болып санала-
тын тек осы Эммануэль ғана туыстарынан аманатты  мойындауды талап етті. Эммануэль-
дің ұзақ келіссөзінен кейін және Эммануэль  өз үлесінен бас тарта отырып, өз дегендерінен 
қайтпаған туыс мұрагерлеріне үлкен қаржы төлей отырып, оның даңқты  ағасының амана-
тын орындауға қолы жетті. 

1898 жылы 5 июньде оның байлығына ие болғысы келген туыстары аманатты мойын-
дағанын білдіретін  құжатқа қол қойды. 

Алда Швеция және Норвегия парламенті комиссиясының  А.Нобель қорын құрудың күр-
делі заңды процедураларына қатысты жұмыстар күтіп тұрды. Бастысы іс орындалды: ама-
наттың ізгілікті ойлары заңдық күшін алды.   

  ЖАЗЫЛЫМ

Әлемдік деңгейде танылған Қазақстандық ғалымдар туралы шағын эссе жазыңыз. 
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4.1. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СЫЙЛЫҚТАР
1. Сөздермен жұмыс. Сөздікті пайдаланыңыз.

Есту, даңқ, керемет, тапсырылу, құрметіне, нығайту, күресу, қорғау.

2. Мына сөз тіркестерінің ана тіліңіздегі баламасын табыңыз, сөйлемдер құрыңыз.

Адам тағдыры, әлемдік даңқ, белгілі шығармалар, ештеңе естімеу, керемет табыстар, 
жоғары сыйлық, оңай емес, нобельдік сыйлықтың лауреаттары, физика саласы бойынша,  
жасанды радиоактивтілік, қоғамдық қайраткерлер, ең қауіпті қару, кедей адамдар, жетім 
балалар, теңіздегі тамшы, халықаралық деңгей, жер сілкінісі, су тасқыны.

3. Мына сөздердің антонимін табыңыз.

оңай –    жоғары –
кедей –    үлкен –
жер –    бейбітшілік –
жаңа –    жасанды –

4. Түбірлес сөздердің мағынасын анықтаңыз.

а) табыс, тап, табылды, табу, табысу, табыстар
ә) аш, ашу, ашқан, ашуы, ашулы, ашылған, ашылу, ашқаны
б) атау, аталған, ат
в) таныс, танысу

5. Ойтүрткі сұрақтарға жауап беріңіздер.

а) Қандай сыйлық түрлерін білесіздер.
ә) Қандай халықаралық сыйлық түрлерін білесіздер?
б) Қандай мемлекеттік сыйлық лауреаттарын білесіздер?
в) Қандай Нобельдік сыйлық лауреаттарын білесіздер?

6. Мәтінді оқыңыз. Пікірталас тақырыбын анықтаңыз.

Дастан: Не оқып отырсың?
Салтанат: Өткен аптада Ш.Айтматовтың «Ақ кемесін» оқығанмын. Қазір М.Шолохов-

тың «Адам тағдырын» оқып отырмын.
Дастан: М.Шолоховтың тағы қандай шығармаларын білесің?
Салтанат: Сен оның белгілі шығармаларын «Тынық Дон», «Көтерілген тың» романда-

ры туралы ештеңе естімеп пе едің?
Дастан: Маған осы романдар туралы айтып бере аласың ба?
Салтанат: Жазушыға осы кітаптары әлемдік даңқ әкелді. Ол осы еңбектері үшін 1965 

жылы Нобельдік сыйлық алды. 
Дастан: Бұл сыйлықтар не үшін беріледі? (беру – беріледі? не? кімге? не үшін?)
Салтанат: Бұл сыйлық әр түрлі ғылым саласындағы және әдебиеттегі керемет табыс-

тары үшін беріледі.
Дастан: Тағы қандай жазушылар осы сыйлықтың лауреаттары болды?
Виктор: Осы  жоғары сыйлықты көптеген жазушылар алды. Мысалы: Джон Голсуорси, 

Анатоль Франс, Пабло Неруда, Габриэль Гарсиа Маркес, Эрнест Хемингуэй, Рабиндранат                
Тагор, Бернард Шоу, Борис Пастернак, Иван Бунин, Ромен Роллан. Бұл сыйлыққа лауре-
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ат болу оңай емес. Мен саған керемет отбасы туралы әңгімелеп берейін. Осы отбасының                 
барлық мүшелері ғалым болған және барлығы Нобельдік сыйлықтың лауреаттары болды.

Дастан: Сен кім туралы әңгімелейтініңді білетін сияқтымын. Бұл Кюрилердің отбасы.
Салтанат: Дұрыс айтасың. Мария Склодовская - Кюри және  оның жұбайы Пьер Кюри 

жаңа химиялық элементтерді полоний және радийді ашты, содан кейін радиоактивтік сәу-
лені зерттеді. (ашу-ашқан-нені?). 1903 жылы оларға физика саласы бойынша Нобельдік 
сыйлық берілді. Ал 1911  жылы Мария Склодовская-Кюриге тағы бір химиялық элемент-
метал дық радийді ашқаны үшін Нобельдік сыйлық берілді. Олардың қызы Ирен Жо лио-
Кюре де күйеу баласы Фредерик Жоли-Кюре де радиоактивтілікпен айналысқан, олар да 
Нобельдік сыйлық алды. Бұл сыйлық оларға 1935 жылы жасанды радиоактивтілікті ашқа-
ны үшін тапсырылды. (тапсыру-тапсырылды, не? кімге?)

Виктор: Менделеев таблицасындағы химиялық элемент кюрий Пьер Кюри мен Мария 
Склодовская Кюридің құрметіне аталған екен ғой? (атау-аталған, кімнің құрметіне)

Салтанат: Иә, бұл солай.
Юра: Шынында, керемет отбасы екен. Тағы қандай ғалымдар осы сыйлықтың лауреат-

тары болды?
Салтанат: Көптеген физик ғалымдар алды. Мысалы: даттық физик Нильс Борга атом 

және кванттық механика теориясын ашқаны үшін 1922 жылы Нобельдік сыйлық берілді. 
Салыстырмалылық теориясының авторы Альберт Эйнштейн 1921 жылы теориялық меха-
никадағы еңбектері үшін және фотоэффекті заңдарын ашқаны үшін сыйлық алды. Неміс 
физигі Рентген осы сыйлықты алушылардың бірі болды. Ол сыйлықты 1901  жылы рентген 
сәулелерін ашқаны үшін алды.

Дастан: Нобель сыйлығының лауреаттары тек қана ғалымдар, жазушылар емес, қоғам-
дық қайраткерлер де болғандығын білесіз бе? Оларға бейбітшілікті нығайтқаны үшін 
берілді. (нығайту-нығайтқан-нығайтқаны-нығайту-нені?)

Салтанат: Солай ма?
Дастан: Иә, бұл рас. Мысалы: белгілі ғалым құқық қорғаушы Андрей Сахаров. Ол ХХ ға-

сырдың ең қауіпті қаруы – сутегі бомбасының авторы. Ол осы қарудың адамзат үшін қа-
уіптілігін түсінген соң, оған тыйым салу үшін күресті, осы күрес үшін көп күш жұмсады. 
1975 жылы ол бейбітшілік үшін Нобельдік сыйлығын алды. (күреске не үшін? неге қарсы?) 

Виктор: Мен Индияда тұрған Албан азаматшасы туралы әңгімелегім келеді. Бұл – Тере-
за Шешей. Ол монастырьді тастап, ең кедей адамдардың арасында тұрды, аурулармен жетім 
балаларға көмектесті. (тастау-нені? кімді?)

Тереза шешей балалар үйін, аурухана, көмек орталықтарын тек қана Индияда ғана емес, 
басқа елдерде, мысалы, Венесуэла, Танзация, Кубада ашты. Тереза шешей: «Біз ұлы істер 
жасап жатқан жоқпыз. Біз кішкентай істер жасап жатырмыз», -деді. Тереза шешей өзінің 
ісін «теңіздегі тамшыдай» деп санаса да, халықаралық деңгейде танылды. 1979 жылы оған 
бейбітшілік Нобельдік сыйлығы берілді.

Дастан: Меніңше, көпшілік біледі деп ойлаймын, бүтіндей бір ұйымдар бұл сыйлыққа 
лауреаттар болды. Мысалы Халықаралық Қызыл Крест комитеті. БҰҰ, БҰҰ-ның балалар 
қоры. Осы ұйымдардан қызметі бәріне таныс. Олар көптеген көмек көрсетуде: қай жерде 
жер сілкінеді, су тасқыны болады, құрғақшылық болады, қай жерде ауру бар, аштық бар, 
соғыс әрекеті бар – барлығына көмектеседі.

Салтанат: Нобель сыйлығы әлемдегі ең ерекше болып табылатыны енді түсінікті. Бұл 
сыйлықты алу - әрбір ғалым үшін, қоғамдық қайраткер үшін ең үлкен құрмет.

Рахман: Салтанат әпке, Қазақстанда осы сыйлықты әлі ешкім алмады ма?
Салтанат: Иә... 
Рахман: Ал мен осы сыйлықты алсам деп армандаймын. 
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7. Сіздің пікіріңіз. Келісіңіз немесе қарсылығыңызды білдіріңіз.

1. Нобель сыйлығы тек қана көрнекті ғалымдарға беріледі.
2. Кюридің отбасы түгел Нобель сыйлығының лауреаты болды.
3. Менделеев таблицасында ғалым құрметіне аталған жалғыз элемент бар.
4. Андрей Сахаров Нобель сыйлығын сутегі бомбасын ойлап тапқаны үшін алды.
5. Тереза  шешей көп елдерде кедей адамдарға көмек пунктерін ашты.
6. Тек қана бір ұйым – халықаралық Қызыл Крест – бейбітшілік сыйлығының иегері.
7. Нобель сыйлығы – әлемдегі ең айрықша сыйлық.

8. Пікірталастың негізгі сұрақтары мыналар деп айтуға бола ма:

а. Нобель сыйлығының лауреаттары.
ә. Бұл адамдар Нобель сыйлығын қандай еңбегі үшін алды?
б. Біз оларды неге білеміз, еске аламыз?

9. Мына сұрақтарға жауап беріп көріңіз.

а. Неге Нобель сыйлығы әлемдегі ең айрықша сыйлық деп ойлайсыз?
ә. Осы сыйлық не үшін беріледі?
б. Сіздің елде Нобель сыйлығының лауреаттары бар ма? Олар бұл сыйлықты қашан және 

не үшін алды?
в. Бұл адамдар туралы сіз не  айта аласыз?

10. Ақпараттарыңызды топтап, қорытынды жасаңыз.

11. Мына сөйлемдерді пікірталас мәтініне сәйкес аяқтаңыз.

1. Қазір М.Шолоховтың «Адам тағдырын ...»
2. Мен саған керемет отбасы ...
3. Осы отбасының барлық мүшелері....
4. Мария Склодовская – Кюри және оның жұбайы Пьер Кюри жаңа химиялық элемент-

терді... .
5. Нильс Борга атом және кванттық механика теориясын ашқаны үшін ...
6. Салыстырмалылық теориясының авторы Альберт Энштейн 1921 жылы механикадағы 

еңбектері үшін және фотоэффекті ... .
7. Неміс физигі Рентген 1901 жылы ... .
8. Нобель сыйлығының лауреаттары тек қана ғалымдар, жазушылар емес, қоғам ... .
9. Мен Индияда тұрған Албан ... .
10. Ол монастрьді тастап, ең кедей адамдардың арасында тұрды, аурулар мен ... .
11. Меніңше, көпшілік біледі деп ойлаймын, бүтіндей бір ...

12. Мына етістіктер мен сөз тіркестерін пайдаланып, мәтінді әңгімелеңіз.

Тапсырылды, құрметіне аталды, механика теориясын ашқаны үшін, рентген сәулелерін 
ашқаны үшін, бейбітшілікті нығайтқаны үшін, күресті, көп күш жұмсады, көмектесті, көмек 
орталықтарын ашты, кішкентай істер жасап жатырмыз, теңіздегі тамшыдай деп санаса да, 
халықаралық деңгейде, ұйымдар да лауреат болды.

13. Мәтінге  тақырып таңдаңыз.
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14. Жоспарда берілген тақырыпшаларды мәтіннен табыңыз.

◊ Нобель сыйлығының лауреаттары.
◊ Лауреат ақын-жазушылар.
◊ Кюридің отбасы – лауреаттар.
◊ Тереза Шешей.
◊ Лауреат ұйымдар.

15. Жоспарда аталған (15 тапсырма) мәселелер туралы негізгі ақпаратты мәтін-
нен жазып алыңыз. 

Сонда сізде мәтін мазмұнын айқындайтын тезистік жоспар жазылады.
Үлгі: Лауреат ұйымдар туралы.
- Бүгінде бір ұйымдар да бұл сыйлыққа лауреаттар болды. Мысалы: БҰҰ, БҰҰ-ның бала-

лар қоры.

Сіз не айтар едіңіз?

«Бірінші - тұрмыс», - дедік бұрын.

«Бірінші - сана», - дейміз қазір.

Бірақ бірінші сана да емес, тұр-

мыс та емес. 
Бірінші  - ұят.  (Ю.Карякин).    
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4.2  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СЫЙЛЫҚТАР
1. Сөздермен жұмыс. Сөздікті пайдаланыңыз.

Айрықша, тарихта қалу, қайшылық, өзгеше, мансап, жету, қарапайым, жалғыздық қонақ-
жай, жабырқау, өнертапқыш, көзқарас, ойлап табу, пайдалану, астам, бірігу, марапаттау, қор.

2. Мына сөз тіркестерінің ана тіліндегі баламасын табыңыз: қайраткер, ғылыми 
жаңалық, адамзат тарихы, қарапайым өмір, жалғыз қалу, ақылға сыймас махаббат, өте бел-
гілі, өз бетінше, су асты миналары, әскери мақсат, таңқаларлық табыстар, аманат жазды, 
қайраткерлері марапаттау.

3. Мына сөздердің қарама-қарсы мағынасын жазыңыз.

 талант –   жалғыз –
 қалу –    отаншыл –
 бай –    алыс –
 банкрот –   танылу –
 көңілсіз –   дүниеге келу –
 үлкен –   белгілі –

4. Мына сөздердің синонимін табыңыз.

Дүниеге келді, пайдалану, қаржы, дүниеден өтті, аса күшті. 

5. Ойтүрткі сұрақтарға жауап беріңіз.

а. Нобель туралы не білесіз?
ә. Нобельдің ашқан жаңалықтарын білесіз бе?
б. Ол қай елдің азаматы?

6. Мәтінді оқыңыз. 

ӨМІРІ ҚАРАМА-ҚАРСЫЛЫҚҚА ТОЛЫ АДАМ

Нобель сыйлығы айрықша халықаралық сыйлық 
болып табылады. Жазушы немесе ғалым, мемлекеттік 
қайраткер Нобель сыйлығын алған болса, бұл дегеніңіз 
– жазушы талантты шығарма, кітап жазғаны ғалымның 
маңызды ғылыми жаңалық ашқаны, ал мемлекеттік 
қайраткер өз елінің өмірінде прогрессивті роль атқарға-
ны, мүмкін әлем үшін де Нобель  сыйлығы берілген 
адам адамзат тарихында қалады. (қалады, қалу, тарихта 
қалады.)

Альфред Нобель, танымал жазушы, өмірі қайшылық-
қа толы адам болған (был человеком контрастов). Осы 
өзгеше адам өмірінде өзгешелік те көп болған. Ол бан-
кроттың ұлы болған, бірақ әлемдегі бай адамның бірі 
болды. Ол өнер мен әдебиет қызықтырған кәсіпкер 
болған. Ол табысты мансапқа жетті, бірақ, әрқашан қа-
рапайым өмір сүрді және жалғыз дықты жақсы көрді. 
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(мансапқа жету). Ол өте қонақжай және жақсы әңгімелесуші болған, ал күнделікті өмірде 
көңілсіз, жабырқау (грустный, мрачный) болған. Ол адамдарды жақсы көрген, бірақ өмір 
бойы жалғыз қалды. Оның отбасы болған жоқ, ақылға сыймас махаббаты болса да үйленген 
емес (хотя в его жизни была безумная любовь). Ол отаншыл болды, бірақ  отанынан алыста, 
Италияда дүниеден өтті. Оның жаңалықтары ойлап тапқандары әлемнің барлық елдеріне 
белгілі болды, бірақ өзі ешқашан белгілі болған емес, тек қана қайтыс болған соң оның есімі 
танылды.

Альфред Нобель 1833 жылы 21 қазанда Стокгольмде дүниеге келеді. Ол тоғыз жасқа 
толғанда, оның отбасы Ресейге көшті. Ресейде Нобельдер отбасы өнертапқыштар мен 
кәсіпкерлер арасында өте белгілі болды.

Альфредтің жастық шағы сол кезде әлем мәдениеті орталықтарының бірі болған Петер-
бургте өтті. Онда әр түрлі ұлттардың адамдары жұмыс істеді және өмір сүрді. Осының бәрі 
оның өмірге  деген көзқарасына және мінезіне әсер етті. (оказывать – оказать (влияние)  на 
что? /әсер ету – неге? (мінезіне, көзқарасына) кімге? оған) Ол ешқашан мектепте және уни-
верситетте оқыған емес. Қажетті білімді ол өз бетінше оқыды. Ол бірнеше шет тілін білді, 
ағылшынша, шведше, немісше, французша, орысша сөйлей білді. Он жеті жасқа толғанда 
Нобель Европаны саяхаттауға шықты Германияда, Францияда, Америкада болды. (саяхат-
тауға шықты, қайда?)

А.Нобельдің әкесі талантты инженер болды. Ол бірнеше қызықты жаңалықтар ашқан. 
Оның бірі су асты миналары. Әкесі сияқты Нобель де химияға қызықты жаңалықтар ашқан. 
Отбасылары Швецияға оралғанда, Нобель химия лабораториясында жұмыс істеуді баста-
ды. 1863 жылы әлемге өзін танымал еткен динамитті ойлап тапты. А.Нобель динамитті жа-
сағанда, оның  ойлап тапқандары бейбіт мақсаттарға: жол құрлысына, шахта, тоннельдер 
салуға, прогреске қызмет етеді деп ойлайды. Бірақ динамит әскери мақсаттарға да пайда-
ланылады. (пайдалану - не үшін?)

Нобельді динамит королі деп санады, бірақ ол өзінің ашқан жаңалықтарын адамдарды 
жою  үшін  пайдалануды қаламады. (жою – нені? кімді?).

Нобель 350-ден астам жаңалық ашты. Осы адамда  ғалым мен кәсіпкердің талантты сәтті 
біріккен. Мүмкін оның таңқаларлық табыстарын  осымен де түсіндіруге болар. Ол әлемнің 
20 шақты елдерінде 93 өнеркәсіптің негізін салды және оларды  басқаруға көп уақытын 
бөлді. Банк және қаржы істерімен өзі айналысты.

Нобельдің денсаулығы аса күшті болмаған, бірақ белсенді жұмыс істей алды. Ол 1896 
жылы 10 желтоқсанда дүниеден өтті. Қайтыс боларынан бір жыл бұрын өзінің артында 
қалатын аса үлкен байлығы туралы аманат жазды. А.Нобель қайтыс болған соң, бұл құ-
жатты жариялады. (жариялау – жариялады, нені?). Оның мазмұны көпшілік үшін күтпеген 
және өзгеше болды. Онда оның барлық байлығы сатылуға қажетті екендігін жазған. Осы 
ақшаға акция сатып алуға тиісті. Осы акция әкелетін қаржы адамзатқа үлкен пайда әкелген 
адамдарға сыйлық ретінде жыл сайын пайдалануға тиісті.

Ғалымдарды, жазушыларды, мемлекеттік қайраткерлерді марапатау үшін қорлық не-
гізін салуды шешкен кәсіпкер, химик-экспериментатор Альфред Нобель осындай болған. 
(марапаттау – кімді? не үшін?)

7. Мына сөйлемдерді мәтінге сәйкес аяқтаңыз.

Нобель сыйлығы айрықша___________________________________________________________________________.
Нобель сыйлығы берілген адам_____________________________________________________________________.
А.Нобель швед жазушысы, өмірі_____________________________________________________________________.
Осы өзгеше адам_______________________________________________________________________________________.
Ол банкроттың ұлы болған, бірақ___________________________________________________________________.
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Ол табысты мансапқа жетті, бірақ___________________________________________________________________.
Ол өте қонақжай және_________________________________________________________________________________.
Ол адамдарды жақсы көрген, бірақ__________________________________________________________________.
Оның отбасы болған жоқ, бірақ______________________________________________________________________.
Ол отаншыл болды, бірақ_____________________________________________________________________________.
А.Нобель 1833 жылы 21 қазанда_____________________________________________________________________.
Альфредтің жастық шағы____________________________________________________________________________.
Ол бірнеше шет тілін__________________________________________________________________________________.
Нобельдің денсаулығы аса күшті болмаған, бірақ________________________________________________.
Қайтыс боларынан бір жыл бұрын__________________________________________________________________.
Оның мазмұны көпшілік күтпеген___________________________________________________________________.

8. Мына етістіктерді, сөз тіркестерін пайдаланып, мәтінді әңгімелеңіз.

Табылады, тарихта қалу, өмірі қайшылыққа толы, өзгешелік те болған, кәсіпкер болған, 
әңгімелесуші болған, жалғыздықты жақсы көрді, отбасы болған жоқ, отаншыл болды, бел-
гілі болу, саяхаттау, ойлап табу, пайдалану, қызығу, жаңалық ашу, аманат жазу, жариялау, 
өзгеше болу.

9. Сөз тіркестерін оқыңыздар, мағынасын басқа сөздермен беріңіздер.

Қарама-қайшылығы мол адам, ел өмірінде прогрессивті роль ойнау, күнделікті өмір, көз-
сіз махаббат, танымал болды, дүниеге келді, дүниеден өтті.

10. Сіздің пікіріңіз. Келісіңіз немесе қарсылығыңызды білдіріңіз.

1. Альфред Нобель Швед бизнесмені болды.
2. Ол өмірге қызыққан жоқ. Барлық бос уақытын кабинетінде өткізді.
3. Нобельдің үлкен отбасы болды.
4. Нобель Ресейде дүниеге келді. 
5. Нобель өз отанында, Швецияда қайтыс болды.
6. Оның жастық шағы Германияда өтті.
7. Ол университеттен тамаша білім алды.
8. 1863 жылы Нобель динамитті ойлап тапты. 
9. Динамит – ғалымның ойлап тапқан жалғыз жаңалығы.
10. Ол көпшілік күтпеген, өзгеше аманат хат (завещение) қалдырды.

11. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңіз.

1. Альферд Нобель кәсіпкер ме, ғалым ба?
2. А.Нобель болашақ туралы, ғылымның дамуы туралы ойлады ма? Ол пайдакүнем бе? 

Дәлелдеңіз.
3. А.Нобель неге қарама-қайшылығы көп адам деп ойлайсыз?
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4.3 ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СЫЙЛЫҚТАР
1. Мәтінді оқып, Нобель сыйлығы комитеті жұмысының ерекшелігін айтыңыз.

Парижде 1895 жылы жазылған өзінің атақты аманат хатында, А.Нобель қалдырған ка-
питалын қалай пайдалану керектігі туралы жазды. Қайтыс болар алдындағы (перед смер-
тью) оның қалдырған (оставленный) байлығы 92 млн. доллар. Қазір барлық қаржылық, 
ұйымдастырушылық сұрақтарын «Нобель қоры» ұйымы шешеді. Нобель сыйлығы қоры-
ның қаржылық жұмысы табысты жүргізіліп келеді.Жыл сайын сыйлық қоры теңдей беске 
бөлінеді. Физика, химия, медицина және физиология саласындағы ғалымдарға сондай-ақ 
әдебиет саласындағы жазушыларға, бейбітшілікті нығайтуға  қызмет еткен қоғамдық қай-
раткерлерге бес Нобель сыйлығы бар.

Нобель қоры жеке және тәуелсіз ұйым болып табылады. Директор жұмысын Швеция 
үкіметі ұсынған адам орындайды. Нобель сыйлығын кімге беруді Нобель қоры шешпейді. 
Нобельдің аманат хатында Нобельдің өзі айтқан: физика саласындағы сыйлық туралы Швед 
ғылым академиясы, медицина саласындағы сыйлықты Стокгольм Медицина институты, 
әдебиет саласындағы сыйлықты Стокгольмдегі Академия, бейбітшілікті нығайту туралы 
сыйлықты Норвег парламенті сайлаған бес адамнан тұратын арнайы комитет шешу керек».

1968 жылы Швецияның мемлекеттік банкі үсынған экономика бойынша тағы бір Но-
бель сыйлығы бар. Бұл сыйлық ресми басқаша аталған — Альфред Нобельдің кұрметіне 
аталған сыйлық (премия в честь Альфреда Нобеля).

Қазіргі күнде Нобель сыйлығы бүкіл әлемге белгілі.Нобель сыйлығына кандидаттарды 
тандау үшін, бекіту үшін арнайы комитет құрылған. Онда белгілі мамандар жұмыс істейді. 
Нобель сыйлығына кандидаттар бекітілген соң, олар 10 желтоқсанда Стокгольм мен Ослоға 
отбасымен бірге шақырылады. Стокгольмде марапаттау рәсімі 1200 адам қатысқан кон-
церт залында өтеді. Химия, физика, медицина, әдебиет саласындағы сыйлықтарды Швеция 
Королі табыс етеді. Кеш банкетпен аяқталады. Ослода бейбітшілік сыйлығын марапаттау 
рәсімі Норвегия королімен оның отбасының қатысуымен университетте өтеді. Марапатта-
удан кейін лауреаттар өздерінің Нобельдік лекцияларын оқиды. Ол лекциялар «Нобельдік 
лауреаттар» деген арнайы басылымда жарияланады.

Нобель сыйлығы өте ерекше және айрықша сыйлық болып табылады. Ол 1901 жылдан 
беріліп келеді. Осы уақыт аралығында 600 жуық адамдар лауреат болды. 

(Лауреаты Нобелевской премии: Энциклопедия: пер. с англ. М., Прогресс, 1992 г.)

2. Сіздің пікіріңіз. Келісіңіз немесе карсылығыңызды білдіріңіз.

1. Альфред Нобель капиталды қалай пайдалану туралы аманат хатын қалдырды.
2. Екі ғана Нобель сыйлығы бар: физика және химия саласында.
3. Нобель коры — мемлекеттік үйым.
4. Кімнің лауреат болатынын қор дирекциясы шешеді.
5. А.Нобель әдебиет қызметін маңызды деп санамады.
6. Нобель соғысты үлкен қылмыс деп санаған, сондықтан Нобельдік бейбітшілік сый-

лығы қүрылған.
7. Нобельдік лауреаттарды марапаттау, әдетте, желтоқсанда, екі қалада Стокгольмде 

және Ослода өтеді.
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8. Марапаттау рәсіміне тек қана лауреаттар мен Нобельдік комитеттің мүшелері қатысады.
9. Марапаттаудан кейін лауреаттар өз Отанына бірден қайтады.
10. Сыйлық 1910 жылдан беріліп келеді және осы уақыттан бері лауреаттар саны жүзге жуық.

3. Мәтінге жоспар құрыңыз. Мәтінді әңгімелеу үшін тірек сөздерді теріп жазыңыз.

4. Өзіңіздің пікіріңізді, қорытындыңызды айтыңыз.

5. 3-тапсырмада жасалған жоспарыңыз бойынша тезистік жоспар жазыңыз.
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4.4 ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СЫЙЛЫҚТАР
1. Мәтінді оқыңыз. Нобель сыйлығымен салыстырыңыз.

Сауд Арабиясының қоғамдық өмірінде Король-Файсалдың алатын орны ерекше. Қазіргі 
уақытта бұл мемлекеттің дүниежүзіндегі ең бай елдердің қатарына косылуына зор үлес 
қосушылардың бірі осы Король Файсал болып табылады. Сауд Арабиясы дегенде біздің көз 
алдымызға, әуелі қасиетті Мекке мен Медине, одан соң сарқылмас мұнай мұхиты елестей-
тіні жасырын емес.

Бүгінгі Сауд Арабиясы түрлі ғылым салаларын зерттеушілерге қомақты сыйлықгарды 
жыл сайын үлестіріп отырады. Бұл сыйлықты Король Файсалдың халықаралық сыйлығы 
деп атайды. Король Файсал атындағы бұл қор Сауд Арабиясының астанасы Ринад қаласын-
да орналасқан.

Халықаралық сыйлық негізінен 5 ғылым саласы бойынша жыл сайын тапсырылып оты-
рады. Олар:

1. Нақты ғылымдар;
2. Медицина;
3. Араб әдебиеті;
4. Исламды зерттеу ғылымы;
5. Исламға кызмет ету.
1979 жылдан бастап, осы бес сала бойынша 34 елден 132 ғалым лауреат атағын алды. Бұл 

сыйлықтарды негізінен адам баласына кызмет ететін ғылымдарды зерттеген ғалымдар 
ала алады. Ғылыми ізденістердің (иақты ғылымдар және медицина) Құран Кәрім аятта-
рымен сәйкестендіріліп айғакталуы шарт емес.

Егер осы ғылым бәйгесінде жеңімпаз атансаңыз, сізді төмендегідей жүлде күтеді:
I. Ғылыми еңбектің жеңімпаз атанғаны жөніндегі арнаулы сертификат;
2. Салмағы 200 грам болатын таза алтын медаль;
3. Ақшалай сыйлыққа 750 мың Сауд риалы немесе соның баламасы болатын 200 мың 

АҚШ доллары тапсырылады. («Түркістан», мамыр, 2000 ж.) 

2. Салыстырыңыз, жазыңыз, жалғастырыңыз.

 Нобель сыйлығы   Екеуіне де ортақ Король Файсал
сыйлығы

а) Бес салаға бөлінеді:
     1. Физика
     2. Химия
     3. Медицина
     Математика жоқ

ә) Нобель сыйлығы – ғасыр 
     сыйлығы. Нобель- өзі де   
     ғалым

б) ......
в) .......

Нақты гылымдарға да 
беріледі.

Медицина бар
Екеуі де халықаралық сый-
лық. 

а) бес ғылым  саласына:
     1. нақты ғылымдар
     2. медицина
     3. араб әдебиеті
     Математика бар.

ә) Король Файсал сыйлығы – 
     ғасыр сыйлығы емес. 
     Король Файсал – 
     мемлекеттік қайраткер.

б) ......
в) .......
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  ГРАММАТИКА

Объектілік қатынастар
Іс-әрекеттің адресат объектіге бағытталғанының берілуі

1. Сөйлемдерді оқыңыз. Адресат-объектінің барыс септігі арқылы жасалуына на-
зар аударыңыз. Асты сызылған сөздерге сұрақ қойыңыз.

1. Жазушыға осы   кітаптары әлемдік даңқ әкелді.
2. Даттық физик Нильс Борға атом  және кванттық механика теориясын ашқаны үшін 

1922 жылы Нобельдік сыйлық берілді. 
3. Менің көршім туыстарына, достарына жиі хат жазады.
4. Оқытушы студенттерге жаңа сабақты түсіндірді
5. Нобель сыйлығы мемлекеттік қайраткерлерге де беріледі.

2. Сұрақтарға жауап беріңіз. Бірінші қысқа жауап беріңіз, содан соң толық түрде              
жауап беріңіз.

Үлгі: Сіз Нобель сыйлығының лауреаттары туралы кітапты өзіңізге немесе өзіңіздің до-
сыңызға алдыңыз ба?

1) Өзіме 2) Мен Нобель сыйлығының  лауреаттары туралы кітапты  өзімнің досыма ал-
дым.

1. Сіз керемет отбасы – Кюрилер туралы маған немесе студенттерге әңгімелеп бересіз бе?
2. Сіз ағаңызға немесе әпкеңізге хат жаздыңыз ба?
3. Сіз досыңызға немесе өзіңіздің сіңліңізге звондадыңыз ба?
4. Сіз деканға түсініктеме хат жаздыңыз ба?

3. Сөйлемдерден адресат-объектіні табыңыз. Сұрақ қойыңыз. 

Бейбітшілік сыйлығынан  басқа барлық сыйлықтар  тек жеке адамдарға және бір-ақ 
рет беріледі. Тек ерекше еңбектері үшін М.Склодовская-Кюриге (1903, 1911), Л.Полингке               
(1954, 1962 екі рет берілді. 1901 жылдан 1973 ж. дейін 311 адамға  халықаралық Нобель 
сыйлығы берілген. 1962 ж. Л.Д.Ландауға халықаралық Нобель сыйлығы  берілген. (Қазақ 
энциклопедиясынан)

4. Сұрақтарға  жауап беріңіз. Жақша ішіндегі сөздерді пайдаланыңыз.

Сіз кімге хат жазасыз? (Айжан). Сіз кімге жеделхат салдыңыз? (Асқар). Сіз кімге кеңес 
бердіңіз? (студент). Сіз кімге  сәлем айттыңыз ? (Сәуле). Сіз кімдерге лекция оқыдыңыз? 
(магистранттар).

5. Сөйлемдерді салыстырыңыз. Ақпарат көзі болған объектінің тұлғасын анықтаңыз. 
Қай септікте?

1. Кешке Айжан шешесінен хат алды. Айжан шешесінің хатынан соңғы 
жаңалықтар туралы білді.

2. Жаңа жылда Дастан достарынан 
көптеген құттықтау хат алды.                      

Құттықтау хаттардан Дастан өзінің 
достары туралы білді.

3. Мақала авторы газет оқырмандарынан 
көп хат алды.

Автор хаттардан оқырмандар туралы білді.
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4. Нобель сыйлығының лауреаттары 
туралы кітаптан оқыдық.                              

Біз Нобель сыйлығының лауреаттары 
туралы энциклопедиялық кітаптан 
оқыдық.

Болған оқиға туралы мен көршіден білдім.                                                                     Болған оқиға туралы мен радионың 
хабарлауынан білдім.

6. Сөйлемдерді аяқтаңыз ақпарат көзі – объектіні табыңыз. 

Студент өзінің диплом жұмысы туралы жақсы пікір алды. (жетекші, оппонент). Салтанат 
Нобель туралы ақпаратты ............ тапты. (интернет). Ол Тереза шешей туралы ......... оқыды.. 
(газет). Анна Нобельдік лауреаттар ...... көптеген мақала оқыды. (басылым).

Сан есімді объектінің берілуі
(Выражение объекта, обозначающего количество)

7. Диалогты оқыңыз. Зат есімнің  сан есіммен тіркесіне назар аударыңыз.

1. – Айжан, сен осы семестрде  қанша кітап оқыдың?
    – Бес,  мүмкін одан көбірек. Иә, одан көбірек. Өткен аптада екі кітап оқыдым. 
       Кеше бір кітап оқыдым. Сонымен, сегіз кітап оқыдым.
    – Ал. Мен үш-ақ кітап оқыдым.
2. – Анна, сен Абайдың қанша өлеңін қазақша оқыдың?
    – Үш өлеңін жатқа білемін, ал онын оқыдым.
3. – Сәуле, Нобельдік қорда  қанша ақшасы қалды? Білесің бе?
    –  Қазіргі курс бойынша 62 миллион фунт стерлинг.
4. – Раушан, Халықаралық Нобель сыйлығының лауреатына сыйлық ретінде 
        қанша қаржы беріледі?
    – Иә, бір жерден оқығанмын. Нобель қорына түсетін түсімге байланысты.
5. – Ал халықаралық Король Файсал сыйлығының лауреаты қанша қаржы алады?
    – 200 мың АҚШ доллары.

8. Мәтінді оқыңыз. Мәтіннен құрамында есептік сан есімді объектілік мағынасы 
бар конструкцияны табыңыз.

Нобель 350-ден астам жаңалық ашты. Нобель қоры 600-ге жуық адамды марапаттады.
Дүние жүзіндегі ең үлкен әуежай АҚШ-та орналасқан. Чикаго әуежайы жылына 56 мил-

лион жолаушы өткізетін көрінеді.
Пеле 1363 ойында 1281 доп соққан әлемдегі үздік шабуылшы.

Объектілік қатынастың көмектес септігі арқылы берілуі

9. Сөйлемдерді оқыңыз. Әрекет-құралын білдіретін обектіні табыңыз.

Нобель  сыйлығының лауреаттарын Нобельдің бейнесі бар, аты жазылған алтын медаль-
мен, дипломмен марапаттайды, мөлшері көрсетілген чек береді. Бірінші партияда Каспаров 
қарамен ойнаған. Ақпен ойнаған Карповтың күші артық емес, тіпті кем де. Тіліңмен жүгірме, 
біліміңмен жүгір. Шаңсорғышпен тазалау жақсы. Ол жаңа суреттерін қаламмен салды.

Тілек, қалау, талап мағыналы сөздер объектілік қатынаста.
10. Сөйлемдерді оқыңыз. Тілекті білдіретін объектіге назар аударыңыз.

Достарым менен көмек, кеңес сұрады. Дастан менен бүгінгі газеттісұрады. Ата-аналар 
балаларына  бақыт тілейді.  Әлем халықтары бейбіт өмірді, апатсыз, соғыссыз өмірді қалай-
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ды. Ректор студенттерге табыс тіледі. Айжан Аннадан магнитофон сұрады. Мерекеде бәрі 
бір-біріне бақыт, денсаулық тіледі. Сіздің досыңыз кімді іздеп жүр? Контролер жол билетін 
сұрады.

11. Сұхбатты оқыңыз. Ұқсас сұхбат құрыңыз.

 – Сәлематсыз ба, Гүлсім Сейілханқызы!  Мейрамыңызбен! Біз сізге денсаулық, жақсылық, 
табыс, бақыт тілейміз.

– Үлкен рахмет, мен де сіздерге денсаулық пен табыстар, қуаныштар тілеймін.

12. Сөйлемдерді оқыңыз. Өтініш, тілек, талапты білдіретін етістікке назар                                       
аударыңыз.

Оқытушы студенттерден сабаққа кешікпеулерін өтінді. Достарымнан менің өтінішімді 
ұмытпауларын сұрадым. Ата-анам жиі хат жазып тұруымды өтінеді. Кітапхана студенттерге 
тіркеуден өтуін талап етті. Көп адамдар менің досыма эксперимент нәтижесі туралы мақа-
ла жазуға кеңес берді. Ғылыми кеңестің ұйымдастыру комитеті баяндамашылардан 15 қа-
рашаға дейін тезистерін тапсыруларын өтінді. Декан бізден сабақ жібермеуімізді талап етті. 

Объектілік қатынастағы біреудің сөзі мен ойының берілуі

13. Сөйлемдерді оқыңыз. Объектіні білдіретін сөздерге сұрақ құрыңыз. 

Әпкем ертең суық болатынын, жылы киіну керектігін айтты. Директор кітапхананың 
жазғы  каникулда жөндеуге жабылатынын айтты. Оқытушы студенттердің курс  жұмыста-
рын уақытында тапсыратынын білмеді. Кездесу туралы  айтық па, айтпадық па, есімде жоқ. 
Біздің топта бүгін жиналыс болатынын білеміз.

14. Сөйлемдерді салыстырыңыз, төл сөздің төлеу сөзге айналуына аударыңыз.

Радиодан: «Бүгін ауа-райы күрт өзгерді», - деп хабарлады. Радиодан бүгін  ауа-райының 
күрт өзгеретінін хабарлады.

Қонақ үйде менен: «Қашан қайтасыз», - деп сұрады. Қонақ үйде менен қашан қайтаты-
нымды сұрады.

Ғылыми жетекшім: «Жұмысты қашан  бітіресің», - деп сұрады. Ғылыми жетекшім жұ-
мысымды қашан бітіретінімді  сұрады.

Балам: «Жұмыстан қашан келесің»? – деп сұрады. Балам жұмыстан қашан келетінімді 
сұрады.

Профессор: «Қай факультетте оқисың?»- деп сұрады. Профессор қай  факультетте оқи-
тынымды сұрады.

Қазақ тілінің оқытушысы: «Біз синтаксисті көп оқыдық.», - деді. Қазақ тілінің оқы-
тушысы біздің синтаксисті көп оқығанымызды айтты. 

Факультет деканы: «Бәйге жеңімпазы марапатталады», - дейді. Факультет  деканы 
бәйге жеңімпазының марапатталатынын айтты. 

15. Мына сөйлемдерді жазыңыз, оқыңыз. Біреудің сөзін, ойын айтыңыз.

1. Маған «Егемен Қазақстан газетінің таным беттері ұнайды», - дейді Раушан.
2. Мен «Шахмат ойлылар ойыны айдарымен берілетін мақалаларды оқимын», - деді Сал-

танат.
3. «Нобель сыйлығын алған ең жас ғалым – 25 жасар физик Уйльям Брэг», - деді оқы-

тушы. Ол бұл сыйлықты 1915 жылы әкесімен бірге алған.
4. «Уақыт адам ойланып - толғанғанда ғана немесе жұмыс істегенде ғана алға жыл-

жиды», - деді Раушан.
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Назар аударыңыз!!!
Төл сөзді төлеу сөзге айналдыру құрылымы былайша білдіреді:
■ Егер төл сөзде етістік ауыспалы осы шақта болса, төлеу сөзде – қашан келесің? 

қашан кел+етін+ім+ді болып өзгереді. Яғни түбір етістік + -атын, -итін, - етін есімше 
тұлғасы + тәуелдік жалғауы + табыс септігі.

■ Егер төл сөзде етістік өткен шақта берілсе, төлеу сөзде – қашан келдің? Қашан 
кел+ген+ім+ді болып өзгереді. Яғни түбір етістік + -ған, -ген,- қан,-кен тұлғалы есімше + 
тәулелдік жалғауы+табыс септігі.

Төл сөзде: Үлгі: Шешем: «жұмыстан қашан келесің?» - деп сұрады.
Төлеу сөзде: 

І жақта берілуі ІІ жақта берілуі ІІ жақта берілуі
Шешем менің жұмыстан 
қашан келетінімді сұрады.

Шешем сенің жұмыстан 
қашан келетініңді сұрады.

Шешем оның жұмыстан 
қашан келетінін сұрады.

■  Егер төл сөзде етістік  өткен шақта болса, төлеу сөзде өткен шақ есімшеге тәуел-
дік жалғауы, табыс септігі жалғанады.

Төлеу сөзде: Үлгі: Шешем: «Шешем жұмыстан қашан келдің?» - деп сұрады.

І жақта берілуі ІІ жақта берілуі ІІ жақта берілуі
Шешем менің жұмыстан 
қашан келгенімді сұрады.

Шешем сенің жұмыстан 
қашан келгеніңді сұрады.

Шешем оның жұмыстан 
қашан келгенін сұрады.

Есіңізге түсіріңіз!
Есімшенің тәуелденуі:

І жақ ІІ жақ ІІІ жақ
Менің оқыған+ым Сенің оқыған+ың, 

Сіздің оқыған+ыңыз
Оның оқыған+ы

Көпше түрі:

Біздің оқыған+ымыз Сендердің оқыған+дар+ың
Сіздердің оқыған+дарыңыз

Олардың оқыған+ы

                                         Менің  жаз+атын+ым
                                         Сенің жаз+атын+ың
                                         Сіздің жаз+атын+ыңыз
                                         Оның жаз+атын+ы
                                         Біздің жаз+атын+ымыз
                                         Сендердің жаз+атын+дарың
                                         Сіздердің жаз+атын+дарыңыз
                                         Олардың жаз+атын+ы
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16. Төл сөзді төлеу сөзге айналдырыңыз.

Нобель өсиет хатында: «Барлық қаржысын марапаттау қорына қалдырамын», - деді. Ар-
вин Нобельдің өсиет хатын оқығаннан кейін: «Ақшаның бәрі қор құруға  жұмсалады», - деді. 
Арвин: «Залдағы тыныштықты қара сюртуктегі кісі бұзды», - деді. Ол Нобельдің туысы еді. 
Нобель өсиет хатында «Табыс жыл сайын ғылымның бес саласына бөлінеді», - деді.

17. Сөйлемдерді оқыңыз. Объектілік қатынастағы сөйлемдерді табыңыз.

Өткен жылға қарағанда, А.Нобель тынымсыз еңбек етті. Соңғы кезде оны  бір ғана ой 
мазалады: «Маңдай термен, бейнетпен (добытое адским трудом) жиған – терген байлығы 
кімге қалады? Мүмкін осы  жиған – тергеніне жеке бақытын  құрбан еткен де болар. Бауыр-
ларына ма? Туыстарына ма? Кімге қалдырады? Ақшаны еңбекпен табу керек, сонда ғана 
оның күші мен бағасын білесің. Аспаннан түсе қалған байлықтың қадірін ешуақытта да біл-
мейсің. Еңбекпен тапқан нан тәтті». Көп ойланып, ол қор құру туралы шешімге келді.

Көп ойланудан кейін жазған өсиеті оның жанын жадырата түсті. Өмір дәмін басқаша, 
жаңаша сезді. Енді оған  өлім де қорқынышты емес сияқты. Абзал адамзат оның есімін ға-
сырдан жеткізетініне сенді. (Нобель, Интернеттен)

Объектіні, құбылыстарды салыстыру, теңеу, ұқсату, ұқсастығын, бірдейлігін, теңді-
гін айырмашылығын білдіру

18. Сөйлемдерді оқыңыз. Объектіні салыстырған сөйлемдерді табыңыз.

Үлгі: жаңа үкімет, бұрынғы үкімет.
Өткен түнге қарағанда, бүгін ол көбірек ойланды, ұйықтай алмады. Өткен айлармен са-

лыстырғанда, инфляция 2 пайызға өсті. Құстар тәрізді (подобно птицам) көбелектер ұзақ 
ұшады. Қалаға қарағанда ауылда туыстық байланыстар күштірек. Гидроэлектр станциясы-
ның жылу электр станциясынан айырмашылығы – қоршаған ортаны ластандырмайды (не 
загрязняет). Жердің басқа планеталардан айырмашылығы – жерде тіршілік бар. Лицейдің 
гимназиядан айырмашылығы- лицейде техникалық ғылымға көбірек назар аударылады. 

19. Сөйлемдерді оқыңыз. Салыстыру құрылымындағы сөздерге назар аударыңыз, 
айтыңыз.

Жаңа үкімет құрамында алдыңғы жылмен салыстырғанда заңгерлер көбірек. Бірінші 
курс студентерімен салыстырғанда  екінші курс студенттері  көбірек біледі. Қазақстанның 
батыс бөлігінде шығыс бөлігімен салыстырғанда  климат жұмсағырақ. Бұрынғыға қараған-
да қазір әдістеме ілгері жылжиды.

       
Объектілерді, құбылыстарды салыстыру, ұқсату, теңеу

20. Оқыңыз, сөйлемдерде қандай объектілерді салыстыру ұқсату бар?

а) 1. Оның түрі қуанышты хабар алған адамның түрі қандай болатын болса, сондай жай-
дары еді.

2. Оның түрі қуанышты хабар алған адамның түрі  тәрізді  жайдары еді.
3. Ол бөтен адаммен қалай  сөйлейтін  болса, менімен  солай салқын сөйлесті.
4. Ол бөтен  адаммен сөйлескен тәрізді менімен салқын сөйлесті.
5. Бір нәрседен күдіктенген сияқты, маған сенімсіз қарады. 
ә) Зайсанға бірнеше  өзен құяды, ал бір өзен  ғана ағып шығады. Осы уақытта жағалауда 

күн бұлтты, ылғалды, ал тауда  ауа-райы ашық, құрғақ. Астана қысы өте суық, ал жазы өте 
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ыстық. Қалада қар еріп кетті, ал қала сыртында қар әлі бар. Зайсанға  бірнеше өзен құяды, 
ал Балқаш қажетті өзен құяды. Іле де, Ертіс сияқты Қытайдан басталады, Балқашқа құяды. 
Іле де Ертіс сияқты халықаралық өзен.

21. Сөйлемдерден ұқсатуларды, салыстыруларды табыңыз. 

Наурыздағы орташа жалақы мен күн көру деңгейін (прожиточный минимум) салысты-
рамыз. Орташа жалақы – 28 мың, ал күн көру деңгейі -15 мың.

Етістіктің І жақ, көпше түрі бірлескен іс-әрекетті, бірлесіп істеу  ниетін білдіреді. Осы 
құрылым реферат мәтіндерінде автордың ойын беру  үшін де қолданылады.

22. Объектілерді салыстыру үшін берілген сөздерді пайдаланып, сөйдемдер 
құраңыз.

Үлгі: Қала орталығы және шеті.                               Сәулеті
Әрине, қала орталығының сәулеті қала шеті сәулетінен жақсы.

Салыстырылатын объект    Салыстыру негізі
1. Дала және тау өсімдіктер түрі
2. Қазақстанның оңтүстігі мен солтүстігі тұрғындар тығыздығы
3. Атом және жылу электростанциясы қоршаған ортаға әсері
4. Мемлекеттік меншік пен Жеке меншік пайдалы жақтар

____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________                    

 
23. Сөйлемдерді оқыңыз, теңеулерді табыңыз, жазыңыз.

Ол кезде біз Ворошилов, Буденный, Блюхтер сияқты маршалдарды құдайдай көруші едік. 
Москва түбінде баласымен кездескен әкедей болып тұрмын. Панфилов өліпті деген хабар 
тарағанда, батальон дауыл шайқаған сансыз теректей теңселіп кетті. Тура өзіміздің Са-
рыарқаның сарбаз ағаларының бірі сияқты еді. Әкемнің ақ батасын менің арымның, азамат-
тығымның, адамгершілігімнің ақ туындай етіп, күні азаматтығымның, адамгершілігімнің 
ақ туындай етіп, күні бүгінге дейін төбеме көтеріп келемін. («Ақиқат пен аңыз» кітабынан)

24. Теңеу, салыстыруларды табыңыз.

Қоғам дегеніміз – оркестр. Ол балаша қуанды. Бала – ертеңгі болашағымыз. Қарттар – 
кешегі тарихымыз. Гүл – жердің көркі, қыз –елдің көркі. Жақсы сөз –жарым ырыс. Балалы 
үй – базар.

25. Сөйлемдерді оқыңыз. Қай  сөйлемдерде объектілердің, құбылыстың, бірдейлігі, 
жақын ұқсастығы айтылады.

1. Маған менің әпкем тұратын қала ұнайды. Менің сол қалада тұрғым келеді. Менің осын-
дай қалада тұрғым келеді. 
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2. Кафедра мәжілісінде жасалған баяндамасын конференцияда да жасады. Кафедра 
мәжілісінде жасалған баяндамасы сияқты конференцияда да сондай қызық баяндама 
жасады.

3. Кешегі айтқан оқиғалары туралы айтып тұрса да, оны тыңдау қызық. Ол бүгін де ке-
шегідей жақсы сөйлейді.

26. Әңгімелесушіге қарсылығыңызды білдіріңіз. Объектінің, іс-әрекеттің ұқсас, бір-
дейлігін айтыңыз.

Үлгі: 1. – Осы жылы қар өткен жылға қарағанда азырақ.
               – Жоқ, қателесесің, биыл қыс өткен жылғы сияқты қарлы.

          2. – Біз осы жылы оқыған оқулық.
               – Жоқ, өткен жылы оқыған оқулық.

1. Қазақ тілін басқа  оқытушы  жүргізетін сияқты.
2. Сіз жаңа теледидар сатып алдыңыз ба?
3. Бүгін кешегідей суық емес  сияқты.
4. Бүгінгі сабақ кешегі сабақ сияқты.

27. Сөйлемдерді оқыңыз, ұқсатуды білдіретін  сөздерді жазып алдыңыз, объектіні  
салыс тыру формаларын көрсетіңіз.

Әпкем кейде анам тәрізді. Ағам дана қарттар сияқты сөйлейді. Үй ескі замокты еске 
түсіреді. Мектеп – кеме тәрізді. Оқу – инемен құдық қазған сияқты. Мен сияқты, сіз секілді 
оқытушылар көп.

Назар аударыңыз!!!

Салыстыру, ұқсатуларда мына сөздер пайдаланылады.
Сияқты, секілді іспеттес, сықылды, тәрізді, ұқсас, бірдей.
Объектілерді салыстыру, ұқсату барысында мына сөз тіркестері де қолданылады: 

бір-біріне, бір-бірімен, біріне-бірі. Ал толық ұқсатуда бірдей сын  есімі де қолданы-
лады. Мысалы: Ағайындылар ұқсайды. Олар бір-біріне ұқсайды, біріне-бірі ұқсайды. 
Егіздер бірдей, айыра алмадық. Мына мақала мен мына мақаланың мазмұны бірдей.

Мына тұрақты тіркестер де ұқсастықты білдіруде қолданылады;   
Аузынан түсіп қалғандай; Бір судың тамшысындай; Егіздің  сыңарындай;   
Сойып, қаптап қойғандай.
Ұқсамайды; Айырмасы жер мен көктей; үш қайнаса сорпасы қосылмау

(Г. Смағұлова., Мағыналас фразеологизмдер сөздігі).  

 28. Сөйлемдерді мағынасына қарай ал, бірақ, және жалғаулықтарын пайдаланып 
біріктіріңіз.

А.Виноградовтың Паганини туралы жазғанын сүйсіне оқыдым, ........ Байрон туралы 
жазғанын оқи алмадым. Нобель сыйлығының лауреаты Г.Г.Маркестің «Жүз жылғы жалғыз-
дығын» бірнеше рет оқыдым, ...... Шолоховтың «Тынық Донын» бір-ақ рет оқыдым. Нобель 
банкротың ұлы болды, ...... өзі әлемдегі бай адамдардың бірі болды.  Нобель  ешқашан мек-
тепте, университетте оқымады, ....... ол өз бетінше  оқыды. Оның ақылға сыймас махаббаты 
болды, ....... отбасы болмады.
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29. Сөйлемдегі көп нүктенің орнын толтырыңыз. Соңында берілген сөздерді                       
пайдаланыңыз.

Ол ................. қорқақ. Ол ................. қу. Ол ..................аңқау. Ол .................. кекшіл.
Ол .................. сақ. 

(түлкі, қоян, аю, сауысқан, жылан)

30. Фразеологиялық теңеу оралымдарын оқыңыз. 

Соңында берілген сөздерді пайдалана отырып, мағынасын түсіндіріңіз. Уайымдама, адас-
паймыз, мен бұл жерді өзімнің бес саусағымдай білемін. Тайға таңба басқандай емес пе, неге 
байқамадың? Мына жердің  ит өлген жердей екен. Мына бала тойған қозыдай екен. Ана 
қыз ды хордың қызындай десе де болады. 

(өте жақсы, анық, алыс, сүйкімді,сұлу)

31. Төменде берілген етістіктер мен сөз  тіркесін құраңыз. Қандай сөзді меңгереді 
анықтаңыз.

Үлгі: Білу – нені білу? – шындықты білу.
Беру марапаттау, алу, тану, ашу, бағалау, жүзеге асу, атау, қалыптастыру, талқылау, ойлап 

табу, құру, жою, тапсыру, қатысу, жариялау, беру, орындау, шығару, арнау, белгілеу,  атап өту.

32. Мына құрылымды өзгертіп жазыңыз.

Үлгі: мәселені шешу – мәселе шешілді
Мектеп салу, химиялық  процестерді зерттеу, жаңа техниканы қолдану, ғарыштық кеме-

лерді жасау, ғылыми бағдарламаларды орындау, кітап шығару, сұрақтарды шешу.

33. Сөйлемдерді оқыңыз. Объектілік қатынасты білдіретін сөз тіркестерін табыңыз, 
құрылымына қарай топтаңыз.

Үлгі: І. Нобель сыйлығын беруді  шешеді, есептерді шығарады. ІІ. Еңбегімен жасалынған.

Физика саласы бойынша Нобель сыйлығын беруді Швед ғылым академиясы шешеді. 
Инже нерлер жаңа жоба жасап жатыр. Атомдық – молекуларлық теория көптеген ғалымдар-
дың еңбегімен жасалынған. Жоғарыда математика бойынша есептерді орта мектептің 
оқушылары шығарады. Студенттердің конференциясында студенттер ғылыми мәселе-
лерді талқылайды. Атомдық-молекулярлық теорияны көптеген ғалымдар жасаған. Жаңа 
жоба инженерлердің еңбегімен жасалынған. Студенттердің ғылыми конференциясында 
жаңа ғылыми мәселелер талқыланды. Нобель сыйлығы туралы мәселелерді Швед ғылым 
академиясы шешеді.

34. Көп нүктенің орнына төменде берілген етістіктерді жазыңыз. 

а. Нобельдік лекциялар «Нобельдік лауреаттар» деп аталатын арнайы басылымда 
...........................

ә. Көпшілік таныған ғалымдар, жазушылар, қоғам қайраткерлері Нобель сыйлығымен 
...........................

б. Жер сілкіну, су тасқыны болған елдерде халықаралық Қызыл Крест комитеті көмек 
...........................

в. А.Нобель өзінің ойлап тапқан динамитін халықты  жоқ  үшін қолданғанын ...........................
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г.  Физика, химия, медицина, физиология сондай-ақ қоғамдық қайраткерлер мен жазушы-
ларға берілетін Нобель сыйлығы бар................................. 

(берілу, көмек көрсету, пайдалану, тапсырылу, марапатталу, жариялану, қаламау)

35. Мәтінді әңгімелеңіз, етістіктерге назар аударыңыз, жазыңыз.

Үлгі: танылған, ...........
Бұл күнде Нобель сыйлығы барлық әлемге танылған. Осы сыйлық әр түрлі ғылым са-

ласындағы және әдебиеттегі ерен еңбектері үшін, сондай-ақ үлкен қоғамдық қайраткер-
лігі үшін беріледі. Нобель сыйлығына кандидаттар арнайы  комитет арқылы  ұсынылады, 
таңдалады, бекітіледі. Бекітілген соң кандидаттар Стокгольм және Осло қаласына шақы-
рылады. Тек қана марапатталатындар  ғана емес олардың отбасы да шақырылады. Лауре-
аттар марапатталғаннан кейін арнайы басылымда  жарияланды. Нобельдік лекциялары  
оқылады. Нобельдік сыйлық 1901 жылдан беріліп келеді.

1975 жылы Стокгольмде экономика саласында  А.Нобельдің құрметіне бірден екі лау-
реат марапатталады: Біреуі Ресейден Конторович Л.В., екіншісі Америкадан – Т.Купманс. 
Шындығында, екі ғалым екі  жақта бір-біріне байланыссыз, тәуелсіз болса да ресурстарды 
оңтайлы  бөлудің теориясы жазылды. 

Ғылыми ізденістер король Файсал атындағы халықаралық сыйлық қорының басшысы 
Принц Халел – Аль Файсал бастаған арнайы комиссия сарапталады. 

Іс-әрекеттің аяқталуын білдіретін құрылымдардың жасалуы

36. Мына етістіктерді оқыңыз.

оқу -  оқыды   оқылды, оқылған
жазу -  жазды    жазылды, жазылған
зерттеу -  зерттеді   зерттелді, зертелген
құру  құрды    құрылды, құрылған
қарау -  қарады   қаралды, қаралған
алу -  алды    алынды, алынған
шешу -  шешті    шешілді, шешілген
әкелу -  әкелді    әкелінді, әкелінген
ашу -  ашты    ашылды, ашылған
қарсы алу - қарсы алды   қарсы алынды, қарсы алынған
ойлап табу - ойлап тапты   ойлап табылды, ойлап табылған
табу -  тапты    табылды, табылған

37. Мына есімшелермен сөз тіркесін жазыңыз.

Үлгі: келісімге қол қойылған,  жазуға тапсырма берілген
Қол қойылған, тапсырыс берілген, құрылған, зерттелген, жарияланған, ұйымдасты-

рылған, істелінген, алынған, ұсынылған, сыйланған, өткірленген, ойлап табылған, сатып 
алынған, табылған, әкелінген, қабылданған, басталған, ашылған, жабылған, ұмтылған.

38. Берілген етістіктерді өткен шақ және келер шаққа үлгі бойынша өзгертіңіз.

Үлгі: қор құрылды, қор құрылады
1. қор, ұйым, қоғам құру
2. кітап, мақала, әңгіме, хат, журнал оқу
3. оқулық, әдіс, шешім, құжат табу
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4. сұрақ, міндет, теңдеу, мәселе шешу
5. ренцензия, сыйлық, нәтиже, кеңес беру
6. кітап, мақала, роман, шығарма, жұмыс жариялау
7. роман, әңгіме, повесть, новелла, экрандау

39. Берілген сөйлемдерді өткен шақ тұлғасында жазыңыз.

Үлгі: берілген, берілді, берген, берді сыйлығы берілген, берілді, сыйлығын берді

1. «Тынық Дон» және «Көтерілген тың» романдары үшін М.Шолоховқа  Нобель сыйлығы 
(беру)

2. Химиялық элемент  полоний мен радийді ғалым химик Мария Склодовская – Кюри мен 
оның күйеуі Пьер Кюридің еңбегімен (ашу)

3. Ғалымның маңызды жаңалығын әлем (тану).
4. А.Нобель динамитті құрастырғанда, оның жаңалығы бейбіт мақсаттарға пайдаланады 

– деп (ойлау)
5. Б.Пастернактың белгілі шығармасы «Доктор Живого» 19 тілге (аудару)
6. Бірінші рет «Доктор Живого» романы Италияда 1957 жылы (жариялау)
7. Орыс жазушысы Б.Пастернактың «Доктор Живого» романы Ұлыбританияда (экрандау).
8. Осы романда Ресейдің революцияға  дейінгі  және кейінгі жағдайы (бейнелеу)

40. Жедел өткен шақта берілген етістікті өткен шақ есімшеге айналдырыңыз.

1. Альберт Энштейн теориялық механикадағы еңбегі үшін Нобель сыйлығын алды.
2. А.Нобельдің әкесі талантты инженер болды, ол бірнеше қызықты жаңалықтар жасады. 
3. Тереза шешей 1950 жылы Калькуттада мейірімділік орденінің негізін салды. 
4. Шығу тегі бойынша албандық болса да Тереза шешей өмірінің көп бөлігін Индияда 

өткізді (провела)
5. Тереза шешейдің мейірімділік Ордені әлемнің 111 (жүз он бір) елінде, 568 аурухана мен 

балалар үйін ашты. 

41. Өткен шақ есімшені жедел өткен шаққа өзгертіңіз.

Үлгі: аталған – аталды

1. Химиялық элемент кюрий ғалымдар Пьер мен Мария Кюридің құрметіне аталған.
2. А.Нобель 350-ден астам жаңалық жасаған.
3. А.Нобель қайтыс болғанда, оның өсиеті (завещание) жарияланған.
4. Ландаудың бірінші ғылыми еңбегі университетті бітірерден 1 жыл бұрын жарияланған.
5. «Ақиқат пен аңыз» романы қазақ халқының батыры Бауыржан Момышұлы арналған.
6. Белгілі орыс жазушысы М.Шолохов әдебиеті сыйлығын  1965 жылы алған. 
7. А.Нобельдің әкесі Ресейге  келіп, Петербургке механикалық завод ашқан. Cодан кейін  

Ресейдің  басқа қалаларында бірнеше механикалық завод салынған.
8. А.Нобель динамитті ойлап тапқан (изобред)
9. М.Әуезовтың романы бірнеше тілге аударылған.
10. Л.Ландау 100-ден астам ғылыми еңбек жазған.

42. Мәтіннен есімшені табыңыздар, мәтінді әңгімелеңіз.

Альфред Нобельдің қызметі  ғылымның және өнердің көптеген саларымен байланыс-
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ты болған. Ол әр түрлі  тілде  өлеңдер жазған. Нобель 350-ден астам жаңалық ашқан. 1863  
жылы  Нобель динамитті ойлап  тапқан және осы жаңалық оған әлемдік даңқ әкелген.                     
Ғалым, өзінің ойлап тапқан жаңалықтары тек қана  бейбіт мақсаттарға пайдаланылса деп  
армандаған. Нобель соғысты  қылмыс  деп санаған.

Альфред Нобельдің пацифистік  идеялары  ол өлген  соң бірнеше жылдан кейін  құрылған 
БҰҮ-ның жұмыстарында  көрсетілген (были отражены).

43. Бірінші сабақта берілген диалогты оқып, мына сұрақтарға жазбаша  жауап 
жазыңыз.

1. Мынадай адамдар: Пьер Кюри, Вильгельм Рентген, А.Сахаров, Альберт Энштейн, Тере-
за  Шешей, М.Шолохов не істеген? Оларға Нобель сыйлығы не үшін берілді? 

2. Қандай халықаралық ұйымдарға Нобель сыйлығы берілген? Олар бұл сыйлықпен не 
үшін марапатталған? 

Есіңізге сақтаңыз!

а.Қимыл әрекеттің аяқталған түрі: түбір етістік + өткен шақ есімше –ған, -ген, 
-қан, - кен арқылы және түбір етістік + ырықсыз етістік + (-ған, -ген, -қан, кен) 
арқылы)  беріледі.

Мысалы: 1. аш+қан, 2.аш+ыл+ған.
ә.Қимыл әрекеттің аяқталмаған  түрі: 1. түбір етістік +ырықсыз етістік + 

көсемшенің (а,е,й) формасы + жіктік жалғау ІІІ  жақ  арқылы жасалады. Мысалы: 
шеш+іл+е+ді, тапсырма беріледі. (Автордың өз көзқарасы)
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БЕСІНШІ сабақ   
5 ӨНЕРЛІ ӨРГЕ ЖҮЗЕР

МӘТІНДЕР:
І. Ең қымбат суретші
ІІ. Ән аға

ГРАММАТИКА:
І.  Ортақтық мағынадағы етістердің предикат ретіндегі қолданысы;
ІІ. Ішкі қалып-күйді, сезімді, қарым-қатынасты білдіретін етістіктердің предикат ретін-

дегі қолданысы;
ІІІ. Субъект-предикаттық қатынастың берілуі. Сын есімнің предикат ретіндегі қолданысы;
ІV. Қозғалыс етістіктерінің  аяқталған іс-әрекетті, қайталайтын іс-әрекетті, үдерісті біл-

діретін сипатының берілуі.

ЛЕКСИКАЛЫҚ МИНИМУМ

сурет өнері
кино өнері
Ғылыми-көпшілікке арналған

табысты болу
кескіндеме өнері
қылқалам

айырықша із қалдыру
тұла бойы тұнған өнер
зардап шегу

 
1. Сұрақтар бойынша өз пікіріңізді білдіріңіз. 

1. Өнердің қандай түрлерін білесіз? Сіздің сүйікті өнеріңіз қандай? Неге бұл өнер сізге 
ұнайды? Осы сұрақтар бойынша әңгімелесіңіздер.

2. Өз өміріңізден мысалдар айта аласыз ба? Өнер сізге өмірге басқаша қарауға көмектесті 
ме? Қиын сәттеріңізде өнер сізге көмектесе алды ма? 

3. Сіздің сүйікті жазушыңыз кім? Оның қандай шығармасы ұнайды? Ол не туралы жаза-
ды?  Қандай шығармасын оқыдыңыз? Ол туралы  әңгімелеңіз.

4. Сіздің сүйікті суретшіңіз бар ма? Оның картиналарын атаңыз. Оның қандай картинала-
рын көрдіңіз, қайдан көрдіңіз? Оның көрмелерінде болдыңыз ба? Оның картиналарының 
репродукциясы сізде бар ма? Олардың қайсысы сізге ерекше ұнайды? Әңгімелеңіз.

5. Сізге қандай музыка ұнайды (классикалық, симфониялық, халықтық, эстрадалық, 
қазіргі және т.б.)? Сіздің сүйікті сазгерыңыз немесе сүйікті әншіңіз кім? неліктен ұнайды?  
Олардың шығармашылығы туралы әңгімелеңіз.

6. Сіз театрда жиі боласыз ба? Сіз қандай театрда болдыңыз? Қандай спектакль көрдіңіз? 
Өзіңіздің әсеріңізбен бөлісіңіз.

7. Сізге кино ұнай ма? Қазақ тілінде қандай кино көрдіңіз? Киноға жиі барасыз ба?
8. Қандай астаналық мұражайда болдыңыз? Мұражайда не көрдіңіз? Қандай көрмелерде 

болдыңыз? Өз әсеріңізбен бөлісіңіз. 
9. Қандай қалаларда, қандай елдерде болдыңыз? Онда қандай мұражайларға, көрмеге 

бардыңыз? Олар туралы не айта аласыз ба?
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2. Келіңіз, талқылайық...

Полилогты оқыңыз, әңгіме тақырыбын анықтаңыз. студенттер қандай мәселе-
лерді талқылады айтыңыз.  Олар келісімге келе алды ма? Олардың әрқайсысы неге 
қызығады?  

Виктор: Достар, ертең мереке. Біз үш күн бойы оқымаймыз. Бәріміз бірге бір жаққа ба-
райық.  Біздің Астанаға келгенімізге төрт-бес ай болды, әлі ешқайда бармадық. Александр: 
Керегі жоқ. Мен үш күн бойы сабақ оқимын, дайындаламын, ұйықтаймын. 

Вера: Олай болмайды. Қалайша  саған қызық емес. Тұрып жатқан елдің өнерін білу керек. 
Меніңше, өнер – халықтың жаны.  Өнер дегеніміз – адам еңбегінің ең кереметі. Сондықтан 
мен сіздерді қазақ классикалық музыкасын көруге шақырамын. Консерваторияда симфо-
ниялық концерт болады. Айтпақшы, билет табу қиын емес. Кассада еркін сатылып жатыр.

Виктор: Концертке келісемін. Бірақ симфониялық музыка концертіне немесе операға   
бармаймын. Мен оларды түсінбеймін де жақсы көрмеймін де, түсінгім де келмейді. Мен 
қазіргі музыка концерттеріне барғым келеді. Мен Астанада жақсы рок-топтар, жақсы джаз, 
жақсы әншілер бар деп естідім. Бұлар – біздің заманымыздың музыкасы.

Қарлығаш:  Бүгін біздің клубымызда автор әндерінің кеші болады. Мұндайды білесіздер 
ме? Бұл дегеніңіз өлеңнің сөзін де, әнін де бір адам жазған.  Әдетте, оны өзі орындайды, өзі 
гитарада ойнайды. Бұл Ресейде көпшілікке белгілі, әнші ақын Владимир Высоцкий, Булат 
Окуджавені білесіздер ғой, сондай әнші ақындар Қазақстанда да бар екен. 

Виктор: Мен де Высоцкийді көп тыңдаймын. Ал қазақ тілінде осындай әнші ақындарды 
түсіну үшін, меніңше, тілді жақсы білу керек. 

Қарлығаш: Мүмкін мұражайға барғанымыз жақсы шығар. Астанада мұражай көп екен.  
Мұражай деген елдің тарихы. Мұражайда ел тарихымен көбірек танысасың. Көркем сурет 
галереясына барғым келеді. Маған кескіндеме өнері ұнайды. 

Владимир: Күндіз мұражайға барайық, кешке концертке барайық. 
Александр: Жоқ, одан да киноға барайық.  Мен киноны жақсы көремін. 
Сәкен: Менің киноға барғым келмейді. 
Виктор: Біз ештеңеге келісе алмаймыз, келісе алатын түріміз жоқ. Бәріміз бірге би кеші-

не барайық.

3. Сөз тіркестерін оқыңыз, олардың мағынасын басқаша айтып көріңіз, қолданы-
сына мысалдар келтіріңіз. 

Халық жаны, симфониялық музыка, опералық музыка, билеттер еркін сатылып жатыр, 
билет табу, табысты болу, келісе алатын түріміз жоқ. 

 
4. Пайыммен келісіңіз немесе қарсыласыңыз («иә» немесе «жоқ» деп бір сөзбен жа-

уап беріңіздер). 

1. Студенттердің бәрі бірге қазақ өнерімен танысу үшін көркем сурет галереясына барды.
2. Олардың бірі өнер дегеніміз – халықтың жаны, адам еңбегінің кереметі, әдемісі деп 

санайды.
3. Классикалық музыка концертіне билет алу қиын, сондықтан ешкім консерваторияға 

бара алмады.
4. Студенттердің ешқайсысы астаналық рок-топтар туралы немесе әнші ақындар туралы 

естімеген.
5. Кешке бәрі бірге киноға барды, себебі бәрі киноны жақсы көреді. 
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5. Төменде берілген сұрақтарға аргументті жауап беріңіздер.

1. Қалай ойлайсыз? Студенттердің бірі неге консерваторияға баруды ұсынды? Сіз өзіңіз 
классикалық музыканы тыңдауға келісер ме едіңіз?

2. Өнер дегеніміз адам еңбегінің ең жақсысы дегенге келісесіз бе? 
3. Классикалық музыканы түсінбейтін, түсінгісі де келмейтін студент  туралы қалай 

ойлайсыз?
4. Сіз қандай музыканы жақсы көресіз? Неге?
5. Студенттер неге қазақ кескіндеме өнері мұражайына барғысы келді? Сіз қалай 

ойлайсыз?
6. Сізге кескіндеме өнері ұнай ма? Сіз көркем сурет галереясына барасыз ба? Сіздің бос 

уақытыңыз бола ма?
7. Қазір адамдар кинотеатрға жиі бара ма, сирек бара ма? Сіз қалай ойлайсыз? Неге?
8. Егер адам театрға, көркем сурет галереясына, музыкаға, киноға, көп бармаса, әдебиет-

ті оқымаса, көп жоғалтады деуге бола ма? Сіз қалай ойлайсыз? Сіздің пікіріңіз қандай?
9. Сіз бос кездеріңізде, демалыста қайда болдыңыз? Не көрдіңіз? Әсерлеріңізмен бөлісіңіз. 
10. Алған ақпараттарыңызды топтап, қорытынды жасаңыз. 
                                       

  ТЫҢДАЛЫМ
             ТЫҢДАЛЫМАЛДЫ ТАПСЫРМАЛАР.

1. Сұраққа жауап жазыңыз.

Сізге қандай жанрдағы кинолар ұнайды? Неге?
• ________________________________________________________________________________________________________
• ________________________________________________________________________________________________________
• ________________________________________________________________________________________________________

2. Сөз тіркестерінің мағынасын табыңыз.

өркендеуіне әсерін тигізу  жүрегіне жол табу
□ дамуына әсер ету   □ ұнамау
□ жалғастыруға әсер ету   □ ұнау

  ТЫҢДАЛЫММЕН ЖҰМЫС 

3. Сұрақтарға жауап жазыңыз. 

1) Дүниежүзінде қай күн халықаралық кино күні деп атап өтеді? _____________________________ 
2) Ең алғашқы кино қашан пайда болды? __________________________________________________________ 
3) Әлемдік киноның даму жолын қанша кезеңге бөліп қарауға болады? __________ 

Сәйкестендіріңіз:

(4) Ең алғашқы кинолар  А) дыбыссыз киноның өз алдына өнер болып 
                        қалыптасқан кезі 
(5) 20-ғасырдың басы   Ә) «жанды фотография» түрінде пайда   болды 
      Б) кино өнері дамуының екінші кезеңі 
                        болып есептеледі. 
      В) түрлі түсті, дыбысты болған жоқ. 
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Дұрыс нұсқасын табыңыз.

6) Ең алғашқы қазақ киносы «Ленфильм» студиясында түсірілген

а) иә      ә) жоқ          б) берілмеген

7) «Амангелді» көркем фильмінің режиссері Елубай Өмірзақов еді.

а) иә      ә) жоқ          б) берілмеген
 

   ОҚЫЛЫМ

1-мәтін
Мәтінді оқыңыз. Мәтіндегі ақпараттарды пайдалана отырып, мәтін неге осылай 

аталды, түсіндіріңіз. Ойланып, мәтінге өзіңіз атау қойыңыз. Таныс емес сөздерді 
сөздіктен қараңыз.

ЕҢ ҚЫМБАТ СУРЕТШІ

Ол – шығу тегі жағынан испандық. Пабло Пикассо – суретші, 
кескіндемеші, скульптор және дизайнер. Әу баста халықты өзінің 
өзгеше жұмыстарымен таңдандырса, кейін ХХ ғасырдың көр-
кемдік әлеміне орасан әсер етті. Ол кубизмнің негізін салушы. 
Осынысымен елді таңғалдырды. Өзі айтпақшы, әлемді көріп 
тұрғандағыдай емес, оны қалайша елестетеді, соны салды. 

Пабло суретші Хосе Руисаның  баласы, бояулар мен қылқа-
лам оның бала кездегі серігі болды. Ол қаламдық эскиздерді 
тым ерте сала бастады. Испанияның оңтүстігіндегі және өгіз-
дермен күреске қаланың барлық тұрғындары дерлік жинала-
тын көне Малагадағы өмірі, табиғаттың қанық бояулары оның 
шығармашылығына айтарлықтай із қалдырды. 

Өзінің алғашқы бояулы картинасы «Пикадорды» 8 жасын-
да салды. Ол осы суретін жанынан тастамайтын. Ол оның бойтұмары болатын. Жалпы ол 
ұнаған нәрсесіне жанын беретін. Мысалы, ұнаған жейдесін тозғанша киетін. 

Әкесі бірде 12 жастағы баласына көгершіндер картинасын аяқтауды тапсырады.  Пикас-
соның картинаны салуға беріліп кеткені соншалық, әкесінің емес, өзінің картинасын са-
лып шықты. Әкесі көріп, қатты таңданғанынан сөйлей алмай қалды. Ол ұзақ уақытқа дейін 
өз-өзіне келе алмады. Палитра мен бояуларын ұлына тапсырды, кейін бейнелеу өнерін мүл-
дем тастап кетті, сурет салуға оралмады.

Отбасы 1894 жылы Барселонаға көшкенде Пабло өнер мектебіне түсті. Өз жұмыстарын 
шешесінің фамилиясымен – Пикассо деп қол қоя бастады. 1897 жылы Мадридте Сан-Фер-
нандо академиясына конкурстан өтеді. Осы кезден бастап өзін нағыз суретші сезіне бастай-
ды. Кескіндемедегі көп нәрсе оған қиын емес еді, ол жылдам салатын. Өзінің әріптестерімен, 
жас суретшілермен араласа жүріп, өз картиналарын басқалардікімен салыстыра жүріп, 
шығармаларының ашық, колоритті екенін байқады. Біртіндеп өз артықшылықтарын сезді. 
Бірақ суретші үшін шыңға жету, даңқты болу қиын да ұзақ жол екенін түсінді. Қалайда 
Олимпті жеңіп алуға, бағындыруға өзінің намысшылдығы жігер берді, қолдады. 

Пикассо 1900 жылдары Франция мен Испанияның арасында көп жол жүріп, өмірін осы 
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екі аралықта өткізді. Осылайша, өнерін де шыңдай түсіп, 1904 жылдардың шамасында «Жа-
сыл табиғат» атты туындыны салып бітіреді. Бұл картинаның да өзгеге ұқсамайтын өзін-
дік стилі болатын. Ал 1907 жылы «Тырналар» атты кубизм стиліндегі жаңа дүние өмірге 
келді. Бұл еңбек оның шығармашылығындағы төңкеріс жасаған туынды болып саналады. 

Пикассо француз Джорджес Брак атты суретшімен тығыз қатынаста болып, өз стилін 
қалыптастыру үстінде біраз тәжірибеден өтті. Осылайша 1912 жылы оның «Коллаж» атты 
картинасы дүниеге келді. Бұл туындының бір ерекшелігі түрлі маталар мен газет па-
рақшаларының пайдаланылғандығында болды. 

1937 жылғы «Герника» атты еңбегінің салынуына солтүстік Испаниядағы соғыста қи-
раған үйлердің көрінісі түрткі болыпты. Айта кетелік, осы кезеңдерде Испанияда азамат-
тық соғыс болып жатқан еді.  

Көптеген өнер адамдары секілді Пикассоның өнеріне тәнті болып, көңілін білдірген 
қыз-келіншектер көп болды. Оның артында 4 баласы қалды. Әйгілі суреткер 1973 жылдың 
8 сәуірінде дүниеден өтті.

Сарапшылар Пикассоны «ең қымбат суретші» деп атады. 2008 жылы оның жұмыстары-
ның тек ресми сатылымдарының көлемі 262 млн долларды құрады. 2010 жылдың 4 мамы-
рында Пикассоның Кристис аукционында 106 482 миллион долларға сатылған «Жалаңаш, 
жасыл жапырақтар және мүсін» картинасы ең қымбат өнер туындысына айналды.

1,4 млн оқырмандарға «The Times» газеті 2009 жылы өткізген сауалнаманың нәтижелері 
бойынша, Пикассо соңғы 100 жыл бойы өмір сүргендердің арасындағы ең жақсы суретші 
болып мойындалды. Оның суреттері ұрылардың арасында «белгілілігі» бойынша бірінші 
орында тұр. (100 великих людей, изменивших мир. Михаил Кубеев., Москва, 2010).

1. Сөйлемдерді оқыңыз, олардың мағынасын басқа сөзбен жеткізіңіз.

• ХХ ғасырдың көркемдік  әлеміне орасан әсер етті.
• Бояулар мен қылқалам оның бала кездегі серігі болды.
• Табиғаттың қанық бояулары оның шығармашылығына айтарлықтай із қалдырды.
• Қалайда Олимпті жеңіп алуға, бағындыруға  өзінің намысшылдығы жігер берді.
• Ол ұзақ уақытқа дейін өз-өзіне келе алмады.
• Өз жұмыстарына шешесінің фамилиясымен «Пикассо» деп қол қоя бастады.
• Бұл еңбек оның шығармашылығындағы төңкеріс жасаған туынды болып саналады. 

2. Пайыммен келісіңіз немесе қарсыласыңыз («иә» немесе «жоқ» деп бір сөзбен               
жауап беріңіз). 

1) Пабло Пикассоның суреттері ХХ ғасырдың көркемдік әлеміне үлкен әсер етті.
2) Паблоның Малагадағы өмірі шығармаларынан көрініс тапты.
3) Ол алғашқы суретін қашан салғаны белгісіз.
4) Паблоның әкесі сурет салған.
5) Барселонаға көшкеннен бастап өзін суретші ретінде сезіне бастады.
6) «Пикадор» атты суреті жаңалық әкелген туынды болып саналады. 
7) Испаниядағы соғыс оған қатт әсер етті.
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2-мәтін
Мәтінді оқыңыз. Мәтіндегі ақпараттарды пайдалана отырып, мәтінге өзіңіз атау 

қойыңыз.

Ол Шымкент облысы Отырар ауданында 1930 жылы 15 та-
мызда дүниеге келген. Оның әндері жиі айтылады, халық ара-
сына барынша кең тараған. Ән өнерімізде жарық жұлдыздай 
сәуле шашып, айырықша із қалдырған Ш.Қалдаяқов – бүкіл 
қазақ халқының ұлттық мақтанышы. Шәмшінің қайталанбас  
әндері ХХІ ғасыр әлемінде болашаққа бет алып, биіктей бе-
ретіні ақиқат. Шәмші Қалдаяқов пианинода да жақсы ойнай-
тын, домбыраны да  тамаша тартатын еді, тұла бойы тұнған 
өнер болатын.

Қазақтың музыка өнерінде Шәмшінің орны ерекше. Қа-
шанда өзінің қарапайымдылығымен ізгілігі мол адам ретінде 
бүкіл қазақ халқының жүрегінен мәңгі орын алды. Шәмші аға 
қалың жұртқа махабатты жырлаған сазгер ретінде белгілі. 

Шәмші өмірінің соңғы жылдарында Таразда ғажайып 
шығармашылық ғұмыр кешті. «Мойынқұмда ауылым», «Дүн-
ген қызы», «Фосфорлы Жамбыл» секілді атақты әндері осын-
да дүниеге келіп, бүкіл елге тарады. Алғашқыда Шымкент 
өңірінде басталған Шәмші Қалдаяқов атындағы Халықаралық ән фестивальі Жамбылда 
жалғасын тауып, талай таланттардың тұсауын кесті. Шын таланттың, ғажайып дарынның 
шапағаты тиді деген осы. Иісі қазаққа ортақ Шәмшідей аяулы жанның ән ғұмыры әлі талай 
ұрпақтың ой білімімен, парасатымен жаңаша жаңғырып жалғасын таба берері сөзсіз. 

1992 жылы 29 ақпанда жасы 62-ге қараған шағында ұзаққа созылған ауыр науқастан, 
көрнекті халық әртісі Ш.Қалдаяқов көз жұмды. Шығармашылық жұмыспен 1950 жылдардан 
бастап айналысқан. 1956-1962 жылдарда Алматы консерваториясында оқыды. Шәмшінің 
тұнып тұрған сыр шындығымен, шынайылығымен және сезімге терең бойлауымен ерек-
шеленетін алғашқы әндерінің өзі сазгердің атын елге жайып, халықтың сүйікті перзенті-
не айналдырды. 40 жылдан астам шығармашылық қызметінде Ш.Қалдаяқов 300-ге жуық 
музыкалық туынды жазды. Олардың дені ән жанрында. Ш.Қалдаяқов қайталанбас талан-
тымен қазақ халқының қазіргі әнін, өнерін биік белеске көтерді. Оның әндерінсіз ешбір ме-
реке де, ешбір той-думан да өтпейді. Оның әндерін еңбектеген баладан бастап, еңкейген 
кәріге дейін шырқайды. Ал «Шәмші аға» деген сөз «Ән аға» деген сөзбен тұтасып, синоним 
болып кеткелі қашан... 

Қалдаяқов ұлттық музыка өнерінің ән жанрына жаңа серпін ала келген сазгер ретінде 
көрінді. Сазгер шығармаларының тақырыптық, мазмұндық ауқымы аса кең. Елге, жерге, 
Отанға, ата-анаға, жарға, дос-жаранға деген сүйіспеншілік – Шәмші шығармаларының ба-
сты тақырыбы. Оның азаматтық лирикаға тұнған, республикамыздың кең байтақ жерін 
жырға қосатын: «Ақ ерке – Ақ Жайық», «Арыс жағасында», «Сыр сұлуы», «Жарқырайды 
Жезқазған», «Қарқаралы», «Фосфорлы Жамбыл», «Байқоңыр», «Талдықорған – әнім менің», 
«Ырысты өлке – Шардара», «Отан», «Теріскей», «Мойынқұмда», «Отырардағы той», «Көгіл-
дір Көкше», «Өмір өзен», т.б. туындыларын жұртшылық ерекше ықыласпен қабылдады.

Сазгердың марш екпінді, жігерлі, шаттықпен шырқалатын: «Менің Қазақстаным», «Теңіз-
де – толқында», «Бақыт құшағында», «Бәрінен де сен сұлу» сияқты әндері халық арасы-
на кеңінен тарады. «Ақмаңдайлым», «Ақсұңқарым», «Қайдасың», «Еркежан», «Ана туралы 
жыр», «Құшақ жайған қандай адам», «Қайықта», «Қыз сағынышы», «Ақ бантик», «Кешікпей 
келем деп ең», «Қуаныш вальсі», «Әнім сен едің», «Сағынышым менің» әндері Р.Бағланова, 
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Р.Абдуллин, Б.Төлегенова, Р.Мұсабаев, З.Қойшыбаева, т.б. әншілердің репертуарынан берік 
орын алды. 

1992 жылдан бастап сазгерлер мен әншілер үшін Қалдаяқов атындағы халықаралық 
байқау-фестиваль дәстүрлі түрде өткізіліп тұрады. Шымкент қаласында облыстық филар-
мония, бір көше, Алматы қаласында бір көше, сазгер туған өлке – Шәуілдір ауылындағы 
музыка мектебі Қалдаяқов есімімен аталады. Шымкент филармониясының алдына Қал-
даяқов ескерткіші орнатылған. 1991 жылы Қалдаяқов жайлы ғұмырнамалық «Жылдарым 
менің, жырларым менің» (реж. Т.Ахметов) деген деректі телефильм түсірілді. «Шәмшіғұ-
мыр» естеліктер мен мақалалар жинағы жарық көрді (2002). 

  ТАПСЫРМАЛАР

1. Сөйлемдерді оқыңыз. Олардың мағынасын басқа сөздермен жеткізіңіз. Олардың 
қай жерде қолданылғанын мәтіннен табыңыз.  

• Шәмші Қалдаяқовтың тұла бойы тұнған өнер болатын.
• Ол өзінің қарапайымдылығымен қазақ халқының жүрегінен мәңгі орын алған тұлға.
• Шәмші Қалдаяқов қалың жұртқа махабатты жырлаған сазгер ретінде белгілі. 
• Олардың дені лирикалық ән жанрында жазылған.
• Қалдаяқов ұлттық музыка өнерінің ән жанрына жаңа леп ала келген сазгер.

2. Пайыммен келісіңіз немесе қарсыласыңыз («иә» немесе «жоқ» деп бір сөзбен 
жауап беріңіз). 

1) Шәмші Қалдаяқов әндерінің болашағы биік.
2) Шәмші аға дәстүрлі әнші, сазгер ретінде белгілі. 
3) Ол өмірінің соңғы уақытын Шәуілдірде өткізген.
4) Ол ән жазуды 1950 жылдардан бастаған.
5) Шәмші Қалдаяқов шығармалары тек махаббатқа арналған. 

3. Мына сұрақтарға аргументті жауап беріңіз. Соңынан жауаптарды топтап қоры-
тынды жазыңыз. 

• Қазақ халқынан шыққан қандай сазгерлерді білесіз?
• Шәмші Қалдаяқов туралы тағы қандай мәліметтер қосар едіңіз.
• Бүгінгі Қазақстанға танымал қазақ әндерін атай аласыз ба?
• Қазақтың ұлттық музыкасының болашағы туралы қандай пікірдесіз?

 ЖАЗЫЛЫМ.  ГРАММАТИКА 

І. Ортақ  етістердің предикат ретіндегі қолданысы

Салыстырыңыз:

Кімді кездестіру? Кіммен кездесу?
Мен досымды кездестірдім. Мен досыммен кездестім.

1. Сіз мына етістіктерді білесіз бе? Таныс емес болса, сөздіктен қараңыз. Осы етістік-
термен сөйлем құраңыз.

Жүздесу, келісу, танысу, кеңесу, қоштасу, кездесу, достасу, амандасу.
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2. Мына сөз тіркесі мен қазақ мақалын түсіндіріңіз:

Достасу – достасып кету; танысу – танысып алу;
Заттың жаңасы жақсы, достың ескісі жақсы.

3. Үлгі бойынша берілген сөз тіркестерін пайдалана отырып, өз мысалыңызды 
жазыңыз.

Үлгі: ортақ табыс
Бізде ортақ табыс көзі бар.
• Бірдей көзқарас, әнге деген құштарлық, спортқа деген ынта.

4. Оқыңыз, диалогты қалпына келтіріңіз.

а) танысу, кездесу, достасу, жүздесу, ренжісу етістіктерін пайдаланыңыз.

Ахмет: Маған Назым ұнайды. Онымен қайда............................................ ?
Виктор: Онымен кітапханада ............................................................................. .
Ахмет: Мені Назыммен .............................................................................................. .
Виктор: Жарайды, ол өзі де бір араб студенттерімен ................................... жүр, себебі араб 

тілін үйреніп жүр.
.....................................................................................................................................................................................................
Ахмет: Бір апта өтті, сен әлі мені Назыммен ...................................................... жоқсың.
Виктор: Мен оны көптен бері көрмедім. Жалпы ол туралы менен сұрама.
Ахмет: Не боп қалды? 
Виктор: Иә, біз ........................................... қалдық. Саған айтуым керек, Назыммен мені ұрыстыр-

ған сенсің.  Мен  Назымға оның құрбысы Салтанатты қарсы аламын деп уәде бергенмін. Ол 
Алматыдан келуі керек еді.  Ал сен поезд кестесін дұрыс айтпадың. Әрине, мен вокзалға 
кешіктім, Салтанатты вокзалда кездестіре алмадым. 

Ахмет: Егер сіздерді мен ұрыстырсам, онда достастырайын. Қазір киноға барайық, жүр.  
Құрбысымен де танысамыз. Кеттік.

5. Төменде берілген етістіктерді пайдаланып, ұсынылған жағдаятқа сәйкес диалог 
құрастырыңыздар.

• Сіз досыңызды жаңа фильм көруге шақырасыз. Мүмкін сіздердің қызығушылықта-
рыңыз да, таңдауларыңыз да әртүрлі.

• Сіз досыңызбен  бос уақытыңызда қайда баруға (оқытушыңызбен) кеңесесіз. 
• «Арман» кинотеатрында жаңа фильм жүріп жатыр. Сіздің досыңыз уақытында келмеді. 
• Сіз кино афишаларын, театр афишаларын қарап, киноға, театрға билет іздейсіз (кезде-

су, ренжісу, қызығу, танысу)

ІІ. Ішкі қалып-күйді, сезімді білдіретін етістіктердің предикат ретіндегі қолданысы

Салыстырыңыз:

Менің хаттарым анамды сондай қуантты. 
Анам менің хаттарыма сонша қуанды.   
Мені өз Отанымның тарихы қызықтырады. 
Мен өз Отанымның тарихына қызығамын.
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Ішкі қалып-күйді, сезімді бағалау мәнді етістіктердің меңгерілуіне назар 
аударыңыз ... 

 септіктер етістіктер
Шығыс септігі
кімнен? неден?

неге бола?
кімге бола?

қорқу – қорқып қалу
ұялу – ұялып қалу
көңілі бұзылу
мазасыздану
шошыну – шошып қалу

Барыс септігі
кімге?
неге?

ұнау – ұнап қалу
қуану – қуанып қалу
таңғалу
өтіну – өтініш айту
сену – сеніп қалу
ашулану – ашуланып қалу
өкпелеу – өкпелеп қалу
үміттену – үміт арту
қызығу – қызығып қалу
ынталану – ынтасын білдіру
мақтану – мақтанып қалу

не туралы, кім туралы? күдіктену – күдіктеніп қалу
уайымдау – уайымдап қалу

6. Сөйлемдерді оқыңыз, жақша ішіндегі етістіктерді тиісті тұлғада пайдаланыңыз.

Ғаламтордағы ақпараттарға (сену). Анам менің жетістіктеріме (қуану). Досының 
зерттеу жұмысына (қызығып қалу). Тыңдаушыларға әншінің қайталанбас даусы (ұнау). 
Бойжет кен досының кешіккеніне (ренжу). Ол (әзілдер айту), (күлу), жаңа компанияда еш-
кімнен (ұялмау). 

7. Сөйлемдерді оқыңыз, жақша ішінде берілген сөздерді тиісті септік жалғауымен 
пайдаланыңыз. Етістіктің меңгерілуіне назар аударыңыз.

Біз суретшінің ( картина) тамашаладық.  Кездескенде Назгүл  (Жеңіс) қорықпады. Ол 
оның (мейірімділік) ылғи таңданатын.  Жанат (дос) ренжісіп, кетіп қалды.  Ол келген                     
(қонақтар) қарсы алды. Ол (Жеңіс) ешқандай өтініш айтпады. 

8. Етістіктерді тиісті тұлғасында пайдалана отырып, сұхбатты  толықтырыңыз.

Айдын:  Маржан  Әлиқызы, бізбен бірге концертке жүріңіз. Бүгін ең танымал рок -топ-
тардың бірі концерт қояды. 

Маржан Әлиқызы: Жоқ... Маған (ренжімеу)! Менің сіздерді ренжіткім келмейді. Мен 
рок-музыканы жақсы көрмеймін, бірақ мені сендердің осы музыкаға қатты қызығуларың 
(қорқыту). Жастардың қазіргі музыканы тыңдай отырып, ештеңе ойламайтыны, есі кетіп 
тыңдайтыны (мазасыздандыру). 

Айдын: Ал мен басқаша ойлаймын.  Әр кезеңнің өз әні бар дейді ғой.  Қазіргі музыка бізді 
толғандырады, ойландырады, бізді (біріктіру), қазіргі күрделі өмірден қорғайды.   
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9. а) Төменде берілген етістіктерді мағынасына сәйкес пайдаланып, сөйлемді 
аяқтаңыз. 

Ол ештеңе ................................... . 2. Біз ештеңеге....................................... . 3. Мен ешкімге....................... . 
4. Ешкімге..................................... . 5. Осы үшін................................. . 6. Осы үшін................................................. .

Етістіктер: сену (неге?), өкпелеу (кімге?), мазасыздану ( неге?), ренжісу (кіммен? неге 
бола?), күдіктену ( кімге?),  ынталану ( неге?).

ә) Осы сөйлемдерді пайдалануға болатын жағдаяттарға мысалдар  айтыңыз.

10. Келесі ұғымдардың мағынасын түсіндіріңіз.

Ұялшақ адам, жайбарақат адам,  өкпешіл адам, мазасыз адам, әсершіл адам, көңілді адам, 
сұлу әйел, қорқақ адам, сенімді дос.

Өз достарыңызды берілген сөз тіркестерін пайдалана отырып, сипаттаңыз. Өз көзқара-
сыңызды дәлелдеңіз.

11. Төмендегі сөздерді пайдаланып, жағдаяттар құрастырыңыз.

Толғандыратын сұрақ, мазасыз жағдаят, таңданарлық тарих, мұңлы ән, мақтаулы сөз, 
таңданарлық талант, тартымды саяхат, мәңгілік тақырып, жарқыраған жүз, ақылсыз қадам.

12. Бастау, жалғастыру, аяқтау, тоқтату, бітіру етістіктерін төменде берілген  зат 
есімдермен үлгі бойынша сөз тіркесін құрастырыңыздар. 

Үлгі: күрес – күресті бастау – күрес басталды.

Зат есімдер: пікірталас, дау, концерт, лекция, фильм, спектакль, талқылау, ойын, матч, 
соғыс, келіссөз, жұмыс, бірлескен өндіріс, химиялық реакция, мәдени ынтымақтастық. 

Назар аударыңыз!!!

Сапалық және сандық өзгерісті білдіретін етістіктер іс-әрекет субъектісіне  
қатысты өзгерісті білдіреді.

Салыстырыңыз:
Біз мәдени байланысты кеңейтеміз.  Мәдени байланыс кеңейіп жатыр.
Өмір оны қатты өзгертті.   Ол қатты өзгерді, өзгерген.

13. Мына етістіктерді білесіз бе? Білмесеңіз, сөздіктен қараңыз. Үлгіге қарап,  сөз 
тіркесін құрастырыңыз. 

Үлгі: кеңею – кеңейтіледі.Театрдың репертуарын кеңейту – театрдың репертуары кеңей-
тіледі.

Өзгеру – өзгертілу, дамыту – дамытылу, ұлғаю – ұлғайтылу, кішірею – кішірейтілу, 
қысқару – қысқартылу, көтеру – көтерілу, төмендету – төмендетілу, қыздыру – қыздырылу, 
салқындату – салқындатылу, жылдамдату – жылдамдатылу, бәсеңдету – бәсеңдетілу, жақ-
сару – жақсартылу, күшейту – күшейтілу, әлсіреу – әлсіретілу, жаңару – жаңартылу.
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14. Сөз тіркестерін оқыңыздар, оларды үлгі бойынша өзгертіңіздер. 

Үлгі:  жұмыс жоспарын өзгерту – жұмыс жоспары өзгертілді. 
Осы жылы жұмыс жоспары өзгертілді, себебі мамандар жаңа технологияны қолданды.

Білім беру жүйесін өзгерту, мектеп саны мен жоғары оқу орындарын ұлғайту, оқу ақысын 
қысқарту, өмір деңгейін көтеру, басқа елдермен мәдени және экономикалық байланысты 
дамыту, мәдени ескерткіштер реставрациясын тездету, соғысты тоқтату, әскерді азайту, му-
зыкалық бағдарламаларды жаңарту.

15. 14-тапсырмадағы етістіктерді пайдалана отырып сөйлеңіз:

а) Өмір деңгейін көтеру үшін біздің елде не істеу керек? Үлгі: біздің елде өндірісті 
дамыту керек. 

б) соңғы жылдары біздің елімізде не өзгерді? Үлгі: біздің елімізде білім беру жүйесі 
өзгерді. 

ІІІ. Субъект-предикаттық қатынастың берілуі. 
Сын есімнің предикат ретіндегі қолданысы

 

Сын есім сөйлемде анықтауыш  функциясын да,  предикат 
функциясын да атқарады.

Салыстырыңыз:
Елдің бәрі осы танымал жазушыны біледі.    Осы жазушы өте танымал. 

Өткен шақта және келер шақта сын есімдер «болу» етістігімен бірге 
қолданылады.

  
Осы шақ Өткен шақ Келер шақ

Жекеше түрі Фильм өте қызық. Фильм өте қызық болды. Фильм қызық болады.
Көпше түрі Фильмдер өте қызық. Фильмдер өте қызық 

болды.
Фильмдер өте қызық 
болады.

16. Оң жақта берілген сын есімдерді пайдалана отырып, сұрақтарға жауап беріңіз.

Музыканы жақсы көрмейтін адам туралы не айтуға болады? 
Ештеңеге сараңдық жасамайтын адам туралы не айтуға болады?
Табысты фильм туралы не айтуға болады?                                              
Романдарын көп адам білетін жазушы туралы не айтуға болады?
Көп сөйлеуді жақсы көрмейтін студент туралы не айтуға болады? 
Көңіл күйі жақсы студент туралы не айтуға болады? 
Он сегіз жасқа толған қыз туралы не айтуға болады?  
Мақсаттары жоғары адам туралы не айтуға болады?     
Күзгі күн туралы не атуға болады?  
Айлы түн туралы не айтуға болады?                                           
Өзі туралы ғана ойлайтын адам туралы не айтуға болады?  

жаңбырлы
менмен
көңілді
үндемес
мейірімді
танымал
белгілі
атақты
бақытты
разы
жас
тамаша
ізгілікті
салқын
өзімшіл
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ІV. Қозғалыс етістіктерінің  аяқталған іс-әрекетті, қайталатын іс-әрекетті, үдерісті 
білдіретін сипаты бар.

Мысалы: 
а)  аяқталған іс-әрекет:
      Ол үйіне жетті.
ә) қайталанатын іс-әрекет:
     Ол институттан шыққан кезде ылғи осы кісіні кездестіреді.
б) процесс:
     Институтқа жеткенде, ол қатты толқыды.

17. Сөйлемді оқыңыз. Жиі, әдетте сөзін пайдалана отырып, үлгі бойынша өз-
гертіңіз.

Үлгі: Оған ағасы келді. - Оған ағасы жиі келеді.
1. Көршіге жолдасы келді. 2. Бізге достарымыз келді. 3. Қонақ үйге машина келді.  Біз вок-

залдың тұсынан өттік.  Ол бізге  аз ғана уақытқа кіріп шықты.

18. Берілген сөйлемдерді қарсы мағынаға өзгертіңіз.

Көлік гараждан шықты. Қайық жағадан алыстады. Студенттер жазғы демалысқа кетті. 
Анасы қызды мектепке алып келді. Сабақ кезінде аудиториядан факультет деканы шықты.  
Қазақ спортшылары жарысқа Парижге ұшып кетті.

19. Мәтінді өткен шақта оқыңыз.

Біз  Ғ.Мүсірепов атындағы театрға бара жатырмыз.  Біз үйден сағат алтыда шығамыз.  Ав-
тобус аялдамасында кездесеміз. Біз қазақ драма театры аялдамасына автобуспен барамыз. 
Сол жерден  метроға кіреміз. Кассадан жетон алып, эскалаторға барамыз. Эскалатормен 
төменге, платформаға түсеміз. Поезға отырып, қаланың орталығына, «Театр» аялдамасы-
на бара жатырмыз.  15 минутта  «Театр» аялдамасына жетеміз. Поезд тоқтап, біз вагоннан 
шығамыз. Эскалатормен жоғары көтеріліп, далаға шығамыз.  Театрға жылдам барамыз. 
Уақытымыз аз. Жылдам шешініп, көрермендер залына өтеміз.  Көрермендер залына кіріп, 
өз орындарымызға жайғасамыз.

20. Сөйлемдердің мағынасын басқа сөздермен жеткізіңіз. Қозғалыс етістіктерін 
пайдаланыңыз.

Қазір үзіліс, студенттер аудиторияда жоқ. Декан университетте жоқ. Дәрігер өз каби-
нетінде. Жазғы демалыс кезінде біз Көкшетауды, Бурабайды көргіміз келеді.  Менің әпкем 
жаңа пәтерде тұрады.  Біз Астанада келесі аптада боламыз. Өткен жылы бізде Мэдисон уни-
верситетінің оқытушылары қонақта болды.  Дәрігер тек қана ертең болады.

21. Жауап репликасында ылғи, әрқашан, ертең сөзін пайдаланыңыз. 

Үлгі: Үйге қайтар жолда кітап дүкеніне кіріңіз. 
Мен ылғи кітап дүкеніне кіремін, ертең де кіремін.
Қоңырауға дейін 10 минут бұрын келіңіз. Сабаққа сөздік әкеліңіз. Біздің достарымызды 

кешке алып келіңіз. Оларға кіріп шығыңыз. Экскурсияны қала орталығында өткізіңіз.  Жур-
налды деканатқа апарыңыз. 
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22. Мына жағдаяттарда сіз не айтар едіңіз? Қозғалыс етістіктерін пайдаланыңыз. 

1. Кеш болып қалды, жолдастарыңыз сізді үйге  жібергісі келмейді. 
2. Лекция өте ерте басталады, сіз кешігіп қалам ба деп қорқасыз. 
3. Сіз жақын маңдағы дүкендерді білмейсіз.
4. Сізге пошта керек, ол қарама-қарсы жақта орналасқан. 
5. Сіз досыңызды күтпедіңіз, оның келмеу себебі сізге белгісіз.
6. Сіздің қонақ шақырғыңыз келеді.
7. Сіз досыңызбен ұрсысып қалдыңыз, әрі қарай досыңызбен сөйлескіңіз келмейді.
8. Сіз көптен бері досыңыздан хат алмадыңыз.

23. Өзіңізге таныс қозғалыс етістіктерін пайдалана отырып, сұрақтарға жауап 
беріңіз. 

1. Сіз кеше кеште өз досыңызды көрдіңіз бе?
2. Сіз осы қызбен қалай таныстыңыз.
3. Сабақ кезінде сіз аудиторияда болдыңыз ба?
4. Кеше сабақта оқытушы бізді неге көрмеді?
5. Өз көршіңізді көргенде сіз неге таңғалдыңыз?
6. Танысыңызды қашан көрдіңіз?
7. Экскурсияда болған кезіңізде экскурсовод ылғи қастарыңызда болды ма?

24. Қозғалыс етістіктерін пайдалана отырып, бір нәрсе істеуге рұқсат сұраңыз. 
(бару, шығу, кету, кіру, өту)

1. Досыңызды кездестіргіңіз келе ме?
2. Сіз асығып тұрсыз, өз оқытушыңызбен  сөйлесуіңізге уақытыңыз жоқ.
3. Сіз сабақта өзіңізді өте нашар сезіндіңіз.
4. Сіз сабаққа кешіктіңіз.

25. Сөздерді оқыңыз, оларды тақырыптық топтарға бөліңіз: музыка өнері, драма-
тургия, бейнелеу өнері, әдебиет.

Музыка, ария, портрет, суретші, хор, мұражай, концерт, драма, пейзаж, әуен, көрме, театр, 
галерея, симфония, жазушы, сазгер, режиссер, шығарма, музыкант, ақын, бояулар, әндер, 
акварель, фортепьяно, спектакль, роман, романс, кескіндеме, картина.

26. Берілген зат есімге сын есім таңдаңыз.

Әуен, әсер, әлем, қиял, ән, суретші, музыкант, театр, кескіндеме, портрет, шығарма,                            
романс, сазгер, жазушы, мұражай, көрме, галерея.

27. Берілген сын есімдерді зат есімге айналдырыңыз.

Үлгі: күрделі – күрделілік
Нәзік, жас, дана, мүмкін, өркөкірек, шын, шынайы, батыр, батыл, тәуелді, анық, әділетті, 

қарапайым, ерекше, қажетті, дарынды, қиын, әділетсіз.

28. Үлгі бойынша сын есім жазыңыздар.

1-үлгі: талант – талантты
Жаңбыр, сәт, бақыт, ақыл, ой, қайғы, қуаныш, мұң
2-үлгі: қызғаныш – қызғаншақ
3-үлгі: қала – қалалық
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29. Сөз тіркестерін оқып, олардың лексикалық эквиваленттерін үлгі бойынша жа-
саңыздар.

Үлгі: шешім қабылдау – шешу
Қате жасау, кездесуге келу, атау беру, мазасыздық туғызу, рақатқа бөлену.

30. Берілген етістіктердің антонимін атаңыз.

Жақсы көру, айырылысу, амандасу, тыныштану, достасу, күлу, бас тарту.

 АЙТЫЛЫМ

Тақырып: «Әдемілік әлемі»

Әңгімеге қатысты сұрақтарды оқыңыз. Олардың ішінен өзіңізді қызықтырғанын 
таңдаңыз, жазбаша хабарлама дайындаңыз. Сабақта бірге талқылаңыз.

1) Өнердің қандай түрлерін білесіз? Сіздің сүйікті өнеріңіз қандай? Неге бұл өнер сізге 
ұнайды? Ол туралы әңгімелесіңіз.

2) Өз өміріңізден мысалдар айта аласыз ба? Өнер сізге өмірге басқаша қарауға көмектесті 
ме? Қиын сәттеріңізде өнер сізге көмектесе алды ма? 

3) Сіздің сүйікті жазушыңыз кім?  Оның қандай шығармасы ұнайды?  Ол не туралы жаза-
ды?  Қандай шығармасын оқыдыңыз? Ол туралы аздап айтыңыз.

4) Сіздің сүйікті суретшіңіз бар ма? Оның картиналарын атаңыз.  Оның қандай картина-
ларын көрдіңіз, қайдан көрдіңіз? Оның көрмелерінде болдыңыз ба? Оның картиналарың-
ның репродукциясы сізде бар ма? Олардың қайсысы сізге ерекше ұнайды? Олар туралы ай-
тыңыз.

5) Сізге қандай музыка ұнайды (классикалық, симфониялық, халықтық, эстрадалық, 
қазіргі және т.б.)?  Сіздің сүйікті сазгеріңіз немесе сүйікті әншіңіз кім? Неліктен ұнайды?  
Олардың шығармашылығы туралы айтыңыз.

6) Сіз театрда жиі боласыз ба? Сіз қандай астаналық театрда болдыңыз? Қандай спек-
такль көрдіңіз? Өзіңіздің әсеріңізбен бөлісіңіз.

7) Сізге кино ұнай ма? Қазақ тілінде қандай кино көрдіңіз? Киноға жиі барасыз ба?  Сіз, 
әлде, бейне фильмдерді көп көресіз бе? Неге?

8) Қандай астаналық мұражайда болдыңыз? Не көрдіңіз? Қандай көрмелерде болдыңыз? 
Өз әсеріңізбен бөлісіңіз. 

9) Қандай  қалаларда, қандай елдерде болдыңыз? Онда қандай мұражайларға, көрмеге 
бардыңыз? Олар туралы не айта аласыз?

  ЖАЗЫЛЫМ

Мына тірек сөздерді пайдаланып, мәтін құрастырыңыз. Мәтінге тақырып қойыңыз.

Өнер, шабыт, шабыттандыру, техника, әйгілі, атақты, танымал адам, стиль, әуестік, туын-
ды, әлемде, арман, ұлттық, мен үшін, табиғи, қуану, өнер туындысы, таңғалдыру, таңғалу, 
өнертабыс, көрсету, беру, суреттеу, бейнелеу, тамашалау, үлес қосу, әсер ету.
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АЛТЫНШЫ сабақ   
6. ОЛИМПИАДАЛАР ТАРИХЫ 

МӘТІНДЕР: 
І. Олимпиада алауы
ІІ. Сиднейдегі Олимпиадалық стадион

ГРАММАТИКА: 
Есімшелі анықтауыштар 

ЛЕКСИКАЛЫҚ МИНИМУМ
 

жанкүйер 
көркем гимнастика 
мәнерлеп сырғанау 
семсерлесу
садақпен ату

алыс қашықтыққа жүгіру 
дистанция бойынша жүгіру 
бейнелі жүзу 
нысанаға ату 

еркін күрес 
жүлделі орын
былғары қолғап
шаршы алаң

 
1. Ойтүрткі сұрақтарға жауап беріңіздер.

а) Олимпиадалық ойынның қандай түрлерін жақсы көресіз?
ә) Олимпиада чемпиондарынан кімдерді білесіз? Ол қай олимпиаданың чемпионы?
б) Олимпиада ойынының тарихы туралы не білесіз? 

  ТЫҢДАЛЫМ
             ТЫҢДАЛЫМАЛДЫ ТАПСЫРМАЛАР.

1. Мына сөздерді сәйкестендіріңіз.

көне   салу 
қасиетті   секіру
тыйым    айлар
ұзындыққа   ойын

  1-ТЫҢДАЛЫММЕН ЖҰМЫС 

2. Сөйлемдердегі бос орындарды толтырыңыз.

Олимпиада тарихы _______________ басталады. Ең бірінші Олимпиадалық ойын Грецияның 
оңтүстігіндегі шағын Олимп қаласында ________________________________ 775 жылы болған.

Әрбір төрт жыл сайын барлық соғыстар тоқтап, жолдар _____________________ кезде, Грецияда 
«қасиетті айлар» басталады. Жақсы спортшылар _______________, күрестен, ұзындыққа секіру-
ден, найза, диск лақтырудан т.б. спорт түрлерінен жарысу үшін Олимп қаласына баратын.



93

3. «Иә» немесе «Жоқ» деп белгілеңіз.

1) Олимпиада император Федосий тыйым салғанға Олимпіде өткен. _______
2) Федосий жарыстарды антикалық түрмен өткізуді ұсынады.  _______
3) 1894 жылы Парижде конгресс болады.  _______
4) 1896 жылдан бері Олимпиада төрт жыл сайын өткізіліп келеді. _______
5) Олимпиадалық ойындар өткізу құқын әр ел шешеді. _______

  2-ТЫҢДАЛЫММЕН ЖҰМЫС 

1. Мәтінде бар ақпараттарды белгілеңіз.

1) Бекзат Саттархановтың балалық кезі туралы     _____  
2) Бекзаттың боксқа келу жолы туралы     _____
3) Боксшы Бекзаттың достары туралы ақпарат    _____
4) Бекзаттың бапкерлері туралы      _____
5) Бекзаттың спорттағы жетістіктері     _____
6) Ермахан Ыбраймовпен достығы туралы     _____
7) Бекзаттың бойында кездесетін ерекше қасиеттері туралы  _____

2. Сұрақтарға жауап жазыңыз.

1) Бекзат Саттарханов қай жерде туылған?
____________________________________________________________________________________________________________
2) Ол отбасында қанша ағайынды?
____________________________________________________________________________________________________________
3) Бекзат неге күресті тастап кетті?
____________________________________________________________________________________________________________
4) Тайландық дәрігерлер неге Бекзатқа таңғалды?

 ГРАММАТИКА

Есімшенің  анықтауыштық қызметіне назар аударыңыз.

Жақында ғана университетті бітірген досымнан хат келді.  Ал мынау – менің жиі хат 
жазысқан досым. Кеше көптен бері кездеспеген досым келді.  Астанада танысқан досым ха-
барласты. Сенімен таныстырған досым қазір келеді. 

Бұлар менің шет елден келген достарым.  Бұлар кеше қонақта болған достарым.  Бұлар 
менің  Астанада танысқан достарым. Бұлар менің саған айтқан, әңгімелеген достарым. 

Жақында 1000 жылдығы тойланатын қала туралы оқыдық.  Өзімнің жақсы көретін қа-
лам туралы оқыдым. Газеттерде жиі жазылатын қала туралы оқыдық.  

1. Мәтінді оқыңыз. Асты сызылған сөздерге назар аударыңыз. Сөйлемдегі функция-
сын анықтаңыз. 

Менің үлкен әпкем бар. Аты – Ұлжан. Ол университеттің психология факультетінде оқи-
ды, отбасылық психолог болғысы келеді. Бұл – біздің елдегі жаңа мамандық болып сана-
латын, оған қызықты болып көрінетін мамандық. Психологтар қиын жағдаятқа түскен 
адамдармен жұмыс істейді, адамдардың әртүрлі мәселелерін шешуге көмектеседі, – дейді 
әпкем.  
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Әпкем өте мейірімді, бәрімізге ықыласын аударып жүреді.  Ол біздің қызығушылықта-
рымызды біледі, мерекелерде әрқашан бізге қызықты бір нәрсе сыйлайды. Менің шет 
тілімен айналысатын кіші інім Асқарға  өткен жылы «Ағылшын тілін қалай тез үйренуге 
болады?» деген кітап сыйлады.  Қазір інім ағылшынша жап-жақсы сөйлейді.  Неше жылдан 
бері детектив оқитын шешеме жаңа бір детектив кітаптар сыйлады.  Жақында ғана шахмат 
ойнауды үйренген әкеме шахмат үйренушілерге арналған  кітап сыйлады.  Ал маған көптен 
армандаған, менің жақсы көретін әншілерімнің әндері,  өмірбаяны туралы кітап сыйлады. 

2. Оқылған мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңіз.

– Ұлжан кім болғысы келеді?
– Неге Ұлжан осы мамандықты таңдады? 
– Асқар немен айналысады?
– Ұлжан шешесіне не сыйлады? 
– Әкесі неге қызығады?
– Мәтін авторы сыйлыққа не алды?

3. Сөйлемге қажетті анықтауышты таңдаңыз, оқыңыз. 

А.
1) Бұл біздің .... жаңа студентіміз.   а) жақында ғана салынған 
2) Біз ... станцияда кездестік.    ә) Африкадан келген
3)  Бұл ... жаңа қала.     б) құрылыс институтында оқитын.
4) Бұлар менің ...  достарым.    в) салынғанына 20 жыл болған 
   
Ә.   
1)Актер ... фильм туралы әңгімеледі.   а) Алматыдан келген
2)Кеш ... залда өтті.     ә) атақты композитор жазған  
3)Кештен кейін олар ...  ескі фильмді көрді.  б) өзі басты рольде ойнаған  
4)Оларға осы фильмдегі ... әндер ұнады.  в) актер әңгімелеген
5)Студенттер ... әншіні кешке шақырды.  г) бірінші қабатта орналасқан 

4. Мына сөз тіркестерінен  анықтауышты сөз тіркесіне айналдырыңыз.

Үлгі: қонақтар шақырылды – шақырылған қонақтар келді.

Роман аяқталды, сабақ басталды, сыйлық тапсырылды, құжатқа қол қойылды, әңгіме 
басталды, жоба бекітілді. 

5. Есімшелі құрылыммен  толықтырыңыз. 

1) Белгілі ғалым туралы ... (жазған, жазылған) кітап.
2) Журналда ... (жарияланатын, жарияланған) мақала оқырмандарға таныс.
3) Журналда ... (жарияланған, жарияланатын) мақала көптеген мамандардың назарын 

аударды. 
4) Талқылауға ... (ұсынылатын, ұсынған) жаңа тақырып күрделі, бірақ қызық. 
5)  Пікірталасқа  ... (ұсынылған, ұсынған) жаңа тақырып қызуғушылық туғызды.  
6) Тәжірибе барысында ... (байқалатын, байқалған) заттың жаңа қасиеттері мұқият зерт-

теуді талап етеді. 
7) Ғалымдардың жұмыс барысында ...  (тапқан, табылған) заттың жаңа қасиеттері ег-

жей-тегжейлі зерттеуді қажет етті. 
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6. Мәтінді оқыңыз. Есімшелі құрылымдарға назар аударыңыз.

Өмірдегі ең бастысы еңбек деп санайтын физик Лев Ландау жүзден астам ғылыми ең-
бектің авторы. Оның еңбектері ядролық физикаға, термодинамикаға, кванттық механикаға, 
астрофизикаға қатысты. Және қазіргі ғылымның дамуына үлкен әсер еткен бұл еңбектері 
әлемнің көптеген елдеріне белгілі. Ол теориялық физика курсын жазған. Физикалық энци-
клопедия болып саналатын осы оқулық әр түрлі елдердің оқу орнында пайдаланылады. 
Физика тарихы осыған ұқсас еңбектерді білмейді. Баяндауы мен қарапайымдылығымен 
ерекшеленетін оқулық әлемнің көптеген тілдеріне аударылған. 

7. Мына есімшелі құрылымдардың қандай етістіктен болғанын анықтаңыз.

Үлгі: оқылатын – оқылу
Шешілетін, ұсынылатын, зерттелетін, ұйымдастырылатын, қайталанатын, пайдаланы-

латын, аталатын, көрсетілетін, ашылатын, өткізілетін.

8. Анықтауыштық құрылымға сұрақ қойыңыз.

Алда әлі шешілетін, шешілмейтін сұрақтар бар. Сыйлыққа ұсынылатын қызметкер-
лердің тізімін жасаңыз. Осы көлік мәселесі бойынша зерттелетін мәселелер бар. Ертеңгі 
шараға байланысты ұйымдастырылатын жұмыстар көп. Бұл үнемі қайталанатын тапсы-
рмалар. Өткен аптада «Жасыл әлем» деп аталатын іс-шараға қатыстым.  Ертең ашылатын, 
өткізілетін көрме жұмыстары ұйымдастырылды ма? 

9. - қан / кен, - ған / ген тұлғалы есімшені пайдаланып, сөйлемді толықтырыңыз.

Нобель сыйлығымен  ... (марапатталу) адам тарихта қалады. 
Көптеген ғалымдар  Нобель сыйлығымен ... (марапатталу).
Б. Пастернактың Италияда алғаш рет  ... (басылу) «Доктор Живаго» романы әлемнің бір-

неше тіліне аударылды. 
Жазушының романы Италияда  ... (басылу). 
Динамитті 1863 жылы А. Нобель ... (ойлап табу),
 А. Нобель ... (ойлап табу) динамитті жол, шахта, тоннель салуға пайдаланылады. 

10. Есімшелі құрылымды пайдаланып, сөйлемді аяқтаңыз, толықтырыңыз. (-атын 
/-етін /-йтін;  - ған / - ген ) құрылымын пайдаланыңыз.   

Барлық ғылымдар екіге бөлінеді: қоршаған ортаны  ...(зерттеу) ғылымды жаратылы-
стану ғылымы дейді,  адам қоғамын ... (зерттеу) ғылымды гуманитарлы ғылым дейді.  Газ 
плитасы ... (қойылмау) пәтерлерге қарағанда газ плитасы қойыл...  пәтерлердегі балалар-
дың респираторлық дертімен ауруы жоғары деп айтады кейбір дәрігерлер.  

  ОҚЫЛЫМ

ОЛИМПИАДА АЛАУЫ

1928 жылы Амстердамда олимпиада ойындарының ашылуына көрік беретін және содан 
бері дәстүрге айналған олимпиада алауын жағу рәсімі енгізілді. 

Кейінірек алауды кезекті олимпиадалық ойын өтетін қалаға жеткізе бастады. 
Грециядан алауды жеткізудің амалдары жасалды: күн сәулесімен иілген айнаның көме-

гімен грек қыздары осы мақсатқа арнайы дайындалған факельді жағады. Оның дублері 
ретінде ауа райы қолайсыз жағдайда шахтер лампасы пайдаланылды. Факельді бір-біріне 
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бере отырып, спортшылар бір елден екінші елге әкелді. Бұл – олимпиадалық оттың шынайы 
эстафетасы болды. Оны олимпиада астанасына жеткізу амалы ғана емес, олимпиадалық 
алауды салтанатты қарсы алып, шығарып салатын әлемнің олимпиада идеалына сенімділі-
гінің, миллиондаған адамдардың достығының  демонстрациясы десек, артық емес. 

Дәстүр бойынша, олимпиадалық алау Олимпиада ойынының астанасына оның ашылу 
қарсаңында жетеді. Ойынның салтанатты рәсімінің ашылуына факелді әкелген спортшы 
оны басты стадионда арнайы ыдыста жағады. Олимпиада алауын жағатын спортшы әрқа-
шан өзіне назар аудартады.  Сондықтан оны таңдау ешқашан кездейсоқ болған емес. 

1964 жылы Токиода олимпиадалық стадионда алауды жаққан  Хиросимада Америка бом-
басының жарылған күні туылған 19 жасар спортшы болатын. Оны «күлден шыққан жүй-
рік» деп атаған. 1968 жылы Мексикаға мыңдаған спортшы отбасы жеткізген эстафетаны 
20 жасар қыз аяқтады. Олимпиадалық ойындар тарихында  бірінші рет осындай миссияны 
әйелдерге тапсырды. Монреалдағы ойында факельдің соңғы сәтінде бірінші рет өздерінің 
жастығымен олимпиадалықтардың жаңа ұрпағының шығуын бейнелеген 16 жасар қыз бен 
15 жасар ұл алып келді. 

1. Есімшелік анықтауышты пайдалана отырып, сұрақтарға жауап беріңіздер.

1) Амстердамда қандай олимпиадалық дәстүр енгізілді?
2) 1828 жылдан кейін олимпиадалық алау қайдан жеткізіле бастады?
3) Грециядан олимпиадалық алауын жеткізу үшін қандай амалдар жасады?
4) Олимпиадалық факельдің дублерінің орнына (ауа райы қолайсыз болған жағдайда) не 

пайдаланылды?
5) Олимпиадалық факельді кезекті олимпиада астанасына жеткізу рәсімі ненің демон-

страциясы деп ойлайсыз?
6) Олимпиадалық ойындар рәсімдерінде олимпиадалық алауды кім жағады?
7) 1964 жылы Херосимадағы олимпиадалық ойында олимпиадалық алауды кім жақты?
8) 1968 жылы Мексикада 20 жасар қыз қандай эстафетаны аяқтады?
9) Монреалдағы Олимпиадалық ойында олимпиадалық факельді кімдер алып жүрді?

2. Мәтінді оқыңыз. Сұрақтарға жауап беріңіздер: а) әлемге белгілі  қандай стадион-
дарды білесіздер? б) өз қалаларыңызда қандай стадиондар бар?

СИДНЕЙДЕГІ ОЛИМПИАДАЛЫҚ СТАДИОН

Сиднейдегі Олимпиадалық стадион және Олимпиадалық қалашықтың құрылысы 1999 
жылы 2000 жылғы олимпиадалық ойындардан бұрын аяқталды. Стадионда түрлі жарыс-
тар және футболдан соңғы матчтар өткізіледі. Әдемі аренада электронды табло және алып 
видеоэкран орналасқан. 

110 мың орындық стадион салуға 440 млн.доллар қаражат жұмсалған, бұл – жер жүзінде 
салынған стадиондардың ішіндегі ең үлкені. Олимпиадалық ойындар аяқталғаннан кейін 
жанкүйерлер отыратын орындар 60 мыңға дейін қысқарып, стадион шатырмен жабылды 
да, бұл тек спорттық қана емес, басқа да концерт, көрмелер өткізілетін орынға айналды.                  

(Әлемнің ұлы кереметтері кітабынан, 2007)

Оқылым бойынша тапсырмалар:
1) Фактілерді маңыздылығына қарай бөліңіз, өзіңіз маңызды деп санайтын мәліметті 

атаңыз.
2) Жоғарыда берілген мәтіндердің құрылымын өзгертпей факт қосыңыз.
3)  Мәтіндерден аннотация болатындай мәлімет, ақпарат табыңыз.
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4) Негізгі ақпараттарға сұрақ қойыңыз.
5) Газет-журнал беттерінен олимпиада ойындары туралы мақалалар оқыңыздар.

  ЖАЗЫЛЫМ

1. Төменде берілген кестелерді салыстыра отырып, Афина олимпиадасы жайлы 
әңгімелеңіз. Сидней, Пекин олимпиадалары туралы пікірлеріңізді қосыңыз.  Кестені 
пайдалана отырып, жазбаша эссе жазыңыз.

Афина, 2004 жыл
Афинада олимпиадалық ойынға 202 ел қатысты. Медальдардың 301 комплектісі 

ойналды.

Олимпиада медальдары
№ Елдер Алтын Күміс Қола Барлығы Ұпай
1 АҚШ 35 39 29 103 212
2 Қытай 32 17 14 63 144
3 Ресей 27 27 38 92 173
4 Австралия 17 16 16 49 99
5 Жапония 16 9 12 37 78

Қазақстан құрамасының олимпиадалық медальдары
№ Спорт түрі Алтын Күміс Қола Барлығы Ұпай

Барлығы 1 4 3 8 14
1 Бокс 1 1 1 3 6
2 Грек-Рим күресі 0 1 1 2 3
3 Ауыр атлетика 0 1 0 1 2
4 Еркін күрес 0 1 0 1 2
5 Жеңіл атлетика 0 0 1 1 1

2. мына сұрақтарды шағын топта талқылаңыздар.

1. Сіздің қалаңызда бейне бақылау камералары көп пе?
2. Әдетте олар қандай жерлерде болады?
3. Олардың болғаны жақсы деп ойлайсыз ба, Неге? Неге жоқ дейсіз?
4. Олардың әсері бар ма?

  АЙТЫЛЫМ

1. Бейжің олимпиадасы туралы әңгімелесіңіздер. Бейжің олимпиадасында Қа-
зақстан құрамасы спорттың қандай түрлерінен медальдарға ие болды?  Қашан өтті, 
қалай өтті? 

(2008ж. тамыз айларындағы газеттерді қараңыз). 

2. Олимпиада туралы пікірлеріңізді жалғастырыңыздар:

Афина олимпиадасы, Сидней олимпиадасы, Пекин Олимпиадасы туралы, Қазақстан чем-
пиондары туралы әңгімелеңіздер.
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ЖЕТІНШІ сабақ   
7. ҒЫЛЫМ ӘЛЕМІ

МӘТІНДЕР: 
І. Қазақ ғылымының жайы
ІІ. Ғылымда әлемге танылған қазақ

ЛЕКСИКАЛЫҚ МИНИМУМ

әлеуеті (ғылыми) 
марқасқа мемлекет 
еңсесі түсініңкі 
байтал шауып бәйге алмас
ішкі жалпы өнім 
тоқырау 

шегіну 
егде (адам) 
«оқу инемен құдық қазғандай»
желе жорту –
көзінде ұшқын –
іргелі, қолданбалы жоба

кесел
шыжығы мен қызығы 
табан тіреу 
жіпке тізу 

 
1. Сұрақтар бойынша ойларыңызды бөлісіңіздер.

1. Болашақта ғылымға бару жоспарыңызда бар ма?
2. Бүгінгі Қазақстандағы ғылымның жайы туралы не білесіз?
3. Қазақстаннан шыққан танымал ғалымдар туралы не білесіз?
4. Қазақстанда ашылған ғылыми жаңалықтар туралы ой бөлісіңіздер.

   ТЫҢДАЛЫМ
              ТЫҢДАЛЫМАЛДЫ ТАПСЫРМАЛАР 

1. Мына сөздерді пайдаланып, сөз тіркесін жасаңыз.

Әлеует   Марқасқа
Еңсе   Іргелі
Егде   Ұшқын
Желе   Табан

  ТЫҢДАЛЫМ мәтінімен жұмыс.

Сұрақтарға «Дұрыс» немесе «Бұрыс» деп жауап беріңіз.

1. Ғылымы нашар елдің экономикасы да нашар болады. ______________
2. Қазақстан дамыған мемлекеттер қатарына қосылу үшін ғылымын дамытуды қолға 

алды. ______________
3. Кеңес Одағы кезіндегі қазақ ғылымына қарағанда қазіргі қазақ ғылымы алда келеді. 

______________
4. Қазақстан егемендік алған кезден бастап ғылымға келіп жатқандар саны өсті. 

______________
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5. БжҒ министрі соңғы жылдарда ғылымдағы табыстың жаман еместігіне көз жеткізді.  
______________

6. Статистика бойынша, қазір ғылымда үлкендерден гөрі жастар көбірек. ______________

Мына сұрақтар бойынша ой бөлісіңіздер. 

1. Қазақстанның ғылыми жүйесін жетілдіруге қандай ұсыныстар берер едіңіз.
2. Әлемдегі ғылым жүйесі дамыған елдер туралы қандай ақпараттар білесіздер?

  ОҚЫЛЫМ
І мәтін

1. Сөздікпен жұмыс. Төмендегі сөздер мен сөз тіркестерінің мағыналарын сөздіктен 
қараңыз, өз сөзіңізбен түсіндіріңіз. 

Үлгі: тосыннан – кездейсоқ, аяқ астынан; меселі қайту – көңілі қалу. 
Меселі қайту, білек сыбана кірісу, тыңға түрен салу, алып-қашпа әңгіме, үміті үзілу, 

марқасқа (математик), сыннан сүрінбей өту, түйінін тарқату.   

2. Сөйлемдерді оқып, олардың мағынасын басқа сөздермен жеткізуге тырысыңыз.

Үлгі: Профессор Уалбай Өмірбаев математика ғылымына кездейсоқ келген жоқ –  Профес-
сор Уалбай Өмірбаев математика ғылымына тосыннан (аяқ астынан) келген жоқ. 

1) М.Нагата құрастырған жұмбақ есептің жауабын марқасқа математиктер 30 жыл бойы 
іздеді. 2) Математик У. Өмірбаев та өз әріптестері тәрізді Нагата жасырған жұмбаққа шешім 
іздеуге білек сыбана кіріседі. 3) Қазақ ғалымы Гонконгтегі үлкен форумда өзінің Нагата 
есебінің түйінін тарқатқанын айтып, сарнай сөйлеп тұр.

3. Мәтінді оқып шығыңыз. 

ҒЫЛЫМДА ӘЛЕМГЕ ТАНЫЛҒАН ҚАЗАҚ

Физика-математика ғылымдарының докторы, профессор 
Уалбай Өмірбаев математика ғылымына тосыннан келген жоқ. 
Ғалымның әкесі Үтмағанбет мықты математик болыпты. Тіпті, 
өз ауылы тұрмақ, көрші ауылдың мұғалімдеріне есептердің 
шешімін тез-ақ тауып береді екен. Баласының да осы ілімге де-
ген таудай талабын байқаған Үтмағанбет әкей оны Алматы қа-
ласындағы республикалық физика-математика мектеп-интер-
натына өз қолымен алып барады. Бүгінде есімі алты құрлыққа 
танылған математиктің қазіргі жетістігінің негізі осы білім ор-
дасында қаланды. 

1972 жылы жапонның атақты ғалымы М.Нагата құрастырған 
жұмбақ есептің жауабын «мен» деген математиктер 30 жыл бойы 
іздейді. Танымалдылыққа талпынған жас ғалымдар да олардан 

қалысқан жоқ. У.Өмірбаев та өз әріптестері тәрізді Нагата жасырған жұмбаққа шешім ізде-
уге 1980 жылдардың соңында білек сыбана кіріседі. 10 жылдың ішінде есептің шешімін өз 
бетінше табады. Алайда есепті шешудегі жас ғалымның алғашқы талпынысы сәтсіз аяқтал-
ды десе болады. Ол дұрыс деп тапқан есептің жауабы бұрыс болып шықты. Ғалым әріп-
тестерінің айтуынша, өзінің қателескенін артынан аңғарған математик біраз уақыт қина-
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лыс үстінде жүріпті. Бұл сәтсіздікті математикті «көре алмайтындар» сөз ете бастайды. Ел 
арасында: «Өмірбаевқа математиканың тыңына түрен салу қайда? Меселі қайтты-ау шама-
сы», – деген алып-қашпа әңгімелер етек ала бастаған соң, алған бетінен біржола қайтпауға 
бекінді. Жүрек түкпірінде ол өзін әлем мойындауын қалайтын. Нагата есебін шешудің сыры 
– ең алдымен еңбек пен сабырда жатқандығын сезінген ғалым ғылыми ізденісіне қайта 
кіріседі. Осылайша, 1999 жылғы басынан өткерген сын сәтсіздігінен кейін, араға екі жыл 
салып, Нагатаның автоморфизмдер туралы есебінің нақты жауабын ақыры тапқандай бол-
ды. Зерттеулерін жалғастыра отырып, іле-шала Кон есебінің шешімін шығарды (автор осы 
тақырып бойынша 36 ғылыми еңбек жазыпты). 

Бірақ жалғыз есепті шешудің жолын табумен іс біте қойған жоқ. Бұл тек алғашқы баспал-
дақ еді. Ғалымды ұстазы И.Шестаковпен бірігіп шешкен есептің жауабы нақты екенін дәлел-
деу үшін алда үлкен күрес күтіп тұрған. Обалы не керек, өз шешімінің дұрыстығын бірнеше 
басқосуларда математик дәлелдеп-ақ бақты. Бірақ бұнысынан түк шыққан жоқ. Қиырдағы 
ғалымдар әлі де болса: «Нагата жұмбағының жауабын табатындай Уалбай Өмірбаев кім?», 
- деген ойда болды. Қарсыластарын мойындату үшін ұстаз бен шәкірттің алдында жалғыз-
ақ амал қалған еді. Ол – халықаралық ғылыми конференцияларға қатысу болатын... 

Міне, Гонконгтегі айтулы математиктер бас қосқан үлкен форумда, қазақ ғалымы өзінің 
Нагата есебінің түйінін тарқатқанын айтып, сарнай сөйлеп тұр... Әзірге әріптестері міз 
бағар емес. Кейбірі мысқылдаған сыңай таныта ма, қалай? Үміт үзіліп барады... Бұл жолғы 
жиында айтарын айғақтай алмаса құрығаны… Жоқ, олай болмады.  

У.Өмірбаев ойын түйіндеп орнына жайғаса бергені сол еді, отырғандар арасынан біреу 
атып тұрып, қара тақтадағы есепке қарай жүгірді. Бұл атақты математик Леонид Макар-Ли-
манов болатын. Ғалым есепті үсті-үстіне тексеріп: «Нақ жауап осы, бұдан өзге жауаптың 
жоқтығына мына мен кепілдік беремін», - деп айғайлап жібереді. Кейіннен Л.Макар-Лима-
новтың өзі және басқа да математиктер, қазақ ғалымына есептің нақты шешілу жолдарын 
сұрап, жыл бойына үздіксіз хат жазумен болды. У.Өмірбаев бұл сыннан да сүрінбей өтіп, жа-
уабының нақты екенін дәлелдеуден шаршаған жоқ. 

Ал 2002 жылы Нагата жұмбағын қазақ ғалымы шешкені бүкіл әлемге таралды. Араға 
бір жыл уақыт салып, Америка математиктері қоғамының ең беделді журналында есептің 
дұрыстығы туралы 50 беттен тұратын зерттеу мақала жарық көрді (аталмыш басылымда 
жылына 36 мың математикалық мақала жарияланады). 

Ғалымның шешіміне сезікпен қарау үрдісі сап тыйылғаннан кейін, 2007 жылы Уалбай 
Өмірбаевқа Нагата, Кон есептері туралы еңбектері үшін Америка математиктері қоғамы-
ның 3 жылда бір берілетін жоғары дәрежелі «Мур» сыйлығы тапсырылды. Айта кетелік, На-
гата есебінің шешімі табылған соң, осы ғылымда жаңа гипотезалар мен сауалдар туындап, 
бір АҚШ-тың өзінде ондаған ғылыми конференциялар өткізілген екен.  

Қазақ ғалымының еңбегі өз елінде ескерусіз қалған жоқ. Ол 1995-1996 жылдары «Рес-
публиканың талантты жас ғалымы» сыйлығын, 2005-2006 жылдары «Ғылымға қосқан 
үлесі үшін Мемлекеттік стипендиясын» алды. Уалбай Өмірбаев сонымен қатар «Нұр Отан» 
ХДП-ның «Белсенді қызметі үшін» белгісін де кеудесіне тақты. Сонымен қатар, ғылым сала-
сында жеткен өзіндік жетістігі үшін Мемлекеттік сыйлықтың иегері атанды. У.Өмірбаевты 
Мемлекеттік сыйлыққа үміткер ретінде ұсынған 19 адамның 17-сі шетелдік ғалымдар бол-
ды. Бұлардың арасында Калифорния университетінің профессоры Е.Зельманов, Ломоно-
сов атындағы ММУ-дың проректоры А.Михалев, Швейцариядағы Базель университетінің 
профессоры Х.Крафт сынды марқасқа математиктер бар. Қазір қазақ ғалымы АҚШ-тың Де-
тройт қаласындағы Уейн мемлекеттік университетінде дәріс оқып жүр. Уалбай Өмірбаев ол 
жақта: «Бұл Нагата жұмбағын шешкен қазақ», - деген мақтау сөздерді жиі еститін көрінеді.

https://www.inform.kz/kz/nobel-sanlaktarynyn-tisi-batpagan-esepti-sheshken-kazak-galymy-
memlekettik-syylyktyn-laureaty-atanyp-otyr_a2215629
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4. Оймен келісіңіз немесе қарсыласыңыз. (Иә / Жоқ)

1. Аты әлемге танымал қазақ математигі У.Өмірбаев математикалық білімнің негізін ше-
телде алды. 

2. У. Өмірбаев әріптестері тәрізді Нагата жасырған жұмбаққа шешімді бірден тапты. 
3. Қазақ ғалымының Нагата есебі шешімін тапқаны алғаш рет Гонконгтегі үлкен фо-

румда белгілі болды. 
4. Қазақстанда  У.Өмірбаевты «Бұл Нагата жұмбағын шешкен қазақ», – деп атайды.
5. Нагата есебінің шешімі табылған соң, бұл мәселе көпке дейін қозғалмады.  
6. Қазақстандық математиктері қоғамының журналында есептің туралы зерттеу мақала 

жарық көрді. 
7. Ғалымның еңбегі өз елінде ескерусіз қалды. 
8. У.Өмірбаевты Мемлекеттік сыйлыққа үміткер ретінде ұсынған шетелдік ғалымдар еді. 
9. Қазір қазақ ғалымы АҚШ-тың Детройт қаласындағы Уейн мемлекеттік университетін-

де дәріс оқиды.

5. Сұрақтарға дәлелді түрде жауап беріңіз. 

1. Профессор У. Өмірбаевтың математика ғылымына келу жолы туралы не білесіз? 
2. Жапон ғалымы М. Нагата құрастырған жұмбақ есептің жауабын математиктер қанша 

жыл іздеді? 
3. Нагата есебінің У. Өмірбаев тапқан алғашқы жауабы қандай болды? 
4. Нагата есебін шешудің сыры неде деп ойлайсыздар? Қазақ математигі оның кілтін қа-

лай тапты? 
5. Қазақ математигі У. Өмірбаевтың ғылыми ұстазы кім болды? 
6. Нагата есебінің У. Өмірбаев тапқан дұрыс жауабына ең алғаш кім пікір білдірді? 
7. 2007 жылы Уалбай Өмірбаевқа қандай сыйлықтар берілді? Не үшін? 
8. Сіз У. Өмірбаевтың қандай қасиетін ерекше атар едіңіз? 
9. У.Өмірбаевтың біз өткен В.И.Даль мен Л.Ландаудың қасиеттеріне ұқсас жақтары бар 

ма? Қалай ойлайсыз? 
10. Ғалымдарға тән қай қасиетті ерекше атар едіңіз? 
11. Әлемге танымал тағы қандай қазақ ғалымдарын білесіз? 

6. Төменде Қазақ математигі У. Өмірбаев туралы ғалымдардың пікірлері берілген. 
Осы пікірлерге ортақ қандай ой бар? 

Жан АЛЕВ, Француз профессоры: - Нагата есебін шешу арқылы У.Өмірбаев ғылымда жа-
рылыс жасады. Өз қатесін өзі тауып, оны жөндеп, сонан соң әлемдік жаңалық жасаған ға-
лымның қабілет-қарымы мен табандылығына таңдай қақпау мүмкін емес.

Леонид МАКАР-ЛИМАНОВ. Ресейлік ғалым: - Мен У.Өмірбаевтың ғылыми жұмысына 
пікір жаздым. Оның еңбегі – нағыз шедевр.

Жанспитер КРАФТ. Швейцариялық профессор: - Автоморфизммен айналысқан матема-
тиктердің арасында У.Өмірбаевпен иық тіресе алатын ғалым әлі туған жоқ.
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  ЖАЗЫЛЫМ

Ғылыми сөзге байланысты пікір жазуға, айтуға арналған тілдік құралдар

Ұнамды бағалау Ұнамсыз бағалау
Зерттелген материал .../
Нені? толық растайды;

... тексеруді қажет етеді;

... /Неге?/ жақсы аргументті, дәлелдерді 
келтіреді;
... /Ненің?/ шындығын, шынайылығын             
көрнекілейтін бірқатар мысалдар келтіреді;

... нақты, толық, сенімді емес;

... /не? / сенімсіздікке әкеледі;

... біздің түсінігімізді, қабылдауымызды            
тереңдетеді;

Жұмыстың кемшін тұстарына  мыналарды 
жатқызуға болады;
Ескеретін маңызды кемшілігі мыналар 
мыналар ...;

Сенімді дәлелденген/не?/ ... /не?/ сәйкес емес/ неге?/
Жұмыстың құндылығы .../ неден?/ көрінеді; /нені?/ сенімсіз пайымдайды, дәлелді,                   

дәйекті емес;
Сөзсіз автордың еңбегі ... Басқа көзқарастарға сүйенеміз; басқа                    

пікірге сүйенеміз

Мәтінге қатысты пікір жазғанда, айтқанда қолданылатын етістіктер 

Автор қарастырады
талдайды
ашады
баяндайды
тоқталады

сипаттайды
атайды
айтады
көрсетеді
хабарлайды, т.б.

Нақты мәселелер мен сұрақтардың топтастырылуын, анықтамасын беру үшін 
қолданылатын етістіктір 

Автор ... деген анықтама береді;
қалыптастырады;
түсіндіреді.

белгі, қасиеттерін санама-
лайды;
салыстырады;
салғастырады, т.б.

Қорытындылау, түйіндеу үшін қолданылатын етістіктер 

Автор қорытындыға келеді;
қорытынды жасайды;
қорытындылайды.

жинақтайды;
түйіндейді.

1. «Қазақ математигі У.Өмірбаев шетелдік ғалымдардың көзімен» деген тақырыпқа 
өз ойыңызды (пікіріңізді) жазыңыз. 

2. «Ғылымда әлемге танылған қазақ» мәтініне пікір жазыңыз. Пікір жазуда «ғылыми 
сөзге байланысты пікір жазуға, айтуға арналған тілдік құралдарды» пайдаланыңыз.
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3. Мына сурет бойынша пікір білдіріңіз, пікіріңізді аргументтермен дәлелдеңіз.

  
4. Мына инфографиканы пайдаланып, қазақ  ғылымының даму жағдайына талдау 

жасаңыз.
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 ТЫҢДАЛЫМ МӘТІНДЕРІ

1. СЕНІҢ МҮМКІНДІКТЕРІҢ

«Адамның мүмкіндігі шексіз» деген сөз бар. Иә, иә, сіз бен біздің мүмкіндігіміз өзіміз ой-
лағаннан әлдеқайда жоғары. Бұл сыни уақыттарда, өлім мен өмір таласқа түсіп жатқан кез-
де немесе өмірімізге үлкен қауіп төнген сәттерде айқын білінеді.

Қорқыныш сезімі қауіпті кездерде адам ағзасының осы «қосымша» мүмкіндігін пайдала-
нады. Яғни, күндердің бір күнінде бұл қасиеті жарыққа шыққанда, адам өмір бойы «бұны 
мен істедім бе?» деп өз-өзіне таңғалады.

Адам өміріне қауіп төнгенде, адам ағзасы ғаламаттың күшімен ерекше қуатқа ие болады. 
Оған мысалдар жетерлік...

1. Полярлық ұшқыш өз ұшағын жөндеп жатып, біреудің түрткенін сезеді. Жалт қараса, 
оны түрткен сүйкімді әрі қорқынышты ақ аю екен. Келесі секундта ұшқыш жерден екі метр 
биіктікте, ұшақтың қанатында тұрып есін жияды. Оған қалай шығып кеткенін ұшқыштың 
өзі де білмей аң-таң болады. 

2. Жеңіл автокөліктің астына түсіп қалған баласын құтқару үшін анасы автокөлікті кө-
теріп алады. Жас ана бұл әрекетін де түсіндіре алмады.

3. Екі жасар баланың 7-қабаттан құлап бара жатқанын көрген ана оны бір қолымен ұстап қа-
лады. Ол құтқарушылар келгенше баланы бір қолымен, терезенің жақтауын тек екі саусағымен 
ұстап тұрған. Кейін құтқарушылар оның саусақтарын жақтаудан әрең-әрең ажыратқан.  

4. Қыстың күні бір автокөлік апатқа ұшырайды. Өзінің 40 жасар ұлының өмірін сақтап 
қалу үшін 70-тегі әже оны арқасына салып алып, қалың қармен 13 км жерді жүріп өткен. 
Адам омыртқасы қиын жағдайларда 10 тонналық жүкті көтере алады екен. Адамның 
осындай сиқырлы мүмкіндігі тек өміріне қауіп төнген кезде ғана емес, ұзақ жаттығулар-
дың әсерінен де байқалып жатады. Оған Гиннестің рекордтар кітабына енген оқиғаларды, 
спортшылар орнатқан түрлі рекордтарды жатқызуға болады. 

http://massaget.kz/bastangy/psihologiya/4179

2. ЖЕР-АНАНЫ АЯЛА

Қазіргі көп талқыланып жүрген мәселелердің бірі – экология.  Сондықтан мен сіздер-
мен осы тақырыпты талқылағым келеді. Иә, экологиялық дағдарыс туралы естиміз, оқи-
мыз. Ғалымдардың айтуынша, экологиялық дұрыс шешім қабылдамасақ, әлем экологи-
ялық апатқа ұшырауы мүмкін. Шынында, қазір адамзат табиғатқа зиян әкелуде. Меніңше, 
жақындаған апаттардың себебі осында. Бір жағынан, табиғат ресурстары азаюда, екінші 
жағынан, табиғат ластануда, бізді қоршаған орта ластануда, ол адамдарға да әсер етеді. Мы-
салы: үлкен қалаларда ауа құрамында тіршілік үшін улы заттар көп: аммиак, күкіртті сутегі, 
күкіртті көміртегі, қорғасын, сынап, азот қышқылдары, күкірт қышқылының булары көп.

Мен өзен, көлдердің улануы туралы оқыдым. Уланған өзен, көлдер де өлі өзен, көлге ай-
налуда. Олармен бірге жануарлар, өсімдік әлемі де өлуде. Әртүрлі елдердегі өзен, көлдердің 
жойылып жатқанына мысалдар көп. Әрине, біз түсінеміз. Экологиялық трагедиялар бір 
елдің ғана емес, ғаламның трагедиясы, біздің ортақ үйіміз – жердің трагедиясы. Мысалы: 
Чернобыль апатынан кейін ауаға көтерілген радиоактивті бұлт циклон арқылы біраз елді 
аралады. Осыдан кейін әлемнің көптеген елдерінде адамдар зардап шекті. Чернобыль апа-
ты Украинадағы Чернобыль атом электр станциясында, 1986 жылы сәуір айында АЭС-тің 
4-энергоблогында болды. Чернобыль апатының нәтижесінде Украинаның елеулі аумағы 
мен Ресейдің Брянск және Калуга облыстарының аумағы радиоактивтік ластануға ұшырап, 
адамдар өміріне қауіп төнді. АЭС-тен радиусы 30 км. жерде тұратын халық басқа жерлерге 
көшірілді.
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 Ғылым мен техника табыстарын қоршаған ортаны қорғау үшін пайдалануға болмай ма? 
Бүгінгі техника жетістіктері кейде зиян әкелсе де, біз техника табыстарынсыз өмір сүре ал-
майтын жағдайға жеттік. Мысалы: Жапонияда автомобиль фирмалары жаңа энергия көз-
дерін пайдалануды зерттей бастады (электр, күн, метан, сутегі, табиғи газ). Табиғат та – тірі 
дүние. Табиғаттың адамға берген сабағы – тек айналаңнан алуды ғана біліп қоймай, өзің де 
Жер, Су мен Ауадан алғаныңның орнын қайтіп толтыратыныңды ойлан деген ескерту жа-
сауда. Сол ескертудің дәлелі – Арал қасіреті, тұщы су көздерінің азаюы, шөлді аймақтардың 
күрт көбеюі. Бұл – табиғатты аяламайтындарға үлкен сабақ.

3. БАРЛЫҚ МАМАНДЫҚТАР МАҢЫЗДЫ… 

Айғаным:  Менің  мал дәрігері болғым келеді.  Үйде сондай сүйкімді қошақаным, аппақ 
лағым және Жолбарыс атты итім бар. Мен олармен уақытымды жиі өткіземін, оларға күтім 
жасаймын. Жақсы мал дәрігері болатын шығармын деп ойлаймын.  Кейін  тағы да бір тай 
асырағым келеді.   Жалпы үй жануарларын жақсы көремін. 

Асқар: мен пианинода жақсы ойнаймын. Енді маған гитара ұнап жүр. Электрлік гитарада 
ойнағым келеді. Рок топта ойнағым келеді. Барлық әндерді жазып алғым келеді. Топ құру 
туралы достарыммен кеңесемін.  

Жансая:  Бұл жыл – мен үшін маңызды жыл. Пәндердің бәрін жақсы оқуым керек, әсіресе 
математиканы, емтихандарда жақсы баға алғым келеді. Содан соң университеттердің бірі-
не оқуға барсам деп ойлап жүрмін. Бірақ мен кешке дейін сабақ оқи бергім келмейді, қыды-
рып демалғанды да жақсы көремін. Кешке  жақын досыммен кездеспекшімін. 

Бақыт: Менің бұрынғы өз жұмысыма оралғым келеді. Осыған дейін банкте істегенмін.  
Қазір істегім келмейді. Мен мектепке ораламын деп үміттенемін. Менің бастауыш мектеп 
мұғалімі болу үшін тәжірибеден өткім келеді. Мен бұрын аз сағаттармен мектепте жұмыс 
істегенмін. Маған, шындығында, мектепте жұмыс істеген ұнайды.                     

Дәулет: мен осы жұмысымды 20 жылдан бері істеп келемін. Мен бір ірі компанияның 
бухгалтерімін. Үнемі компанияның барлық филиалдарына барып жүремін, жиі іс сапарда 
боламын. Жұмысымды ауыстырғым келеді. Ылғи іс сапарда жүруден шаршадым. Өз биз-
несімді бастағым келеді. 

Рахия: Өткен жылы мен саяхаттау клубына қосылдым. Бұл керемет болды.  маған жаңа 
жерлерді көру, аралау ұнайды. Жаңа достар да табасың. Мен досым Сәниямен бірге келесі 
саяхатты тағатсыздана күтіп жүрмін. Біз Каспий теңізінің  жағалауында кездеспекшіміз. 

4. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СЫЙЛЫҚТАР  

Әлемде Альфред ақсақалдың, Нобельді айтам да, атындағы сыйлықты алуды арманда-
майтын пенде жоқ шығар. Екінің бірінің маңдайына жазыла бермейтін бұл бақытқа қолы 
жеткендер де аса көп емес бүгінде. Дегенмен, бағымызға қарай осынау мәртебелі марапат-
ты иеленген біртуарлар қатарында алаш азаматы да бар екен. 

Ғаламтор кеңістігін кезіп жүріп, көңілімді марқайтып тастаған осындай ақпаратты оқы-
дым. Оқыдым да «Тәубе!» дедім. Мені бір таңғалдырғаны, ілуде біреуге ғана бұйыратын 
сыйлықты таза еңбегінің арқасында еншілеген тұңғыш қазақ жайында туған халқының 
бейхабар болуы, білмеуі. Белгілі бір топтың төңірегінде қалып қойған бұл хабар бүкіл елге 
ақпарат құралдары арқылы сүйіншіленбегені түсініксіз жайт. Иә, әлемдегі ең бағалы сый-
лық – Нобельге тәуелсіз Қазақстанда тұңғыш ие болып, алаштың абыройын асырған да-
рынды ұлдың есімі – Достай Раманқұлов!

МАГАТЭ бойынша Нобель сыйлығымен марапатталған 11 адамның ішінде біздің жер-
лесіміз – қазақстандық Достай Төлемішұлы Раманқұлов бар. Д.Раманқұлов – бұрын Қа-
зақстан Республикасы Атом энергетикасы жөніндегі агенттігінде, кейінірек Қазақстанның 
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АҚШ-тағы елшілігінде қызмет атқарды, қазір МАГАТЭ-нің жауапты қызметкері. Нобель 
сыйлығының Қазақ елінен шыққан бірінші лауреаты. Ең кереметі – берілген жалпы сома-
сы 1,3 миллион АҚШ долларын құрайтын сыйлықтың 50 пайызы әл-Барадейге тиесілі еді, 
бірақ ол қаражатты түгелімен Мысырдың жетім балалар үйлеріне, қалған 50 пайызын ла-
уреаттар толығымен ісік ауруымен күреске аударыпты! Нобель сыйлығын алушылардың 
қатарына Раманқұлов Достайдың қосылуы Қазақстан Республикасының қазіргі және келе-
шектегі атом энергетикасы саласындағы алатын алдыңғы қатардағы орнының бір көрінісі 
деп те білуге болар.

Достайдың Нобель сыйлығын алуына оның халықаралық қауымдастық мойындаған, 
бірақ тиесілі жерлерде ғана жарияланатын еңбегімен бірге, тәуелсіз Қазақ елінің, оның 
тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың атом энергетикасы саласындағы ашық жүр-
гізіп отырған саясаты да тікелей әсер еткені талассыз. Өйткені, бүгінде МАГАТЭ-нің жүр-
гізіп отырған іс-қимылдарының қазақстандық бағыты еліміздің сыртқы саясатына сәйкес 
келеді және өзара тығыз ынтымақтастықта. 

https://altaynews.kz/kz/arxiv/alashtyn-abyroyyn-asyrgan-azamaty-zhayly-halky-nege-
beyhabar.html

5. ӨНЕРЛІ ӨРГЕ ЖҮЗЕР

Соңғы уақыттарда ғаламтор жылдам дамып келе жатқанына қарамастан, жер бетіндегі 
адамдардың көп бөлігі, әлі де болса, кинодан бастартар емес. Оған дәлел Мемлекетімізде 
жыл санап кинотеатрлар санының артуы. Әлемде Халықаралық кино күнін 28 желтоқсанда 
атап өтеді. Себебі дәл осы күні, 1895 жылы ағайынды Луи және Огюст Люмьерлер киноны 
ойлап тапқан. 

Әлемдік киноның даму жолын үлкен 4 кезеңге бөліп қарауға болады. Алғашқы кезеңі 
– тұңғыш киноның шыққан жылы. Әрине, кино пайда болысымен түрлі түсті, дыбысты бо-
лып шыққан жоқ. Ол көптеген жолдардан өтіп, дәл қазіргі қалпына келді. Оның дүниеге ке-
луімен, «театрлар жабылады» дегендер де болды. Алғаш кино «жанды фотография» түрін-
де пайда болып, көп кешікпей көркем фильм, деректі кино және ғылыми-көпшілік кино деп 
аталатын үш салаға бөлінді. Кино өнері дамуының екінші кезеңі – 20-ғасырдың басынан 
басталды. Бұл дыбыссыз киноның өз алдына өнер болып қалыптасқан кезі. 

2-дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейін, кино өнері дамуының жаңа кезеңі басталды. 
Бұл жылдары кинотехниканың жетіле түсуімен бірге кино өнеріндегі көркемдік тәсілдер 
де молайды. Түрлі түсті кино түсіру тәсілі жүзеге асты. АҚШ-та, кейін басқа елдерде кең 
экранды және панорамалы фильмдер пайда болды. Дыбыс жазу сапасы артып, кең экран-
ды фильмдерде стереодыбыс қолданылды. Балаларға арналған мультипликациялық филь-
мдер шығара бастады. 100 жылдық тарихы бар кино, Қазақстанға кешігіп келді. Қазан 
төңкерісінен кейін пайда болған қазақ киносының алғашқы туындысы «Амангелді» деп 
аталды. «Ленфильм» студиясында түсірілген көркем фильм ұлт батыры Амангелді Иманов 
туралы болатын. Оның режиссері Марк Левин болса, Амангелдіні сомдаған әртіс Елубай 
Өмірзақов еді. Міне, осылай алғаш қазақ киносы өмірге келді. Сұрапыл соғыс жыларында 
«Мосфильм» мен «Ленфильм» киностудиялары бөлімшесінің Алматыда болуы қазақ кино-
сының одан әрі өркендеуіне әсерін тигізді. 

1941 жылы 12 қыркүйекте Алматыда көркем фильмдер шығаратын киностудия ұй-
ымдасып, 1944 жылы ол Алматының көркем және деректі-шежірелік фильмдер студиясы 
деп аталды, ал 1960 жылдан «Қазақфильм» деп аталады. Дәл осы мерейлі күнді, яғни 12 
қыркүйекті «Қазақ киносының күні» деп атауды Қазақстан кинематографистер одағының 
төрағасы Бауыржан Нөгербеков 2005 жылы ұсынған болатын. Сол уақыттан бері бұл атау-
лы күн тойлануда.

Алайда Тәуелсіздік алғаннан кейін киноның жағдайы мүлде өзгерді. Бұрын идеология 
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құралы саналатын өнер түрінің Қазақстанда дамуы баяулап, сапасы да төмендеді. Тек соңғы 
жылдарда ғана бұл салаға қайта көңіл бөліне бастады. Өмірге көптеген жаңа туындылар 
келе бастады. Көрерменнің жүрегіне бірден жол тауып, ерекше әсер қалдырған фильмдер 
де дүниеге келді. Бұл туындылар барлық халыққа дініне, ұлтына, мәдениетіне бөлместен 
түсінікті болуды өздеріне мақсат еткен. Сонымен қатар қазір елімізде әуесқой режиссерлер 
пайда болды. Олардың туындылары халыққа кеңінен танылды. Көпшілік бұл фильмдерді 
жылы қабылдады. Деректерге сүйенсек, 2003-2008 жылдар ішінде 80 фильм жарық көрген.  

(Мәтін бейімделген) Гүлнұр ДОСБОЛ
https://qazaquni.kz/2011/10/01/9077.html 

6. ОЛИМПИАДАЛАР ТАРИХЫ
1-тыңдалым

Олимпиада тарихы өте көнеден басталады. Ең бірінші Олимпиадалық ойын Грецияның 
оңтүстігіндегі шағын Олимп қаласында біздің эрамызға дейін 775 жылы болған.

Әрбір төрт жыл сайын барлық соғыстар тоқтап, жолдар қауіпсіз болған кезде, Грецияда 
«қасиетті айлар» басталады. Жақсы спортшылар жүгіруден, күрестен, ұзындыққа секіру-
ден, найза, диск лақтырудан т.б. спорт түрлерінен жарысу үшін Олимп қаласына баратын. 
Біздің эрамыздың 394 жылына дейін, Византия императоры Федосий тыйым салғанға дей-
ін 293 рет Көне Олимпіде мереке өткен. Алайда 1500 жылдан кейін, ХІХ ғасырдың соңында 
жас француз педагогы және қоғам қайраткері Пьер де Кубертон жарыстарды антикалық 
түрмен өткізуді ұсынады. 1894 жылы Олимпиада хартиясы қабылданған, халықаралық 
олимпиада комитеті құрылған қалада – Парижде конгресс болады. Делегаттар он екі елден 
келеді.

1896 жылы Афинада он үш елден 311 спортшы қатысқан, әлемнің назарын өзіне аударған 
қазіргі Олимпиадалық ойын өткізілді.

Содан бері Олимпиадалық ойындар төрт жыл сайын өткізіліп келеді.
Тек қана үш рет өзінің тарихында – 1916 жылы, 1940 жылы және 1944 жылы Олимпиада-

лық ойындар өткізілген жоқ. Бұл жылдар – Бірінші, содан кейін Екінші дүниежүзілік соғыс 
болған жылдар еді.

Кезекті Олимпиадалық ойындар өткізу құқын елдер шешпейді, Халықаралық олимпиа-
далық комитет таңдаған қалада өткізіледі.

2-тыңдалым

Алаш елін атын әлемге жариялаған спортшы Бекзатты жұрт есінен шығарған емес. Ол 
1980 жылы 4 сәуірде Түркістан қаласындағы қарапайым отбасында дүниеге келген. Бекзат 
– әкесі Сейілхан мен анасы Сырлыкүлдің кенже баласы. Саттархановтардың Бекзаттан өзге 
мектеп қабырғасындағы спорттық жарыстарда жүлделі орындар алған үш ұлы болды. Бала 
кезінде өте нәзік, аурушаң, әлжуаз болған Бекзаттан атағы жер жүзіне жайылатын даңқты 
боксшы шығады деп ешкім ойламаса керек.

Алғашында өзін-өзі қорғап үйренсін деген оймен ата-анасы Бекзатты күрес үйірмесіне 
қатыстырады. Алайда күреске ынтасы болмай, екінші жағынан күреспен айналысу бойдың 
өсуін тежейтінін ұғып үйірмеге бармай, бірден боксқа бет бұрады. 1986-1996 жылдар ара-
лығында Абай атындағы мектеп-интернатта, кейін Жұмабек Еділбаев атындағы №18 орта 
мектепте оқиды. 1995 жылы алғаш рет бокс үйрімесіне жазылып, балалар бапкері Нұрлан 
Жұмабаевтан тәлім ала бастайды. Ата-анасы мен туыстары Бекзаттың боксқа деген ынта-
сын байқағанымен, мұны жай, өтпелі кезең деп ойлаған. Бірақ ол бокспен шұғылданғанына 
бір жыл толмастан республикалық сайыстың жеңімпазы атанып, былғары қолғапты бекер 
кимегенін дәлелдейді. 
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Бекзат Сидней Олимпиадасының финалына боксшы Ермахан Ыбырайымовтың спорт-
тық жейдесін киіп шыққан. Бір деректер бойынша, ол бокстағы бетке ұстар ағасының жей-
десін ырымдап киіпті. Екінші бір дерекке сүйенсек, оның өз жейдесінде жарнама жазылған-
дықтан, ұйымдастырушылар өз жейдесін киюге рұқсат бермеген.

Бекзат жаттығу жұмыстарынан кейін тез арада қалыпқа келетіндігімен ерекшеленген. 2000 
жылдың маусымында Тайландта жаттығып жүргенде тай елінің дәрігерлері қатты таңғалады. 
Себебі 33 минут жүгіріп келген Бекзат Саттархановтың жүрек соғысы 3-4 минутта қалпына 
келеді екен. Бекзаттың бұл ерекше қасиетін бапкерлер Тұрсынғали Еділов, Александр Апа-
чинский, Анатолий Визирякин мен құраманың дәрігері Юсуп Шамузов қана біледі екен.

Бекзаттың бойында бала күнінен бері байқалатын бір қасиет болған. Ол өзін жеңген бокс-
шыдан міндетті түрде есе қайтаруды мақсат тұтады екен. 1995 жылы облыстық жарыстар-
дың бірінде Данияр есімді баладан жеңілген Бекзат кезекті сайыста қарсыласын соққының 
астында қалдырған. Ал Аргентинада өткен жастар арасындағы әлем чемпионатының фина-
лында ол украиналық Сервин Сүлейменовтан жеңіліп қалады. Сервиннен жеңілгеніне қатты 
намыстанған ол «алдағы уақытта оны міндетті түрде жеңемін» деп бапкерлеріне сөз беріпті. 
Айтқандай-ақ, Ресейде өткен ТМД елдерінің боксшылары қатысқан халықаралық бокс бәсе-
кесінде Сервин Сулеймановтың тізесін дірілдетеді. Осы жекпе жекте Бекзаттың оң қолы ісіп, 
бармақ сүйегі шығып кеткен. Ұлттық құраманың бас бапкері Тұрсынғали Еділов Бекзаттың 
бокс қолғабын күшпен тартып шешкен кезде, қолғапқа қан толып қалғанын көреді. Намысқой 
Бекзат бармақ сүйегі шығып кетсе де, шыдамдылық танытып, жеңіске жеткен.

Бекзат Сейілханұлы Саттарханов шаршы алаңда 143 жекпе-жек өткізіп, оның 132-сінде 
жеңіске жеткен. 

(https://kk.wikipedia.org/wiki)

ҚАЗАҚ ҒЫЛЫМЫНЫҢ ЖАЙЫ

ХХІ ғасыр өркениетінің бір өлшемі – ілім-білім. Ғылыми әлеуеті әлсіз елдің экономикасы 
нашар, еңсесі түсіңкі келеді. Ондай ел дамудан гөрі, дағдарысқа бейім тұрады. Марқасқа 30 
мемлекеттің қатарына ұмтылған Қазақстан Үкіметі де отандық ғылымды дамытпай, оза 
шауып бәйге алмасын түсінді. Мемлекет соңғы жылдары ғылымға өзгеше қолдау жасай 
бастады. Ғылым саласын қаржыландыру мен басқарудың жаңа тәсілі енгізілді. 2010 жылы 
салаға бөлінген қаржы алдыңғы жылдармен салыстырғанда 70 пайызға ұлғайса, 2015 
жылы бұл пайыз еліміздің ІЖӨ-нің 1 пайызына, 2020 жылы 1,5 пайызына теңелмек. Еуро-
палық Одақтың ғылымға бөлінетін ақшасы ІЖӨ-нің 3 пайызынан кем елдерді қатарына 
қоспау туралы қаулысын ескерсек, ел билігінің бұл жоспары құптарлық дүние. 

Қазақстан ғылымы ТМД-да үздік бестікте тұр. Кеңес Үкіметі кезінде Ресей мен Украина-
дан кейінгі үштікті бермеуші едік, ал әлем бойынша алдыңғы ондыққа кіретінбіз, ал қазір 
жиырмаға табан тіредік. 1990 жылдардағы тоқырау отандық ғылымды 10 жылға шегін-
діріп кетті. Ғылымдағы жастар саны азайды. Материалдық та, техникалық та база  жаңар-
тылмады. Дегенмен ел ғылымы бүгінгі жағдайға жетті. Оны ескі құрал-жабдыққа еті үйрен-
ген егде ғалымдар жеткізді. Оқу инемен құдық қазғандай болса, олар сол құдықты жалаң 
саусақпен ашып көрді, жағдайым жоқ демеді, ғылыми жобалар жасап, жаңалықтар ашуда 
ешкімге есе жібермеді. Әлемдік рейтінгте 20-тұғырға тұрақтанғаны да осы жанкештіліктің 
арқасы екені анық. 

Тоқырау жылдары тоқтап, содан бері батпаққа тығылған көліктей бір орында тыпырлап 
қалған қазақ ғылымы бүгінде желе жортатын ыңғай байқатып келеді. Тартпада жатқан та-
лай жоба өндіріске жол тартты. Ғалымдардың көзінде ұшқын, көңілінде сенім пайда болды. 
Жастар қайта ғылымға бет бұрды. Бұрын ғылым кандидаттары мен докторларының 4 пай-
ызы білім, ғылым орындарында жұмыс істесе, қазір бұл көрсеткіш өсті. Көптеген жастары-
мыз ғылымға келіп жатыр.
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 ГРАММАТИКАНЫ ҚАЙТАЛАЙЫҚ
 ЛЕКСИКА ГРАММАТИКАЛЫҚ ТЕСТ

1. Қалау мағыналы құрылымды таңдаңыз.
A) Қазір аздап ұйықтап алсақ қой.
B) Қазір ұйықтаймын.
C) Бір жаққа барып келемін.
D) Театрға барамын.

2. Қалау мағыналы сөйлемді таңдаңыз.
A) Бір апта емханада боламын.
B) Ол бізге көмектеседі.
C) Сен бір апта емделіп алсаң ғой.
D) Мен көп дайындалдым.

3. Қаламағандықты білдірген сөйлемді таңдаңыз.
A) Менің жұмыстарым жеткілікті.
B) Сен ертең келмесең болар еді, менің жұмысым көп.
C) Мына фильмді көргім келеді.
D) Мына фильмді көріңіз.

4. Қауіптену мағыналы сөйлемді табыңыз.
A) Бала тым жеңіл киінген екен, ауырып қалмаса екен.
B) Мен ұйықтап қалыппын.
C) Жылы киінуді ұмытпа.
D) Мен жеңіл киінгенді жақсы көремін.

5. Өтініш мағыналы сөйлемді табыңыз.
A) Маған сөздігіңізді бересіз бе?
B) Сөздігім үйде қалды.
C) Сөздіктер жинап жүрмін.
D) Жақсы сөздігің бар ма?

6. Кеңес мағыналы сөйлемді табыңыз.
A) Дәрігерге бар, қарал.
B) Дәрігерге барсаңшы, мүмкін саған қаралу керек шығар.
C) Дәрігерге барма, дәрі жаза береді.
D) Дәрігерге жиі барамын.

7. Талап, бұйрық мағыналы сөйлемді таңдаңыз.
A) Үйге жиі келіп тұрсаңшы.
B) Сен тура қазір бәрін ата-анаңа айтып бересің. Көп сөйлегенді қой.
C) Ол өзінің құжатын ұмытып кетпесе екен.
D) Мына жерде жүруге болмайды.

8. Тыйым мағыналы сөзді табыңыз.
A) Түрің жақсы емес, мектепке бармай-ақ қой.
B) Мұнда кіруге болмайды.
C) Менен сәлем айтыңызшы.
D) Ертең келіп кетіңіз.
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9. Ескерте айтылған өтініш мағыналы сөйлемді табыңыз.
A) Неге үндемей қалдыңыздар?
B) Бүгін маған хабарласуды ұмытпа.
C) Сізге бүгін хабарласуға бола ма?
D) Жылдам жиналсаңыз болмас па екен?

10. Ұсыныс мағыналы сөйлемді табыңыз.
A) Менің демалғым келіп жүр.
B) Жұмысыңызды қойсаңызшы, демалатын уақыт болды.
C) Сізге өтінішпен бара аламын ба?
D) Мына мәтінді оқыңыз.

11. Бір нәрсенің пайда болу, шығу фактісін білдіретін сөйлемді табыңыз.
A) Мүмкін сізге аздап демалуға барып келу керек пе еді?
B) Бұлай істеуге болмайды.
C) Есіктен таныс біреу көрінді.
D) Бәріңізге семинарға қатысуды ұсынамын.

12. Бір нәрсенің жоқ болуын,жойылуын білдіретін сөйлемді таңдаңыз.
A) Интернет XX ғасырда пайда болды.
B) Европада картоп XVI ғасырда пайда болды.
C) Қала жер сілкінісінен толықтай қирады.
D) Пайдакүнем болмау керек. 

13. Бір нәрсенің жоғалуын, жоқ болу мағынасын білдіретін сөйлемді табыңыз.
A) Кілтім қайда, білмедіңіз бе?
B) Везувий вулканының нәтижесінде жер бетінен үш қала ғайып болды.
C) Оның ынтасы оянды.
D) Оның ынтасы мүлдем жоқ.

14. Бір нәрсенің жоғалу, жоқ болу мағынасын білдіретін сөйлемді табыңыз.
A) Шахмат ең алғаш Индияда пайда болды.
B) «Білім және ғылым» журналында дельфиндер туралы қызық мақала шықты.
C) Құрғақшылық егінді құртты.
D) Жаңа жобалар жасадық.

15. Іс-әрекеттің басталуын білдіретін сөйлемді табыңыз.
A) Дала тып-тыныш, жел басылды.
B) Ол бір нәрсе есіне түсіп, жазуын тоқтатты.
C) Мен материалды енді жинай бастадым.
D) Есепті тапсырып қойдым.

16. Іс-әрекеттің аяқталуын білдіретін сөйлемді таңдаңыз.
A) Журналды қарап шықтыңыз ба?
B) Иә, түгел қарап шықтым.
C) Мен далаға шықтым.
D) Далаға шығасын ба?
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17. Іс-әрекеттің басталуын білдіретін сөйлемді табыңыз.
A) Мектепте ешкім жоқ, сабақ әлдеқашан тоқтаған.
B) Оқу құралы «Ана тілі» туралы өлеңнен басталады.
C) Жазушы кітабын аяқтады.
D) Мазмұны екінші кітапта жалғасады.

18. Адамның қалып-күйін білдіретін сөйлемді табыңыз.
A) Жеңіс күні әскери шеруді көрдік.
B) Балалар таң-тамаша қалды.
C) Мақаланы аударып қойдың ба?
D) «Тамаша» ойын-сауық отауы бүгін болады.

19. Адамның қалып-күйін білдіретін фразеологиялық тіркесті сөйлемді табыңыз.
A) – Мүмкін, сен келгенде бәрі ұйықтап жатқан болар?
B) – Жоқ, бүкіл үй аяғынан тік тұрған.
C) – Сенің жағдайың қалай?
D) – Жаман емес.

20. Субъектінің қалып-күйін білдіретін сөйлемді таңдаңыз.
A) Самолет қона бастағанда құлағым бітіп қалды.
B) Құлағым ауырып, ештеңе ести алмадым.
C) Мына жерде ештеңе жоқ.
D) Алмастың үйінде кітаптар көр екен.

21. Субъектінің қалып-күйін білдіретін сөйлемді таңдаңыз.
A) Жақсы сөз – жарым ырыс.
B) Мына жұмысты бүгін аяқтау керек.
C) Жақсы хабарды естіп, жүрегім орнына түсті.
D) Жақсы хабар, бағдарламаларды үнемі көріп отырамын.

22. Субъектінің қалып-күйін білдіретін сөйлемді табыңыз.
A) Шаршап тұрмын
B) Мына жаңалықтар жақсы екен.
C) Шаршамай жүрсіңдер ме?
D) Шаршағаны сонша, пора-порасы шықты.

23. Субъектінің қалып-күйін білдіретін сөйлемді табыңыз.
A) Қызуы көтеріліп, ерні кезерді.
B) Шөлдеп тұрмын, су беріңізші.
C) Суды көп ішкен пайдалы.
D) Судың пайдасы көп.

24. Қимыл іс-әрекетінің сипатын білдіретін сөйлемді таңдаңыз.
A) Мен сұраққа жауап бердім.
B) Ол сұрақтарға қысқаша жауап берді.
C) Сұрақ көп болды ма?
D) Қысқа жауап дұрыс болды.
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25. Қимыл іс-әрекетінің сипатын білдіретін сөйлемді таңдаңыз.
A) Кешегі матч тең аяқталды.
B) Тең-тең жүктер түсірілді.
C) Тең теңімен, тезек қабымен.
D) Тең ойын жақсы.

26. Іс-әрекетті сипаттайтын құрылымды табыңыз.
A) И.В.Панфиловтың дивизиясы ерекше табандылықпен күресті.
B) Ауылға автобуспен келдім.
C) Таң атысымен жолға шықтым.
D) Айжан мен Айдана - туыс қыздар.

27. Іс-әрекет сипатын білдіретін құралымды табыңыз.
A) Ол есікті кілтпен ашты.
B) Токты вольтпен өлшейді.
C) Астанаға пойызбен барамын.
D) Жұмысқа жолдастарымның көмегімен тұрдым.

28. Бірлескен іс-әрекетті білдіретін құрылымды табыңыз.
A) Тауарды индикативтік жоспар бойынша дайындайды.
B) Жиналыс күн тәртібі бойынша өтті.
C) Мен әкеммен әңгімелестім.
D) Поезбен ауылға жетіп алдым.

29. Іс-әрекеттің жүзеге асу құралын білдірген сөйлемді табыңыз.
A) Сіздің ұсынысыңызды ынтамен қабылдадық.
B) Ол күрделі өрнекті инемен тікті.
C) Мына хабарды үлкен ренішпен айтты.
D) Ол әдемі күлкісімен жауап берді.

30. Белгісіздік мағыналы сөйлемді табыңыз.
A) Сізді сыртта күтіп тұр.
B) Сіз симпозиумның сәуірге ауысқанын білесіз бе?
C) Сіз факсты пайдалана аласыз ба?
D) Айсәуле далада тұр.

31. Белгісіздік мағыналы сөйлемді табыңыз.
A) Дүкенге бармай-ақ қой, Айжан кешкі асқа бірдеңелер алды.
B) Дастан үйде жоқ па?
C) Менің Алматыға барғым келеді.
D) Кешегі газетті ала келші.

32. Белгісіздік мағыналы сөйлемді табыңыз.
A) Жегің келсе, бір тәтті нәрсе пісірейін.
B) Айнұр дәмді торт әкелді.
C) Менің алма жегім келді.
D) Айжан қуырдақ пісірді.
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33. Белгісіздік мағыналы сөйлемді табыңыз.
A) Мен сендерге бір қызық айтайын ба?
B) Дастан күлдіргі әңгіме айтты.
C) Қызықты әңгімелер жинағы бар.
D) Ол Қожанасырдың әңгімелерін жақсы айтады.

34. Белгісіздік мағыналы сөйлемді табыңыз.
A) Кеше түрік сериалын көрдім.
B) Сонда жақсы бір мақалға көңіл аудардым.
C) Қазақ халқы мақалға бай.
D) Ол көптеген мақалдарды жатқа біледі.

35. Белгісіздік мағыналы сөйлемді табыңыз.
A) Жазда бір аралда демалғым келеді.
B) Сен Аралға барып келдің бе?
C) Жапонияда майда аралдар көп.
D) Арал аймағында демалатын орындар көп.

36. Белгісіздік мағыналы сөйлемді табыңыз.
A) Маған керек емес бір газет берші.
B) Кешегі газетті қарап шықтың ба?
C) Әкем екі-үш газет алып келді.
D) Газет оқығанды жақсы көремін.

37. Келісім мағыналы сөздер қатарын табыңыз.
A) ханымдар мен мырзалар, тәте, інішек.
B) әрине, әлбетте, жақсы, жарайды, міндетті түрде.
C) болмайды, білмейміз, керек емес, уақыт жоқ.
D) сәлем айтыңыз, қош бол, аман-сау бол.

38. Өтініш мағыналы сөздер қатарын табыңыз.
A) Келіспейміз, жоқ, рахмет, қолымнан келмейді.
B) Айтпас па екенсіз, мұнда әкеліңізші, айып етпеңіз.
C) Халайық, қыздар, қарағым, қалқам.
D) Айналайын, азаматтар, бауырым.

39. Судағы қозғалыс қатарын білдіретін сөздер қатарын таңдаңыз.
A) Қуу, қашу, ұстап алу, қалдырып кету.
B) Ағу, жүзу, сүңгу, ескек есу.
C) Ұшу, жүгіру, еңбектеу, жүгіру.
D) Кіру, шығу, ілесу, бұрылу, тоқтау.

40. Физикалық қалып-күйді білдіретін сөздер қатарын таңдаңыз.
A) Басы айналу, даусы шықпай қалу, қуану.
B) Тіке қарау, тең аяқтау, әрең айту.
C) Үйлену, демалу, өмір сүру.
D) Жұмыс істеу, жұмысқа кірісу, қабылдау.
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41. Адамның физикалық қалып-күйін білдіретін сөздер қатарын табыңыз.
A) Теңдей бөлісу, жаяу жүру, салтанатпен қарсы алу.
B) Жеу, тістеу, ішу, жұту.
C) Аузы құрғау, ерні кезеру, суық тию, жүрегі айну.
D) Пісіру, қуыру, қайнату, қайнау бұқтыру.

42. Шабуыл мәнді сөздер қатарын таңдаңыз.
A) Қорғау, құтқару, қуу, қарсыласу.
B) Қарулану, жаулап алу, бағыну, бағындыру.
C) Жеңу, асып түсу, жеңілу, шегіну, берілу.

43. Күресу нәтижесіне қатысты сөздер қатарын белгілеңіз.
A) Жеңу, жеңілу, қоршауда қалу, әскери тұтқын болу.
B) Ату, дәлдеу, бағыттау, дәл түсу, атқылау.
C) Жарылыс, бомбылау, жаралау.
D) Мүлт кету, өлтіру, бағыттау.

44. Тамақ дайындауға қатысты сөздер қатарын белгілеңіз.
A) Ішу, жеу, ауыз тию, дәм тату.
B) Турау, кесу, араластыру, сүрлеу.
C) Көшіру, тапсырыс беру, көшірмесін жазу.
D) Сатып алу, беру, алу, түсіру.

45. Спортқа қатысты сөздер тобын табыңыз.
A) Жазу, сұрау, ресімдеу, беру, алу.
B) Ұсыну, тіркеу, жинау, түзеу
C) Жүгіру, жүзу, секіру, жету, жеңу, ұтылу.
D) Өлшеу, тігу, өрнектеу, кесу.

46.  Сапарға, көлікке қатысты сөздер тобын таңдаңыз.
A) Сырғанау, секіру, жанкүйер болу, жүзу.
B) Отыру, ауысып отыру, өтіп кету, келу.
C) Ауыру, емдеу, сауығу, суық тию.

47. Оқу, білімге қатысты сөздер қатарын таңдаңыз.
A) Айығу, құлантаза айығу, өзін нашар сезіну.
B) Пікір беру, сараптау, қолдау.
C) Демалу, өткізу, қыдыру, шақыру.
D) Зерттеу, талдау, түсіндіру, түзеу, жаттау.

48. Есептік амалдарға қатысты сөздер тобын белгілеңіз.
A) Талқылау, жариялау, тереңдету.
B) Қосу, алу, көбейту, бөлу.
C) Үйрену, жаттау, оқу, жазу.
D) Оқыту, түсіндіру, талдау.

49. Жағдайдың жақсаруына қатысты сөздер қатарын таңдаңыз.
A) Даму, көркею, гүлдену, құлпыру, ілгерілеу.
B) Ояну, қалыптасу, пайда болу, орнау.
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C) Ғайып болу, суға кету, жоғалу, қарасын батыру.
D) Азаю, кеңею, өзгеру, қымбаттау, асқыну.

50. Жағдайдың нашарлануына байланысты сөздер қатарын таңдаңыз.
A) Өсу, көтерілу, көбею, ұлғаю
B) Құлдырау, күйреу, дағдарысқа ұшырау, күрт төмендеу.
C) Қирау, жоғалу, жою, көрік жоғалту.
D) Жоқ қылу, жару, қарасын батыру.

51. Адам қабілетін білдеретін сөздер тобын таңдаңыз.
A) Алғыр, зерек, шешен, ұғымды, шебер.
B) Шорқақ, сылбыр, икемсіз, зердесіз.
C) Ұқыпты, құнтты, мұқият, елгезек.
D) Сақ, епті, табанды, ынталы.

52. Адамның білік тәжірибесін білдіретін сөздер тобын белгілеңіз.
A) Алаңғасар, бейқам, енжар, сылбыр.
B) Тәжірибелі, білікті, білімді, іскер.
C) Адал, әділ, ақылды, арам.
D) Ұқыпты, мұқият, тап-тұйнақтай.

53. Басқа адамдарға қарым-қатынасын білдіретін сөздер тобын таңдаңыз.
A) Талап қойғыш, қатал, өзімшіл, жұмсақ.
B) Ұлы, дана, кемеңгер, атақты, даңқты.
C) Байқағыш, қырағы, белсенді, мәдениетті.
D) Абыройлы, көргенді, тәрбиелі.

54. Қарым-қатынас сапасын білдіретін сөздер тобын белгілеңіз.
A) Момын, мейірімсіз, қызба, үйкүшік.
B) Қонақжай, кеңпейіл, тұйық, жомарт.
C) Ынталы, зейінді, үлгілі, жоғары білімді.
D) Ақымақ, зердесіз, аңқау, аңғал.

55. Адамның көңіл-күйін білдіретін сөздер тобын белгілеңіздер.
A) Жағымды, жағымсыз, жан-жақты.
B) Бақытты, жолы болғыш, қуанышты, көңілді.
C) Жалпы, егжей-тегжей, біржақты.
D) Мен-мен, жағымпаз, екіжүзді.

56. Әрекет барысындағы мінезді білдіретін сөздер тобын белгілеңіз.
A) Батыл, тапқыр, жүректі, мазасыз, сергек.
B) Арсыз, ұятсыз, рақымсыз, мейірімсіз.
C) Биязы, әдепті, сынапты, ізгі.
D) Теріс ниетті, қара ниет, қанағатсыз.

57. Эмоциялық бағалауды білдіретін сөздер қатарын білдіретін сөздер қатарын 
белгілеңіз.

A) Ожар, дөрекі, пайдакүнем.
B) Сүйкімді, тамаша, ғажап, әдемі, керемет.
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C) Ашулы, көңілі босаған, қорыққан
D) Қолайлы, дайын, зақымданған.

58. Адамның физикалық қалын-күйіне қатысты сөздер тобын таңдаңыз.
A) Сау, күшті, ауру, әлсіз, толық, семіз.
B) Бай, кедей,тоқ, ауқатты.
C) Отбасылы, балалы, егде, үйленген.
D) Қандас, ересек, туған, тұрмыс құрған.

59. Материалдық жағдайды білдіретін сөздер қатарын табыңыз.
A) Аш, кезбе, аш-жалаңаш, дәулетсіз.
B) Биологиялық, отбасылы, жас, қарт.
C) Үйленген, үйленбеген, ажырасқан.
D) Кемел, егде, қарт.

60. Мөлшер, шамаға қатысты сөздер тоьын белгілеңіз.
A) Үлкен, кең, биік, терең, кішкентай.
B) Ыстық, жылы, суық, салқын.
C) Ашық, түссіз, мөлдір, таза.
D) Нақты,соңғы, шексіз, игі.

61. Пішіні, формасына қатысты сөздер тобын табыңыз.
A) Алақандай, алыс, ықшам, шағын.
B) Шаршы, сопақ, үш бұрышты, тік бұрышты.
C) Алыс, жақын, жұқа, қалың.
D) Қысқа, ұсақ, тар, кішкентай.

62. Адамның қасына (брови) қатысты сөздерді таңдаңыз.
A) Қалың, қара, жіңішке.
B) Ақылды, ақ, ақымақ.
C) Көнілді, қуанышты, бақытты.
D) Түсінікті, мазмұнды, жалынды.

63. Адамның сөйлеген сөзіне қатысты сөздерді таңдаңыз.
A) Мәнерлі, бірқалыпты, мазмұнды.
B) Ат жақты, қызыл шырайлы, тартымды
C) Нәзік, ерекше, қуанышты
D) Қолайлы, сирек, іргелі.

64. Заттың өлшемі бойынша сипатын білдірген сөйлемді таңдаңыз.
A) Алақандай ғана ел соншама байлық иесі.
B) Витаминдер пайдалы.
C) Бірге кездесуге танымал жазушы келді.
D) Судың ластануы қауіпті.

65. Заттың неге арналғандығы бойынша сын-сипатын білдірген сөйлемді табыңыз.
A) Көрмеде алтын, күмістен жасалған бұйымдар болды.
B) Пластмасса бұйымдары дүкенде өте көп.
C) Завод нақты өлшеу құралдарын жасайды.
D) Пластмасса бұйымдары да әдемі.
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66. Заттың сын-сипатын сыртқы түрі бойынша сипаттаған сөйлемді табыңыз.
A) Мына үйлердің көпшілігі кірпіштен салынған.
B) Вулкандар әдетте, конус тәрізді болады.
C) Сапфир – көгілдір түсті қымбат тас.
D) Менің жібек орамалым қайда?

67. Заттың сын-сипатын әлдебір белгісінің бар-жоғына қарай сипатталған сөй-
лемді табыңыз.

A) Тәжірибе үшін картонның үш бұрышты бөлігі керек.
B) Мына зергерлік бұйымдар күмістен жасалған.
C) Интерактивтің тақта оқытуға арналған құрал.
D) Озон – жағымды иісті газ.

68. Сын белгіні субъективті қабылдау мәнді сөйлемді табыңыз.
A) – Жаңа директорды білесіз бе?
B) – Бұрын қайда істеген екен?
C) – Жоқ, тым жас сияқты.
D) – Білмедім.

69. Сөйлеушінің өз айтқанына толық сенімді емес құрылымды көрсетіңіз.
A) Кітапхана жабық екен.
B) Біз адасқан сияқтымыз.
C) Менің кітабым Айжанда екен.
D) Дала суық.

70. Мекен-мәнді құрылымды таңдаңыз.
A) Кітап сөренің артқы жағында екен.
B) Мына кісі тым көп сөйлейді екен.
C) Сен көп сөйлейді екенсің.
D) Ол бұрын жақсы оқыған екен.

71. Адам мінез сипатының басқа біреудің қабылдауымен берілген құрылымды 
таңдаңыз.

A) Әкем көп оқу керек деп айтты.
B) Мен оны іскер деп санаймын.
C) Сен не дедің?
D) Мен не деп жүрмін?

72. Заттың, іс-әрекеттің мазмұны бойынша сын-сипатын білдірген сөйлемді табыңыз.
A) Ол шешесінің хатын оқыды.
B) Менің досым Астанада тұрады.
C) Әкемнің үйі қаланың шетінде.
D) Экология туралы лекция тыңдадым.

73. Анықтауыш мәнді сөйлемді табыңыз.
A) Бақта мен білмейтін гүлдер өсіп тұр.
B) Мен оны көптен бері білетінмін.
C) Осы мәселені білмейтінмін.
D) Бұл туралы білмейтін едім.
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74. Анықтауыш мәнді сөйлемді табыңыз.
A) Мына кітапты апайдан алғанмын.
B) Нобель сыйлығын алған лауреаттар Стокгольмге және Ослоға отбасымен келді.
C) Астанаға билет алған едім.
D) әжем емдік шөптерді жинап алған.

75. Заттың, құбылыстың уақытқа қатынасын білдіретін сөйлемді таңдаңыз.
A) Ол бүгін кешегі оқыған лекциясын қайталады.
B) Емтихан алдындағы түнді ұйқысыз өткіздім.
C) Ағаштан салынған үйлер көптеп кездеседі.
D) Қазір пластамассадан жасалған бұйымдар көп.

76. Заттың, құбылыстың мекенге қатынасын білдіретін сөйлемді табыңыз.
A) Тау етегіндегі ауылға жақындадым.
B) Қандай заттарды қарапайым дейді?
C) Молекулалары атомның бір түрінен тұратын заттарды қарапайым дейді.
D) Молекулалары әр-түрлі атом түрінен тұратын заттарды күрделі дейді.

77. Заттың ақпараттық мазмұнын нақтылау мәнді сөйлемді табыңыз.
A) Университетте би залы бар.
B) Қазнет туралы ұсынысты талқыладық.
C) Сол жағалаудағы үйлер әдемі.
D) Әпкем дала гүлдерін жақсы көреді.

78. Әрекетті жүзеге асыру амалын білдіретін сөйлемді таңдаңыз.
A) Әлемдегі ең алғашқы атомдық электростанция 1954 жылы іске қосылды. Оның қуат-

тылығы 5000 квТ.
B) Пластмасса бұйымдары престеу жолымен өндіріледі.
C) Бірдей диаметрлі шеңберді сызу қажет.
D) Мына мәселе тым маңызды.

79. Әрекеттің орындалу амалын білдіретін құрылымды таңдаңыз.
A) Математикалық индукция әдісімен теоремаларды дәлелдеуге болады.
B) Мына жоба экономикалық тұрғыдан тиімді.
C) Ғылымның жаңа саласына қатысты сұрақтар талқыланды.
D) Оның диссертациясы құнды нәтижелер берді.

80. Әрекеттің сапалық сипаттамасын білдіретін сөйлемді табыңыз.
A) Дыбыс ауада секундына 340 м. жылдамдықпен тарайды.
B) Дәурен өте әділ.
C) Жақсы мұражайлар көп.
D) Барлық денелердің жылдамдығы бірдей.

81. Кеңістік қатынас мағыналы сөйлемді табыңыз.
A) Колумбия Американың солтүстік батыс бөлігінде орналасқан.
B) Қарбыздың бір бөлігін жедім.
C) Бөлшектің үстіңгі бөлігін алымы дейді.
D) Тараудың екінші бөлігін оқыдым.
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82. Кеңістік мағыналы сөйлемді табыңыз.
A) Греция Балқан жартыаралында орналасқан.
B) Жартыарал өсімдіктер әлеміне бай.
C) Мен жартыарал туралы білемін.
D) Апай жартыарал туралы көп әңгімелейді.

83. Кеңістік мағыналы құрылымды таңдаңыз.
A)  - Сіз жазда қыдырдыңыз ба?
B) – Жазда Сахара шөлдерінде болдым.
C) – Көп саяхаттайсың ба?
D) – Иә, мен саяхатты жақсы көремін.

84. Аралық қашықтықты нақтылайтын құрылымды таңдаңыз.
A) Министрлік үйі Есілдің сол жағалауында.
B) Қаладан шыға берісте 2 шақырым жерде шағын ауыл бар.
C) Ұлттық кітапхананың артында мұрағат үйі бар. 
D) Монғолия Қазақстанның шығыс жағына қарай орналасқан.

85. Кеңістік мағыналы сөйлемді таңдаңыз.
A) Республикалық физика-математика мектебі ҚазҰУ-ға жақын.
B) Самолет екіден он бес минут кеткенде ұшып келеді.
C) Алыс пен жақынды жүрген білер.
D) Жақындарым келіп жатыр.

86. Кеңістік мағыналы құрылымды табыңыз.
A) Біздің артымызда достарымыз отырды.
B) Алды-артыңды ойла.
C) Мереке алдында ауылға жеттім.
D) Жаңа жыл алдында ауырып қалдым.

87. Кеңістік мағыналы құрылымды таңдаңыз.
A) Таң алдында ұштық.
B) Қала аумағаның сыртында көптеген шағын ауылдар бар.
C) Алтыға 15 минут қалғанда шықтым.
D) Үйдің іші-сыртын тазаладық.

88. Дұрыс жауаптарын белгілеңіз.
Сіз қаншалықты ашық болсаңыз, мен сізді ....
A) соншалықты түсінбеймін
B) соншалықты түсіне бастаймын
C) түсінбеймін
D) жақсырақ білемін

89. Дұрыс жауаптарын белгілеңіз.
Қандай шикізат болса, ....
A) өнім аз болады
B) сондай өнім болады
C) өнім көбірек болады
D) сол өнім болады
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90. Дұрыс жауаптарын белгілеңіз.
Қозғалыс жылдамдығы қанша өссе, жүріп өткен қашықтық та ...
A) азаяды 
B) сонша ұлғаяды
C) жақындайды
D) сонша азаяды

91. Дұрыс жауаптарын белгілеңіз.
Экспедиция шөлге неғұрлым жақындаған сайын, осы жақты мекендейтін жануарлар 

соғұрлым ....
A) азайды
B) көбірек кездесе бастады
C) көп
D) аз

92. Дұрыс жауаптарын белгілеңіз.
Жұмысым  неғұрлым көп болған сайын ...
A) соғұрлым жалқаумын
B) көп талдаймын, көп қараймын
C) ештеңе  істемеймін 
D) түк түсінбеймін

93.  Сөйлемді толықтырыңыз. 
Мына жұмыспен неғұрлым көбірек ..... сайын, ісім соғұрлым жылдамдай бастады.
A) айналысу
B) айналысқан
C) айналысып
D) айналыса

94. Сөйлемді толықтырыңыз. 
Топ орман түкпіріне неғұрлым  .... сайын, соғұрлым жол қиындай түсті. 
A) жақындау 
B) жақындаған
C) жақындап
D) жақында

95. Сөйлемді толықтырыңыз. 
Біз неғұрлым ....сайын, орман қоюлана түсті
A) төмендеген
B) төмендеу  
C) төмендеп
D) төменде

96. Сөйлемді толықтырыңыз. 
Неғұрлым Жерден .... сайын, соғұрлым тартылыс күші азая түседі.
A) алыстау  
B) алыстаған
C) алыс емес
D) алыста
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97. Жауаптарды таңдаңыз.
Есептеу техникалық құралдары ... сайын, оны қолдану кеңейеді.
A) жетілу
B) жетілген
C) жақсарған
D) жетілу

98. Жауабын таңдаңыз.
Жылдамдық қанша  ұлғайса, жол уақыты  да сонша .... 
A) азаймайды
B) азайды
C) азаю
D) көп

99. Жауабын таңдаңыз.
Ынта қандай болса, табыс та ...
A) сондай
B) қанша
C) қалай
D) бірдей

100. Жауабын таңдаңыз.
Жетекшісі қандай болса, ұжым да ...
A) ұйымшыл
B) сондай
C) сол
D) қалай
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