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І. КІРІСПЕ КҮРС 

І. Вводный курс 

№ 1. (Бірінші нөмір)

Жолдас, аман ба? – Шүкір. 
Аман ба, жолдас?
Жолдас, амансыз ба?
Жолдастар, амансыздар ма?
Жолдас, отыр!
Жолдас саған кім керек? – Маған қатшы керек. 
Мұнда қатшы бар ма? – Қатшы қазір келеді, отырыңыз.

Жолдас аман-есен бе? Сен отыр. Не керек? Амансыз ба, жолдас?
Аа, Бб, Жж, Дд, Ее, Кк, Лл, Мм, Нн, Оо, Рр, Тт, Ыы.

Аа, Бб, Жж, Дд, Ее, Кк, Лл, Мм, Нн, Оо, Рр, 
а      б      ж    д    е     к     л    м     н      о    р
Сс,Тт, Ыы – соответств. букв в русском языке нет. 
 с    т      

Ударение большей частью находится на последнем слоге.
Вопросительная частица ба, (ма, па) ставится после того слова, к 

которому относится.

Жұмыс (работа): переписать №1 и завести особую тетрадь для слова-
ря, куда ежедневно заносить новые слова в алфавитном порядке. 
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№ 2. (Екінші нөмір)

Жолдас, мұнда кел.
 

Жолдас мұнда кел! Жолдас, есік жап! Енді отыр. Сен енді отыр. Жол-
дас, сен кім? Жолдас, саған не керек?

Сен енді тұр, маған кітап бер! Жарайды, отыр, кітап ал! Кітап аш! Енді 
жап! Қарындаш ал! Жарайды, енді жаз! Сен маған айт, мынау не? – Бұл 
кітап. Дұрыс, тұр, маған жорнал бер! Жарайды, енді отыр. Енді мұнда қол 
қой! Болды.

Енді қол қой! Енді мұнда қол қой! Қош, жолдас!
Шш, Йй, Пп, Іі, Ұұ, Ққ, Зз.

Шш, Йй, Пп, Іі, Ұұ, Ққ, Зз.
   з й п у з
 в рус. в рус. 
 яз. нет яз. нет.

Глагол-сказуемое всегда ставится  в   к о н ц е  предложения. 
О с н о в а   г л а г о л а  – повелительное наклонение 2-го лица 

единственного числа. Все другие формы образуются от этой основы 
путем прибавления разных приставок.

№ 3. (Үшінші нөмір)

 Қағаз жатыр. Бор жатыр. Гəзет жатыр.
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Қарындаш жатыр.

 Қаламұш жатыр. Сорғыш жатыр. Іс жатыр.

 Сыйа жатыр. Пышақ жатыр. Үстел тұр.

 Шам тұр. Орындық тұр.

Сергейіп, сен маған гəзет бер! 
Маған қағаз керек.
Əə, Гг, Уу, Ғғ, Өө.
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Əңгіме
(Разговор, беседа, рассказ)

Мынау не, жолдас Петроп, сен айт! – Бұл іс, бұл 
пышақ, бұл гəзет, бұл қалам, бұл қарындаш, бұл бор, 
бұл сорғыш, бұл қаламұш.

- Жарайды, ж. Петроп, сен енді отыр! 
Іс қайда, ж. Малақып, сен көрсет! – Іс мұнда. – Жа-

райды, ж. Малақып, сен енді отыр. 
Жолдас Көлеснійкөп, қағаз қайда, көрсет! – Қағаз 

міне мұнда. – Жарайды, ж. К., сен енді отыр! 
Жолдас Попоп, сен іс ал, енді аш, енді жаз, енді жап, енді болды. 
Кітап, қағаз, қарындаш, бор, іс, пышақ, қарындаш қайда жатыр, Ійба-

ноп, тұр, сен көрсет! – Олар міне мұнда жатыр. – Дұрыс отыр. 
Жолдас Сергейіп, тұр, сен маған қағаз бер! – Міне қағаз. – Рақмет, отыр!
Маған сыйа керек, Ж. Антонып, сен маған сыйа бер! – Мə, міне сыйа. 

– Рақмет, отыр. 
Жолдас, саған не керек? – Маған кітап керек, маған іс керек, маған пы-

шақ керек, маған қағаз керек. 

Əə, Гг, Уу, Ғғ, Өө
Ä (мягкое) г у (полугласный) ға (глубоко-задний звонкий) ö (мягкое)

Керек – ставится после того слова, к которому относится.
Четыре вспомогательных глагола тұр, отыр, жүр, жат в отличие 

от других глаголов в настоящем времени могут не принимать обычных 
лицевых окончаний (за исключ. жат). Например: тұр – стой и стоит, 
отыр – сиди и сидит, жат – лежи, жатыр – лежит.

Сравните произношение слов:
жана жаңа
он оң
кен кең
шана шаң
ана аң

   ң (носовое «н»)
Сравните значение и произношение следующих глаголов:

сен ал сіз алыңыз
сен кел сіз келіңіз
сен кір сіз кіріңіз
сен айт сіз айтыңыз
сен жаз сіз жазыңыз
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Множественное число повелительного наклонения образуется от 
основы глагола посредством -ңыз (-ыңыз).

Эта же форма мн. числа употребляется в отношении и одного человека 
для вежливого обращения. 

Употребляется также форма множеств. числа, образующаяся 
посредством приставки -ңдар (-ыңдар), -ңдер (-іңдер).

Жолдас, мұнда кіріңіз, бері келіңіз, мұнда отырыңыз, айтыңыз, не ке-
рек? – Маған қатшы керек. – Қатшы – мен, айтыңыз, не керек? – Маған 
жұмыс керек. – Жақсы, жұмыс болады. 

Енді сіз қазақша айтыңыз, мынау не? – Бұл үстел, бұл орындық, бұл 
тақта, бұл қоңырау, бұл телепон, бұл желім, бұл жіп, бұл ійне, бұл кəнберт, 
бұл сағат, бұл мəркі, бұл қат тағысын тағылар (т.т.).

Мұнда не бар, Петроп, сіз тұрыңыз, көрсетіңіз, айтыңыз! – Мұн-
да үстел бар, орындық бар, іс бар, желім бар, жіп бар, ійне бар, қат бар. 
Мұнда кітап, сыйа, қалам, қаламұш, дəптер т.т. бар – Жарайды, енді сіз 
отырыңыз!

Мынау кітап па, қағаз ба, Ійбанов, сіз айтыңыз! – Бұл кітап. Дұ-
рыс. Мынау жіп пе, желім бе, Айзенштейін, сіз айтыңыз! – Бұл желім. 
Дұрыс. Мынау қағаз ба, Проқорып, сіз айтыңыз! – Бұл қағаз емес, қалам. 
Жарайды, отырыңыз! – Мынау желім бе, Кірійлөп, тұр, сен айт! – Жоқ, бұл 
желім емес, сыйа. – Жарайды, сен енді отыр! – Мұнда орындық бар ма, 
жоқ па, Сөкөлеп, сен айт! – Орындық бар. – Жарар, сен енді отыр. Мынау 
ійне ме, жіп пе, Семеніп, тұр, сен айт! – Бұл ійне емес, жіп. – Жақсы, енді 
отыр.

Енді сабақ бітті. Қазыр қоңырау болады. Енді жұмыс бітті. Кітап жа-
быңыз. 

Вопросительная частица ма передает значение русского ли и ставится 
после того слова, к которому оно относится и пишется раздельно. 

1. После твердых слов, окончивающихся на гласные, полугласные и 
главные «р», «л» произносится и пишется -ма, а после мягких -ме.

2. После твердых слов, окончивающихся на звонкие согласные, -ба, 
после мягких -бе.

3. После твердых слов, окончивающихся на глухие согласные -па, 
после мягких -пе.

Ңң  Үү
(носовое «н»)    (Мягкая разновидность губного «у»)

Мұнда кіріңіз, бері келіңіз, 
үстелге отырыңыз, айтыңыз, не керек?
 – Маған жұмыс керек. 

Ңң, Үү.
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 Қоңырау. Телепон. Ійне.

 Сағат. Мəркі. Желім.

 Жіп. Кəнберт.

Қызыл əскер – қаһарман.
Қаһарман қызыл əскер, əзір бол! 
Пійəнер, əзір бол!

Һһ
(придыхательный звук)
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№ 5 (бірінші нөмір).
Қазақша əліппе. (казахский алфавит).

Рет 
№№
По 

порядку

Қазақ 
əріптері. 
Казахские 
буквы

Аты. 
Названия 

Орысша
айтылуы. 
Произ-
ношение 

по-
русски

Ескерту. Примечание. 

1. А а а а 
2. Б б бе б
3. Ш ш ше ш
4. Ж ж же ж
5. Д д де д
6. Е е е е
7. Ə ə ə ä 1. Везде в слове ə звучит как ударное 

после согласных, русское а как в сло-
вах типа: земля, коляска, тяга, мягок.  

8. Г г ге г
9. Ғ ғ ға - 2. Ғ – глубокозадний твердый звонкий 

звук, его глухой двойник – қ. Пишется 
исключительно в твердом слоге.

10. Н һ ха - 3. Гортанный звонкий приступ к про-
изношению следующего гласного, һ – 
еще называют придыхательным звуком, 
он не имеет своей установки произно-
шения и употребляется очень редко.

11. І і і  - 4. Мягкая разновидность ы произно-
сится приблизительно как послеудар-
ное ослабленное русское и в словах 
типа: произносит, смотрит, стоит. 

12. Й й  йот й
13. К к ке к
14. Л л ел л
15. М м ем м 
16. Н н ен н
17. Ң ң ең ŉ 5. Ң – отсутствующий в русском язы-

ке звук. Это – носовое «н». Для про-
изношения ң органам произношения 
дать такой же уклад, как для «н». 

18. О о о о
19. Ө ө ө ö 6. Ө – мягкая разновидность о пишет-

ся в мягких слогах. 
20. П п пе п
21. Қ қ қа - 7. Қ – отсутствующий в русском язы-

ке глубокозадний глухой звук, его 
звонкая разновидность ғ. Пишется қ 
исключительно в твердых словах. 

22. Р р ре р
23. С с се с
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24. Т т те т
25. Ұ ұ ұ  - 8. Ұ – более короткий гласный, чем 

русское У и звучит приблизительно 
как послеударное русское О в словах 
типа лесом, летом, выбор.

26. У у у шолақ - 9. У – полугласный у и встречается 
всегда в соседстве с гласными. 

27. Ү ү ү - 10. Ү – мягкая разновидность звука ұ, 
встречается в мягких сочетаниях. 

28. З з зет з
29. Ы ы ы - 11. Твердая разновидность і. 

Жұмыс. Заучить алфавитный порядок букв. Списать в тетрадь алфа-
вит. Приготовить таблицу алфавита и вывесить ее на стене. 

№ 6. (Алтыншы нөмір).
Дауысты дыбыстар. Гласные звуки.

Дауысты дыбыстар мыналар: а, о, ұ, ы, е, ə, ө, ү, і.

Спишите следующий текст и подчеркните гласные звуки: 

Бұл мекеме. Бұл кеңсе. Бұл өндіріс. Мұнда адам көп. Мұнда жұмыс көп. 
Мұнда іс көп. Мұнда жұмысшы көп. Мұнда қызметші көп. Бұл қызмет. Бұл 
жұмыс. Мұнда не бар? Мұнда мекеме бар. Мұнда мекеме, кеңсе, іс жəне 
жұмыс бар. Мұнда өндіріс бар. Мұнда орындық, үстел, пеш, есік, терезе, 
тақта, бор, кітап, телепон, қағаз, сыйа жəне сорғыш бар. Мұнда бəрі бар. 

Твердые гласные: а, о, ұ, ы. 
Мягкие гласные: ə, е, ү, і, ө.

Гласные казакского языка попарно делится на твердые и мягкие. 
Твердой разновидности не имеет лишь е. 

Прочтите и обратите внимание, – встречается ли в одном и том же сло-
ве мягкие и твердые гласные. 

Бұл кеңсе. Бұл мекеме. Мұнда мына нəрселер бар: қалам, қаламұш, 
қағаз, сыйа, кітап, сорғыш. Шот, қоңырау, телепон, тақта, желім, жіп, ійне, 
мəшійне, үстел, ышкап, шүберек, бор. Кеңсе кең жəне таза. Бұл жаңа іс. 

Кітап жатыр. Адам отыр. Тақта тұр. Мұнда нəрсе көп. Мұнда нəрсе 
таза, жаңа жəне жақсы. Менде бəрі таза. Менде бəрі жақсы.

Қ о р ы т ұ у (вывод): В коренном казакском слове гласные бывают или 
лишь  м я г к и е  или лишь  т в е р д ы е. Это наз. созвучием гласных 
или  с и н г а р м о н и з м о м. В иностранных же словах такое созвучие 
может отсутствовать, и нет надобности искусственно подгонять их 
сингармонизму. Но приставки в таких словах принимаются в созвучии с 
последними слогами, например: кітап, кітаптар, ботанійкеде, телепон, 
телепонда.
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Сравните. Произношение подчернутых О и Ө в следующих казакских 
и русских словах:

тол – толокно бол – вольт қол – холм
төл – только бөл – больше көл – кольца

сол – солнце қон – кон
сөл – соль көн – конь

Қорытұу: О встречается в твердых, а Ө в мягких словах.

№ 7. (Жетінші нөмір). 
Дауыссыз дыбыстар. 

Дауыссыз дыбыстар мыналар:
б, ш, ж, д, г, ғ, һ, й, к, л, м, н, ң, п, қ, р, с, т, у, з.
Согласные звуки казакского языка по-парно делятся на  г л у х и е  (қа-

таң),  з  в о н к и е (ұяң), но некоторые же звонкие не имеют соответству-
ющих глухих.

 Г л у х и е (қатаң): п, т, с, ш, к, қ.
З в о н к и е (ұяң): б, д, з, ж, г, ғ, р, л, м, н, ң, у, й, һ.
Звуки у, й, называются также полугласными, р, л плавными м, н, ң но-

совыми. 

Найдите по карте перечисленные ниже города, запомните как они пи-
шутся и произносится показакски, напишите на конверте адреса своих то-
варищей, живущих в одном из этих городов.

Қала аттары

Алматы, Семей, Керекүу (Павлодар), Қарқаралы, Ақмола, Атпасар, 
Көкшетау, Қостанай, Торғай, Ырғыз, Ақтөбе, Темір, Ойыл, Жымпыйты, 
Теке, (Уральск), Үйшік (Гурьев), Қызыл-орда, Түркістан, Шімкент, Əулій-
е-Ата, Мəскеу, Самарқант, Қазан, Саратау, Орда жəне басқалар. 

Мəркі
Алматы

К.Маркіс 37
Ійбан Педөрөвіш Кійселөпке

Семей, Достойевскайа 37. Сергейіп П.Б. 

Бақыла (наблюдай): с какого звука (глухого или звонкого) начинается 
приставка, если в конце корня слова находится глухой звук? А если в кон-
це корня стоит звонкий или гласный звук?
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Бұл кеңсе. Кеңседе нəрсе көп. Бұл мекеме. Мекемеде қызметкерлер 
отыр. Бұл өндіріс. Өндірісте жұмысшы көп. Қызметшілер орындықта 
отыр. Іс үстелде жатыр. Шот ышкапта жатыр. Отын пеште жатыр. Шүбе-
рек терезеде жатыр. 

Қорытұу: Если  к о р е н ь слова окончивается на  г л у х о й  з в у к,
то приставка  н а ч и н а е т с я   с   г л у х о г о звука. Если корень 
окончивается на  з в о н к и й   или   г л а с н ы й  звук, то  п р и с т а в к а   
н а ч и н а е т с я   с о   з в о н к о г о   з в у к а. Это влияние предыдущего 
звука на последующий при встрече глухого и звонкого звуков называется  
п р о г р е с с и в н о й   а с с и м и л я ц и е й. 

В основе правописания и произношения казакских слов лежат явления  
с и н г а р м о н и з м а  и  п р о г р е с с и в н о й   а с с и м и л я ц и и.

Жұмыс. Спишите и вместо черточки проставьте т или д согласно про-
грессивной ассимиляции:

 Мен-е пышақ бар. 
Кімде пышақ бар? Сен-е пышақ бар.
 Он-а пышақ бар. 

Қайда не бар?

Қалқоз-а мектеп бар. 
Мектеп-е бала бар. 
Мектеп таза жəне жақсы. 
Бала-а кітап, дəптер жəне қағаз бар. 
Мен-е жаңа кітап бар.
Сен-е қазақша жаңа кітап бар.
Кітап-а жақсы сөз бар. 
Орындық-а оқытұушы отыр.

№ 8. (Сегізінші нөмір).

Бақыла. В соседстве с какими звуками встречаются полугласные у и й.

Сыйа үстелде тұр. 
Үстел ійденде тұр. 
Сұу сауытта тұр.
Пійəнер оқуда отыр. 
Оқытұушы кіласта отыр. 
Оқұушы сабақта отыр. 
Сергей мұнда отыр. 

Қорытұу. Полугласные у и й встречаются лишь в соседстве с 
гласными звуками. 
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Бақыла. В каких случаях пишется ұу и үу:
В корнях:   В приставках:
сұу ал – алұу 
тұу бер – берүу
жұу кел – келүу
бұу отыр - отырұу
шұу кір – кірүу
құуат жаз – жазұу
жұуа айт – айтұу
сұлұу қара – қарау
 сөйле – сөйлеу
 тыңда – тыңдау. 

Қорытұу. Там, где слышатся долгий звук, как русское у, пишется в 
твердых словах ұу, а в мягких үу. 

Ұу, үу, присоединяясь к основе глаголов, образует отглагольное 
существительное, напр: ал – возьми, бери, алұу – взятие, отыр – садись, 
сиди, отырұу – сидение. 

После гласных для образования отглагольных существительных к 
основе глагола присоединяется одно у, например: сұра – спрашивай, 
сұрау – вопрос, айыпта – обвиняй, айыптау – обвинение, ізде – ищи, іздеу 
– искание (при основе с окончанием на «ы», «і» отглагольн. существит. 
образуется несколько иначе оқы – учись, читай, оқұу – учение, чтение. 

С сочетанием с керек отглагольн. существ. переводится на русском 
языке неопределенным накл. Напр: айыптау керек – надо обвинять, оқұу 
керек – надо учиться, алұу керек – надо взять.

Бақыла. В каких случаях пишется ый, ій:
сыйа мəшійне
сыйыр пійəнер
жый кій
жыйыл кійім
жыйылыс тійрек
быйыл сійрек
ыйлық Нійна
тый Ійра
 Ійбан.

Қорытұу. Там, где слышится долгий звук, как русское и, пишется в 
твердых словах ый, а в мягких ій. 

Жұмыс. Образуйте отглагольное существительное от следующих гла-
голов:

Кел, бар, айт, ал, қол, қой, аш, көрсет. 

Спишите и вместо черточки поставьте ұу или үу или у. 

Сен қол ж- . Сен қол жұу- керек.
Маған с- бер. Оған с- бер- керек. 
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Гəзет оқ- жақсы. Қызметші гəзет оқ- керек.
Жолдас, есік аш- керек, жыйылыста сөйлеу керек. 

Жұмыс. Спишите и вместо черточки поставьте ый или ій. 

Терент-, Екатер-на, З-на, Бəс-л-, Дм-тр-, інтернат-санал, проле-
тар-ат. 

Бақыла. Какие звуки не встречаются в конце слов: 

кітап Ленінгірат
сағат зауыт
есік ыштап
жоқ
көп

Қорытұу. В конце казакских слов не бывает б, д, г, ғ, а бывает п, т, к, қ.

№ 9. (Тоғызыншы нөмір).
Чередование звуков. Общие правила произношения слов. 

При изменении слова чередуется перед гласными п  с  б, қ с  ғ, к с 
г. Это называется чередование звуков, напр: жап – жабады, кітап – 
кітабы, есік – есігі, жақ – жағады, жоқ – жоғалды, пəбірік – пəбірігі, 
қазақ – Қазағыстан, өзбек – Өзбегістан. 

1. Между двумя словами  ч е р е д о в а н и е   с о б л ю д а е т с я  при   
п р о и з н о ш е н и и, но не при письме, напр: 

Пишется көп адам, произносится көб адам.
 ,, көк егін ,, көг егін.
 ,, ақ ұн ,, ағ ұн.

2. Между двумя словами  п р о г р е с с и в н а я   а с с и м и л я ц и я 
соблюдается при  п р о и з н о ш е н и и, но не при письме, т.е. после ко-
нечного глухого звука предыдущего слова при прозношении оглушается 
начальный звук следующего слова, и наоборот, – после конечного звонкого 
и гласного звука предыдущего слова – при произношении озванчивается 
начальный звук следующего слова, напр: 

Пишется:   Произносится:
алып бар   алып пар
үш бала   үш пала
ала кел   ала гел
тез кел   тез гел

3. Из двух соседних гласных, стоящих между словами, при произноше-
нии выпадает первый, напр:
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Пишется:   Читается:
қара арба   қара арба (қарарба)
торы ат   тор ат (торат)
терезе аш   терез аш (терезаш)
таза үй   таз үй (тазүй)

4. Если первое слово окончивается на согласный звук и второе слово на-
чинается с гласного, то при произношении согласный образует один слог 
со следующим гласным, напр:

Пишется:   Читается:
бор ал   бо рал (борал)
қат оқы    қа тоқы (қатоқы)
тас үй   та сүй (тасүй)
ағаш арба    аға шарба (ағашарба)

5. Во всех словах, за исключением не подчинающихся сингармонизму, 
все согласные звуки произносится или твердо (в твердых словах) или мяг-
ко (в мягких словах) например:

Пишется Читается:
келеді кел’д’і1
етті ет’т’і
үш үш’
тез тез’
қалды қалды
болды болды
бөлді б’өл’д’і

6. Если приставка начинается со звуков ш, с, то при произношении (но 
не при письме), стоящие перед ними з или с ассимилируются, напр: 

Пишется:   Читается:
жұмысшы   жұмышшы
қошшы   қошшы
басшылық   башшылық

Прочитать следующий текст с соблюденим правил произношения. 

Жұмысшы жұмыс қылады. Жұмысшы табы – еңбекшілер басшы-
сы. Қалқозшы егін екті. Көп бала мектепте оқыйды. Сен мұнда тез қайт. 
Сен маған кітап бер. Бала кітап алды. Қызметкер мекемеге келді. Жұмыс 
басталды. Жұмыс бітті. Бұл аласа үй, бұл бійік үй. 

1 Условный знак мягкости. 
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ІІ. ОҚҰУ, ЖАЗҰУ, СӨЙЛЕУ.
ІІ. Чтение, письмо, беседа.

№ 1. Сабақ. 
§ 1. Сөйлесүу. 

Жолдастар, отырыңдар, сабақ бастаймыз. Жұмыс бастаймыз. Азамат-
тар, қазақша сабақ бастаймыз, тыңдаңдар! Сабақта кім жоқ! – Сабақта 
жолдас Петроп жоқ. Тағы кім жоқ? – Басқалары түгел. 

Бүгін біз  м е к е м е   т ұ у р а л ы сөйлесеміз. Онан соң Қашан? Қайда? 
Кімде? деген сұрауларды үйренеміз. Енді тыңдаңдар, жауап беріңдер!

Бұл не? Жолдас, Петроп, сіз жауап беріңіз! – Бұл мекеме, бұл өндіріс, 
бұл кеңсе. Мекемеде не бар? Жолдас, Сергейіп, тұрыңыз, сіз жауап беріңіз! 
– Мекемеде үстел, орындық, сыйа, қағаз, қалам, сорғыш, түрлі істер, те-
лепон, ышкап, шот, сағат тағысын тағылар (т.т.) бар. Мекемеде кім бар? – 
Мекемеде қызметкерлер бар. Қандай қызметкерлер бар? – Бастық, орынба-
сар, қатшы, іс жүргізүуші, іс басқарұушы, тіркеуші, інспектір, нұсқаушы, 
мəшійнеші, есепші, бұғалтыр тағы басқалар бар. 

Істер қайда? – Істер ышкапта, үстелде, терезеде, менде, сенде, онда, 
мұнда, қатшыда, тіркеушіде, інспектірде, бастықта, орынбасарда, есепші-
де, бұғалтырда. Мекемеде, жұмыс қашан басталады? – Мекемеде жұмыс 
сағат тоғызда (тоғыз сағатта) басталады? Мекемеде қызмет қашан бітеді? 
– Мекемеде қызмет сағат үште бітеді. Мектепте сабақ қашан басталады? – 
Мектепте сабақ 1 сентəбірде басталады. 

Қорытұу. Слова, отвечающие на вопросы қайда? қашан? кімде? 
указывают на  м е с т о н а х о ж д е н и е  ч.н. или на время совершения 
действия и ставятся   в   п а д е ж е  – ж а т ы с   ж а л ғ а у (местный 
падеж), жатыс жалғау имеет приставку в твердых словах после звонкого 
-да, после глухого -та, а в мягких словах соответственно -де, -те. 

Вопросительное слово ставится перед сказуемым, если же нет 
сказуемого, то в конце предложения. 

§ 2. Оқұу. 

Біз мекемеде жұмыс қыламыз. Мекеме қалада. Мекеме ауданда. Өндіріс 
ауданда. Өндіріс пəбрікте, зауытта, сапқозда, қалқозда. 

Бізде жұмыс көп. Өндірісте жұмыс көп. Қызметкерлер мекемеде қыз-
мет қылады. Қызмет сағат тоғызда басталады, сағат үште бітеді. Қызмет-
керлер: бастық, орынбасар, қатшы, інспектір, нұсқаушы, бұғалтыр, есепші, 
іс жүргізүуші, іс басқарұушы, мəшійнеші, тіркеуші, күрійер тағы басқалар. 

Бізде өндіріс көп. Өндірісте жұмысшы көп. Жұмысшылар жеті сағат 
жұмыс қылады. Бізде екпінділер көп. Біз қазыр сабақ оқыймыз. Сабақ сегіз 
сағатта басталады, тоғыз сағатта бітеді. Енді сабақ бітті. 

§ 3. Жазұу. 

Енді дəптер мен қалам алыңдар! Жолдас, Ійбаноп, мұнда кел, бор ал, 
тақтаға жаз! Сендер көшіріңдер. Мына сұрауға жауап жаз:
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Кеңседе кім бар?
Қараңдар, қата бар ма? – Қата жоқ. – Жақсы, ж. Петроп, сен отыр, енді 

ж. Сбеткоп, сен мұнда кел, бор ал, мына сұрауға жауап жаз.
Мекемеде жұмыс қашан басталады?
Қызметкерлер жұмысты қалай істейді?
Қараңдар, қата бар ма? – Қата бар. – Қата қайда? – Қата «істейді» деген 

сөзде бар. – Он не керек? – Онда йот (й) керек. – ж. Сбеткоп түзет! Болды, 
жарайды, енді отыр. 

№ 2. Сабақ. 
§ 1. Əңгіме (беседа, рассказ, разговор). 

Азаматтар, отырыңдар, тыңдаңдар! Сабақ бастаймыз, қазақша сабақ 
бастаймыз. Жұмыс бастаймыз. Сабақта кім жоқ? – Сабақта ж. Степанып 
жоқ. Ол неге жоқ? – Ол бүгін аурұу. Тағы кім жоқ? – Қалғаны түгел. Енді 
кітап алыңдар, енді кітапты ашыңдар. №3 сабақты табыңдар! Таптыңдар 
ма? – Таптық. Енді оқыймыз. Енді §2 оқыймыз. Жолдас, Ілійін сен оқы! 

§ 2. Жазұу. 
Настоящее-будущее время. 

Основой казакских глаголов является 2-е лицо един. числа, повелитель-
ного наклонения, мысалы: кел, кет, отыр, тұр, айт, сұра, бер, тыңда, оқы.

Жекеше (единств. ч.) Көпше (множ. ч.)
        

Твердое слово:
Жаз.
1. Мен жазамын. Біз жазамыз.
 Біздер жазамыз. 
2. Сен жазасың. Сендер жазасыңдар. 
 Сіз жазасыз (вежливая форма).
 Сіздер жазасыздар (вежливая  форма, множ.ч.)
3. Ол жазады. Олар жазады.

Мягкое слово:
 Бер.
1. Мен беремін. Біз береміз.
 Біздер береміз. 
2. Сен бересің. Сендер бересіңдер. 
 Сіз бересіз (вежл. форма).
 Сіздер бересіздер (вежл.ф. мн.ч.)
3. Ол береді. Олар береді

Слово с конечной гласной в основе:
Істе. 
1. Мен істеймін. Біз істейміз.
 Біздер істейміз. 



Бес томдық шығармалар жинағы

20

2. Сен істейсің. Сендер істейсіңдер. 
 Сіз істейсіз (вежл. форма).
 Сіздер істейсіздер (вежл.ф.мн.ч.)
3. Ол істейді. Олар істейді.

Қорытұу. 1. Личное окончание настоящего-будущего времени в твер-
дых словах начинается с а, в мягких – с е, а после гласных с й. 2. Третье 
лицо и для единственного, и для множественного числа имеет одно оконча-
ние. 3. Личные окончания первого и второго лиц обоих чисел н. -б. време-
ни есть не что иное, как видоизмененные личные местоимения: мен=мін, 
сен=сің, біз=міз, сіз=сіз, сыз. 4. Мн.ч. второго лица имеет три формы:

1. Жазасыңдар, бересіңдер – множеств. число от обычной формы. 
2. Жазасыз, бересіз – форма, употребляемая при вежливом обращении 

к одному лицу. 
3. Жазасыздар, бересіздер – множ. число вежливой формы. 

Жұмыс: Проспрягать письменно в настоящем-будущем времени гла-
голы в предложениях:

1. Қазақша біл.
2. Қазақша сұра. 
3. Қазақша айт.

Проспрягать устно:
1. Қат жаз.
2. Гəзет оқы.
3. Нан же.
4. Шай іш.
5. Шам жақ.
6. Жұмыс істе. 
7. Жұмыс қыл. 

§ 3. Оқұу.
Біз қызмет қыламыз. Біз жұмыс қыламыз. Біз мекемеде қызмет істей-

міз. Біз өндірісте жұмыс қыламыз. Біз ерте тұрамыз. Біз ертеңгі сағат жеті-
де тұрамыз. Сонан соң кійінеміз, салқын сұумен жұуынамыз, онан соң нан 
мен қантпен шай ішеміз. 

Сағат сегізде біз қызметте боламыз. Сегізде оқытұушы келеді, сабақ 
басталады. Біз бір сағат қазақша оқыймыз. Тоғыз сағатта сабақ бітеді, ме-
кемеде қызмет басталады. 

Əуелі мен нөмір аламын. Сонан соң жұмысқа кірісемін. Бізде күнде 
алты сағат қызмет болады. Жұмыс ортасында жарты сағат үзіліс болады. 
Үзілісте біз демаламыз, шай ішеміз. 

Сағат үш жарымда жұмыс бітеді, біз қайтамыз, тамақ ішеміз, дема-
ламыз. Кешке мекемеде жұмыс істейміз, немесе кітапқанада кітап, гəзет, 
жорнал оқыймыз, немесе тыйатырда боламын. 

 
Прочитать рассказ, переделывая множественое число на единствен-

ное и наоборот. Затем прочтите рассказ от второго лица, сохраняя число. На-
конец расскажите устно о вашем рабочем дне по аналогии с этим рассказом. 
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№ 3. Сабақ. 
§ 1. Сөйлесүу. 

Жолдастар, сабақ бастаймыз, жұмыс бастаймыз. Мен сұраймын, сендер 
жауап беріңдер. Сен қайда жұмыс қыласың? – Мен мекемеде жұмыс қы-
ламын. Жұмысшы қайда жұмыс қылады? – Жұмысшы пəбірікте, зауытта, 
сапқозда жұмыс қылады. – Сен мекемеде не істейсің? Мен онда нұсқаушы, 
бастық, інспектір, тергеуші, жұмысшы. – Жарайды енді мұнда кел, бор ал, 
тақтаға жаз!

Кімде бор бар? Бор менде, міне бор, алыңыз. – Бұл жаман бор, кімде 
жақсы бор бар? – Менде жақсы бор бар. – Жолдастар, қараңдар қата бар 
ма? – Енді қайда? неге? кімге? деген сұрауларды үйренеміз. 

§ 2.

Мен өндіріске жұмысқа барамын. 
Сен мекемеге қызметке барасың. 
Ол қалқозға сембілікке барады. 
Біз базарға нанға барамыз. 
Сіз ауданға науқанға барасыз.
Олар күрортқа демалысқа барады.
Балаға сүт берүу керек.

Қорытұу. Слова, отвечающие на вопросы қайда? (куда), неге? (зачем? 
почему? чему? за что и т.д.), кімге? (кому), указывают на  н а п р а в л е н и е  
или на  ц е л ь и  ставятся в барыс жалғау (падеж направления и цели). Барыс 
жалғау принимает приставку:

в мягких после звонких и гласных -ге, после глухих -ке. 
в твердых словах после                «-ға,                   « «-қа.

Жазұу.

При списывании вместо черточки поставьте приставку барыс жалғау:
Мен мекеме- қызмет- барамын. Сен мектеп- оқұу- бар. Ол өндіріс- жұ-

мыс- барады. Сен мына қағазды пошта- сал! Мен кітап- бір сом төледім. 
Сен қалқоз- бар. Мен асқана- тамақ- барамын. 

§ 3. Күнді мен қалай өткіземін.

Күнде мен ертеңгісін жеті сағатта тұрамын. Сонан соң кійінемін, 
жұуынамын, таранамын. Мен салқын сұумен жұуынамын. Онан соң шай 
ішүуге үстелге отырамын. Мен қантпен, сүтпен, нанмен екі стақан шай 
ішемін. Сағат сегізде гүудөк болады. Сегізде мен өндіріске келемін. Əуелі 
мен нөмір аламын, сонан соң өз орныма келемін. Берстакта құралдар жа-
тады. Мен жұмысқа кірісемін. 

Жұмыстан соң үйге қайтамын, демаламын. Кешке кейде жұмысқа, кей-
де бақшаға, кейде кійноға, кейде тыйатырға, кейде құлыпқа, кейде кітапқа-
наға, кейде жыйылысқа барамын.
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№ 4. Сабақ
§ 1. Сөйлесүу. 

Жолдастар, аман-есен бе? Жолдастар, қалай тұрасыңдар? – Жақсы тұра-
мыз. – Азаматтар, іс қалай? – Іс жақсы. Іс нашар. – Жолдастар, қарқынды 
күшейтүу керек. Істі түзеу керек. Жұмысты қайта құрұу керек. Азаматтар, 
жалқаулармен күресүу керек. Азаматтар, жалқау – өндірістің жауы. 

Жолдастар, енді жұмыс бастаймыз. Бүгін қызыл бұрыш тұуралы оқый-
мыз. Енді кітап алыңдар! Оқыймыз.

§ 2. Оқұу.

Бізде қызыл бұрыш бар. Қызыл бұрышта ортада үлкен үстел тұрады. 
Үстелде гəзет, жорналдар жатады. Алда Ленін сүуреті, жанында ж. Сталин 
сүуреті бар. Оңда есік, солда терезе бар. Бұрышта қызыл тұу тұрады. Қа-
бырғаларда пылакаттар, ұрандар, сүуреттер ілүулі. 

Біз қызыл бұрышта кітап, гəзет, жорнал оқыймыз. Біз қызыл бұрышта 
жыйылыс жасаймыз. Қызыл бұрыш – демалыс орны. Қызыл бұрыш – оқұу 
орны. Қызыл бұрыш – камүнестік тəрбійе орны. 

§ 3. Жазұу. 

Опишите по следующим вопросам ваш красный уголок или обстановку 
и назначение той комнаты, где вы работаете. 

Сізде қызыл бұрыш бар ма? Алда не бар? Артта не бар? Жанда не бар? 
Жоғарыда не бар? Астында не бар? Оңда не бар? Солда не бар? Есік қайда? 
Терезе қайда? Ышкап қайда? Ышкапта не бар? Үстел қайда? Онда не бар? 
Қандай сүуреттер бар? Ұрандар, пылакаттар бар ма? Қызыл бұрышта не 
істейсіңдер?

№ 5. Сабақ.
§ 1. Əңгіме. 

Жолдастар, отырыңдар, қараңдар, тыңдаңдар! Жұмыс бастаймыз. Са-
бақ оқыймыз. Əуелі түгендейміз. Бүгін сабақта кім жоқ? Бүгін жұмыста, 
мекемеде, қызметте кім жоқ? – Бүгін қызметкерлер түгел. Жақсы, бүгін 
нəрсе түстерін үйренміз. Түстер мыналар: ақ, қара, қызыл, көк, жасыл, сұр, 
сары, қоңыр, ала, шұбар. 

Енді мен сұраймын, сендер сұрауға жауап беріңдер. Мен қазақша 
сұраймын, сендер қазақша жауап беріңдер. 

Мынау қандай нəрсе?
Бұл ақ нəрсе. Бұл қара нəрсе. Бұл қызыл нəрсе. Бұл көк нəрсе. Бұл 

қоңыр нəрсе. Бұл жасыл нəрсе. 
Мынау қандай кітап?
Бұл сары кітап. Бұл шұбар кітап. Бұл көк кітап. 
Мынау қызыл қарындаш па? 
Иа, ол қызыл қарындаш. Жоқ, ол қызыл қарындаш емес, көк қарындаш. 

Жоқ ол қарындаш қызыл емес, көк. 



Бес томдық шығармалар жинағы

23

§ 2. Оқұу. 

Мынау ақ қағаз. Бұл көк қарындаш. Анау сары үстел. Бұл қоңыр орын-
дық. Бұл сұр ышкап. Ол қара тақта. Бұл қызыл тұу. Ол жасыл сыйа. 

Қызыл тұу қызыл бұрышта тұр. Көк шөп далада өседі. Іс ышкапта жа-
тыр. Ақ қағаз үстелде жатыр. Ала кітап терезеде жатыр. Шұбар кітап мен-
де. Қоңыр қағаз сенде. Сұр сорғыш мұнда. 

§ 3. Жазұу. 

Төменгі сұрауларға жауап жазыңдар:

Сұрау: Жауап:
Мынау қандай қалам? Бұл...
Сенде қандай қарындаш бар? Менде...
Онда қандай сыйа бар? Онда...
Мұнда қандай ышкап тұр? Мұнда...
Солда қандай үстел бар? Солда...
Оңда қандай есік бар? Оңда...
Артта қандай орындық бар? Артта...
Алда қандай сыйа тұр? Алда...

№ 6. Сабақ (жалғасы).
§ 1. Əңгіме. Оқұу. 

Азаматтар, тынышталыңдар, тыңдаңдар, қараңдар, сабақ бастаймыз. 
Мен сұраймын, сендер қазақша жауап беріңдер!

Мынау қандай үй? – Бұл үлкен үй. – Бұл үйде неше бөлме бар? 
– Бұл үйде бес бөлме бар. – Мынау қандай бөлме? – Мұнда қандай үстелдер 
бар? – Бұл аласа, бійік, үлкен, жазық бөлме. Бұл бөлме аласа ма, бійік пе? – 
Мұнда үлкен бійік, кішкене, ұзын, қысқа, жаман, жақсы, ескі, жаңа үстелдер 
бар.

Бұл бөлмеде ағаш орындықтар, темір пеш бар. Мұнда телепон тұр. Арт-
та бійік ышкап тұр. Алда ұзын үстел тұр. Үстелде ескі қағаз ақша жатыр. 

Қорытұу. Прилагательное отвечает на вопрос қандай? и в предложении 
служит определением. Определение в казакском языке ставится перед 
определяемым словом и не согласуется со своим определяемым ни в 
числе, ни в падеже, т.е. при изменении определяемого слова определение 
остается без изменений (в именительн. падеже, единств. числе) напр: 
Мен үлкен ағаш үйде тұрамын. 

В казакском языке прилагательные не имеют особых окончаний. 
Поэтому первое из двух рядом стоящих существительных имеет значение 
прилагательного. 
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§ 2. Жазұу.

Перепишите следующие пары слов так, чтобы одно из существитель-
ных стало прилагательным-определением для другого и фразу поставьте в 
падеже жатыс жалғау. 

1. Жол, темір. 2. Арба, ат.
3. Үй – тас. 4. Ақша, қағаз. 
5. Пеш, темір. 6. Еден, ағаш.
7. Шам, електір. 8. Сауыт, əлүмен.
9. Ет, тамақ. 10. Сұу, менерал.
11. Керүует, темір. 12. Қағаз, ақ.

№ 7. Сабақ. 
§ 1. Өткен шақ (прошедшее время)

Жекеше (ед.ч.):

 шақыр оқы аш іш
1. Мен шақырдым оқыдым аштым іштім
2. Сен шақырдың оқыдың аштың іштің
3. Ол  шақырды оқыды ашты ішті

Көпше: 

1. Біз шақырдық оқыдық аштық іштік
2. Сіз шақырдыңыз оқыдыңыз аштыңыз іштіңіз
Сіздер шақырдыңыздар оқыдыңыздар аштыңыздар іштіңіздер
Сендер шақырдыңдар оқыдыңдар аштыңдар іштіңдер
3. Олар шақырды оқыды ашты ішті

Қорытұу. Личная приставка прош. времени начинается после звонких 
и гласных с «д», а после глухих с «т». 3-е лицо имеет одно окончание для 
обоих чисел. 2-е лицо имеет через «ң» в обоих числах.

§ 2. Əңгіме оқұу. 

Жолдас кірүуге бола ма? Кірүуге мүмкін бе? – Кірүуге болады, жолдас, 
кіріңіз, амансыз ба? Не жұмыспен келдіңіз, айтыңыз?

– Мен оқұуға кірүуге келдім, жұмысқа кірүуге келдім. Мен қызметке 
кірүуге келдім. Сізде маған жарайтын қызмет бар ма? – Сіз қазақша білесіз 
бе? – Мен қазақша шамалы сөйлеймін, жазамын. – Онда сіз бастыққа арыз 
беріңіз, жауабын ертең алыңыз. 

Мен қысқаша арыз жаздым. Мені қатшылыққа алды. Маған екі жүз сом 
жалақы берді. Мен бүгін іспен таныстым. Мен бүгін іске кірістім. Мен бү-
гін мекемеде жұмыс қылдым. 

Бүгін сен не қылдың? Бүгін сіз не істедіңіз? Бүгін ол не қылды? 
Жолдастар жұмыс қылұу керек!
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Жолдастар қарқынды күшейтүу керек!

Қорытұу. Отглагольное существительное, стоящее перед словом 
керек или в падеже направлениия и цели, передает значение русского 
инфинатива (неопределенного наклонения); мысалы, күресүу керек. 
Жұмысқа кірүуге келдім, сабақ оқұуға келдім. 

§ 3. Жазұу.

Проспрягать письменно в прошедшом и настоящем-будущем временах 
глаголы:

Кір, кіріс, көрсет, түзет, жаз, айт. 

№ 8. Сабақ.
§ 1. 

Оқытұушы келді. Ол бізбен амандасты. Біз оқытұушымен амандастық. 
Сабақ басталды. Біз отырдық, сабақ тыңдадық. Біз бүгін сан үйрендік жəне 
қанша? неше? деген сұрау үйрендік. 

Біз əуелі онға шейінгі сандарды үйрендік, онан соң ондықтарды, жүзді, 
мыңды, мүлійенді үйрендік. Онға шейінгі сандар мыналар. 

1 – бір   6 – алты
2 – екі   7 – жеті 
3 – үш   8 – сегіз 
4 – төрт  9 – тоғыз 
5 – бес   10 – он

§ 2. 

Ондықтар мен жүз, мың, мүлійен. 

10 – он 70 – жетпіс
20 – жыйырма 80 – сексен 
30 – отыз 90 – тоқсан
40 – қырық 100 – жүз
50 – елүу 1000 – мың 
60 – алпыс 1000000 – мүлійен

Мына сыйпырларды оқыңыз: 

11 – он бір 89 – сексен тоғыз
12 – он екі 99 – тоқсан тоғыз 
13 – он үш 101 – жүз бір
15 – он бес 102 – жүз екі
19 – он тоғыз 200 – екі жүз
24 – жыйырма төрт 202 – екі жүз екі
35 – отыз бес 105 – жүз бес
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47 – қырық жеті 500 – бес жүз
58 – елүу сегіз 915 – тоғыз жүз он бес 
62 – алпыс екі 23004 – жыйырма үш мың төрт
74 – жетпіс төрт 25111 – жыйырма бес мың жүз он бір

Мына сыйпырларды қазақша атаңдар: 
17    23    59    77    97    105    725
14    33    66    81    99    301    836
16    38    63    82    93    402    947
18    44    68    88    94     514   1859
21    55    72    89    95     600   2967

§ 3. 

Мына сұрауларға жауап жазыңдар:

Күнде неше сағат жұмыс қыласың? ...
Кешке сағат нешеде ұйықтауға жатасың? ...
Ертеңгіде неше сағатта тұрасың? ...
Неше сом жалақы аласың? ...
Мекемеде неше қызметкер бар? ... 
Өндірісте неше жұмысшы бар? ...
Базарда бір кійло нан қанша тұрады? ...
Қарағанды күніне қанша көмір шығарады? ...
Доссор күніне қанша мұнай шығарады? ...
Қазағыстанда қанша адам бар? ...
Қазағыстанда қанша мал бар? ...
Қазағыстанда қанша мал бар? ...
Қазағыстанда 1934-жылы неше гектір егіс салынды? ...
Партыйаның 17-сійезі қашан болды? ...

Қорытұу. 1. Единицы, десятки, тысяча и миллион имеют особые 
названия. 2. Остальные числа считаются с высшего разряда и постепенно  
переходят на низший. 3. В противовес русскому языку, числительные не 
требуют  после себя ни косвенных падежей, ни множественного числа 
мысалы: бір орындық, екі орындық, төрт орындық, он орындық, бес жүз 
орындық.

№ 9. Сабақ (жалғасы).
§ 1. Əңгіме. 

Бүгін əрі қарай сан үйренеміз. Бүгін реттік сан, просент жəне ондық 
бөлшек үйренеміз. Онан соң нешінші? қай? қайсы? деген сұрау үйренеміз. 

Қазыр қай ай? – Қазір декəбір айы. Декəбір нешінші ай? – Декəбір он 
екінші ай. ғынұуар нешінші ай? – ғынұуар бірінші ай. Алтыншы ай қай ай? 
– Алтыншы ай үйел. Жақсы, енді мынаны былай оқыймыз:

1,5 – бір бүтін бес ондық.
10,3 – он бүтін үш ондық.
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25,7 – жыйырма бес бүтін жеті ондық.
34,02 – отыз төрт бүтін екі жүздік.
3,05 – үш бүтін бес жүздік. 
2,003 – екі бүтін үш мыңдық.

Енді мынаны өздерің оқыңдар:
1) 4,6  2) 5,07  3) 10,4  4) 8,008  5) 30,05

Просентті былай оқыймыз:
1% – бір просент
10% – он просент
100% – жүз просент
10,5% – он бүтін бес ондық просент
20,9% – жыйырма бүтін тоғыз ондық просент.

Енді мынаны өздерің оқыңдар:
1) 2%  2) 15%  3) 26,3%  4) 50,2%  5) 95,4%

Қорытұу. Числительные порядковые образуются посредством 
прибавления к последней цифре приставки -ыншы или -інші (после 
согласных) и -ншы, -нші (после гласных), мысалы: алтыншы, жетінші, 
оныншы, үшінші. 

§ 2. Оқұу. 

Бір жылда он екі ай бар. Бір айда отыз күн немесе 31 күн бар. Пебралда 
28 немесе 29 күн болады. Бір сөткіде 24 сағат бар. Бір сағат 60 мүйнет. Бір 
мүйнетте 60 секүнт. Жылда 4 мезгіл: қыс, жазғытұр, жаз, күз. Біз 5 күн 
жұмыс қыламыз, алтыншы күн демаламыз. 

Бірінші ай ғынұуар. Екінші ай пебрал. Үшінші ай март. 4 ай əпрел. 5 ай 
май. 6 ай үйен. 7 ай үйел. 8 ай ағұс. 9 ай сентəбір. 10 ай өктəбір. 11 ай ной-
абір. 12 ай декəбір. Декəбір, ғынұуар, пебрал қыс айлары. Март, əпрел, май 
жазғытұр айлары. Үйен, үйел, ағұс жаз айлары. Сентəбір, өктəбір, нойабір 
күз айлары. 

Бір жылда 365 немесе 366 күн. 7-8 нойəбір өктəбір мыйрамы. Өктəбір 
мыйрамы күз болады. 1-2 май інтернатсынал мыйрамы. Бұл мыйрам 
жазғытұры болады. 

§ 3. Жазұу.

Төменгі сұрауларға жауап жазыңдар:

Бұл қай ай? Бұл нешінші ай? Бүгін айдың нешесі? Ертең айдың нешесі? 
Бұл нешінші сабақ? Қазыр сағат неше? Бір айда неше күн бар? Бір сөткіде 
неше сағат бар?

Бүгін қашан тұрдың? Бұл мекемеге қашан кірдің? Қазақша неше ай 
оқыдың? Бұл нешінші сағат? Бүгін жұмысқа қашан келдің?
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Төменгі санды сөзбен жаз:
3,5 52% № 1 20-ый
37,05 99% № 5 65-ый
40,005 14,2% № 6 100-ый
100,1 98,7% № 100 1000-ый

№ 10. Сабақ. 
§ 1. Оқұу. 

4-өктəбір күні. 

Бұл ай өктəбір. Ертең 4-өктəбір. 1920-жылы 4-өктəбірде Қазағыстан 
бірінші кеңестер сійезі шақырылды. Сійез Қазағыстан аптономыйалы сат-
сыйалдық Кеңес республійкесін жарыйалады. Бұл сөз қысқаша ҚАСКР 
деп жазылады. Сійез Орталық атқарұу кəмійтет сайлады. Сонан соң сійез 
Қалық кəмесерлер кеңесін сайлады. 

Орталық атқарұу кəмійтет, Қалық кəмесерлер кеңесі, Кəмесерійеттер 
– Қазағыстан үкіметі. Сонан соң обылыстық жана аудандық атқарұу кəмій-
теттер сайланды. 

Кеңестер сійезі атқарұу кəмійтет, Қалық кəмесерлер кеңесі, кəмесе-
рійеттер Алматыда. Алматы – Қазағыстан астанасы. Алматыда үкімет үйі 
бар. 

4-өктəбір – Қазағыстан респүблійкесінің күні. 4-өктəбір Қазағыстанда 
үлкен мыйрам. Жыл сайын біз 4-өктəбірде мыйрам жасаймыз. 

§ 2. Жазұу. 

Төменгі сұрауларға жауап жазыңдар:

Төңкеріс кəлендері. 

Өктəбір төңкерісі қашан болды? . . . 
Қазағыстан респүблійкесі қашан жарыйаланды? . . . 
Парыйж камүнесі қай жылы құрылды? . . . 
Пебрал төңкерісі қашан болды? . . . 
Май мыйрамы қашан болды? . . .
Қызыл əскер күні қашан болады? . . .
Жұмысшы əйелдер күні қашан болады? . . . 
Жас пійəнер күні қашан болады? . . .
Прансұз ұлы төңкерісі қай жылы болды? . . . 
Патша тақтан қашан құлады? . . .
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Ленін қашан өлді? . . .
Ленін қай жылы тұуды? . . .
1883-жылы 14-мартта Лондында кім өлді? . . . 

№ 11. Сабақ. 

§ 1. Əңгіме. 
Уақыт – мезгіл (время).

Сұрау: Жауап:

Уақыт қанша, айтыңызшы! Уақыт əлі ерте. 
 Кеш.
 Сағат үш.
 Қазыр 2 сағат 20 мүйнет. 
 Қазыр екі жарым сағат. 
 Екіге он мүйнет қалды. 

Жұмыс қашан басталады? Жұмыс ертеңгі сағат сегізде басталады.
 Жұмыс кешкі төртте басталады. 
 Жұмыс түскі екіде басталады.
 Мекеме қашан ашылады? 

 Мекеме ертеңгі сегіз жарым сағатта
 басталады.
 Кешкі алтыда ашылады. 
 Түскі он бірде ашылады. 

Бүгін жұмыс қашан бітеді? Бүгін жұмыс түскі сағат үште бітеді.
 ,, ерте бітеді. 
 ,, кеш бітеді.
 ,, қазыр бітеді. 

Мекеме қашан жабылады? Сағат үш жарымда жабылады.
 Ерте жабылады. 
 Кеш жабылады. 

Сен ауданда қашан болдың? Мен ауданда былтыр тұрдым. 
 ,, быйыл бардым.
 ,, өткен айда бардым. 
 Ауданда кеше болдым.
 ,, бүгін болдым. 

Сен жұмысқа қашан барасың? Мен жұмысқа ерте барамын.
  ,, кеш барамын.
  ,, ертеңгіде барамын.
  ,, кешкіде барамын. 
  ,, түсте барамын. 
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Қорытұу. Слова сағат могут стоять перед и после числительного, при 
этом падежное окончание присоединяется к последнему слову, мысалы: 
екі жарым сағатта или сағат екі жарымда (и то, и другое значит 
«в 2½ часа»). Приставка -шы, -ші присоединяясь к повелительному 
наклонению, передает значение русской частицы «-ка», мысал: айтшы – 
скажи-ка, айтыңызшы – скажите-ка, қарашы – смотри-ка, қараңызшы 
– смотрите-ка.

§ 2. Оқұу.

Былтыр мен ауданда болдым. Быйыл Алматыға келдім. Мұнда дүкенде 
қызмет қыламын. Дүкен күнде ерте сағат 8-де ашылады, кеш сағат 5 те 
жабылады. Түсте сағат 12 – 1 арасында үзіліс болады. Мен жұмысқа ертең-
гісін ерте барамын, кешкісін кеш қайтамын. Мен дүкенде ертеңгі уақытта 
боламын, кешкі уақытта кешкі раппакта оқыймын. 

Дүкенде нəрсе көп. Дүкенде түрлі нəрсе бар. Нəрсе қымбат емес, арзан. 
Дүкенге адам көп келеді. Мен тауарға шек жазамын. Ақшаны шек пен кəс-
сеге төлейді. Кəсседе шекке штампы басады, немесе кəссі өзі шек береді. 
Мен шекті аламын, тауар беремін. Мен айына 200 сом ақы аламын.

Қорытұу. Для образования прилагательных к словам, обозначающих 
временные понятия, присоединяются приставки: -қы, -кі (после глухих) 
и -ғы, -гі (после гласных и звонких). Мысалы: кешкі – вечерний, кешегі 
– вчерашний, быйылғы – нынешнелетний, былтырғы – прошлогодний, 
түнгі – ночной, күндізгі – дневной, ертеңгі – утренний, завтрашний, 
қысқы – зимний. 

Напишите рассказ на тему: «Мен жұмыс күнімді қалай өткіземін».

Образуйте прилагательные от слов, выражающих временные понятия:
Қыс, жаз, жазғытұр, күз, бұрын, соң, кеш, кеше, ертең, былтыр, быйыл, 

күндіз, түн, түс.

№ 12. Сабақ. 

Бүгін шығыс жалғауды үйренеміз. Шығыс жалғау мыналар: қайдан? 
(откуда?) неден? (из чего?) кімнен? (от кого?).

Сен қайдан келдің? – Мен қалқоздан егістен келдім. Сен неден келдің? – 
Мен науқаннан келдім. Ол сізден не сұрады? Ол қаладан бірігадыдан келді.

Ағаштан, тастан үй салады, темірден мəшійне жасайды. Мəскеуден 
пойыз келеді. Інім оқұудан келеді. Мұнда жұмыстан кеш жаттым. Сійезден 
делегаттар қайтты. 

Қорытұу. Слова, отвечающие на вопросы қайдан? (откуда), неден? 
(из чего, с чего, отчего), кімнен? (от кого), ставятся в шығыс жалғау 
(исходный падеж) и имеют приставки:

После гласных и звонких -дан (-ден).
После глухих -тан (-тен).
После носовых (н, м, ң) -нан (-нен).
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Этот же падеж ставится и после слова «соң», жұмыстан соң (после 
работы), шайдан соң, менен соң (после меня), сонан соң, сонсын (сокращ. 
сонан соң).

§ 1. Оқұу.
Жұмыс күнім. 

Күнде мен ертеңгісін 7 сағатта ұйқыдан ойанамын. Төсектен тұрамын. 
Бет-қол жұуамын, кійім кійемін, шаш тараймын. Сонан соң шай ішемін. 
Шайдан сон үйден шығамын, жұмысқа кетемін. 

Ертеңгі сағат 8-де гүудөк болады. Əр жерден зауытқа жұмысшылар 
жыйылады. Қақпа ашылады. Тақтадан нөмір аламыз. Өз орнымызға, өз 
тсеқымызға тараймыз. Біз аздан соң жұмысқа кірісеміз. Мен мəшійне жа-
нында жұмыс қыламын. Төрт сағаттан соң түсте бір сағат үзіліс болады. 
Үзіліс уақытында радыйо тыңдаймыз, тамақ ішеміз, демаламыз. Үзілістен 
соң жұмыс қайта басталады, сағат бесте жұмыс бітеді. 

Жұмыстан соң мен асқанаға барамын, қыдырмалар мен айанбай күре-
семіз. Екпінділерді қызыл тақтаға, жалғауларды қара тақтаға жазамыз. Біз 
жоспарды 100% орындаймыз. Біз сатсыйалізм құрамыз. 

§ 2. Жазұу. 
Спишите и вместо черточки поставьте приставку шығыс жалғау (-тан, 

-тен, -дан,-ден, -нан, -нен):
Жұмысшы жұмыс- қайтты.
Қызметкер мекеме- келді. 
Мен аудан- науқан- келдім. 
Ол Петір- қарындаш алды. 
Қалқоз- қызыл керүуен келді.
Мен кітапқана- кітап алдым. 
Балықшы сұу- балық ұстады. 
Жұмысшы ыстанса- қайтты. 

№ 13. Сабақ. 

Жолдастар, бүгін  т а б ы с   ж а л ғ а у м е н (винительн. падеж) таны-
самыз. Табыс жалғау сұраулары: кімді? (кого?) нені (что?).

Гəзетті (нені?) мен ертеңгісін оқыдым. 
Кітапты (нені?) мен кеше оқыдым. 
Егінді (нені?) біз ерте салдық.
Жоспарды (нені?) біз толық орындадық. 
Мен мынау Петірованы (кімді?) көрдім. 
Жалақыны (нені?) мен кеше алдым.
Келген кісіні (кімді?) мұнда шақыр.

Қорытұу. Слова, отвечающие на вопрос кімді? (кого?), нені? (что?) 
ставятся в табыс жалғау (винительный падеж). Табыс жалғау имеет 
приставку: после звонких -ды (-ді).

,,   глухих -ты (-ті).
,,   гласных -ны (-ні).
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Ескертүу. В казакской речи очень часто винительный падеж употребля-
ется в форме именительного падежа, мысалы: мен кітап оқыдым вмес-
то мен кітапты оқыдым. Но винительный падеж обязательно употребля-
ется в следующих случаях: а) когда без вин. падежа теряется ясность мыс-
ли или когда говорится об уже упомянутом предмете, мысалы: мен сол кі-
тапты оқыдым; б) когда винит. пад. стоит перед подлежащим, мысал: 
жұмысты мен орындадым; в) в собственных именах, мысалы: Сен Пе-
тропты көрдің бе?; г) в притяжательной форме слова, мысалы: мен ісімді 
бітірдім. 

§ 2. Оқұу. 

Науқанды біз өткіздік. Біз науқан өткіздік. Мен ауданға телгірам бердім. 
Телгірамды мен ауданға бердім. Сен телгірам оқыдың ба? Мен қат жаздым. 
Қатты мен жаздым. Мен осы қатты жаздым. Біз ауданға адам жібердік. Біз 
ауданға сол адамды жібердік. Адамды сен ауданға жібердің бе? Сен есік 
аш. Есікті сен аш. Сен мынау есікті аш. Ол тақта сүртті. Тақтаны ол сүрт-
ті. Ол осы тақтаны сүртті. Сен Сергейді мұнда жібер. Мен Антоныпты 
қалқозға жұмысқа жібердім. 

§ 3. Жазұу. 

Жұмыс. При списывании вместо черточки поставьте приставку табыс 
жалғау если это необходимо. 

Мен арбаға ат- жектім. 
Ат- арбаға мен жектім. 
Мен арбаға осы ат- жектім. 
Біз Қарағандыдан көмір- аламыз.
Көмір- біз Қарағандыдан аламыз. 
Мен бастыққа арыз- бердім. 
Мен бастыққа осы арыз- бердім. 
Арыз- мен бастыққа бердім. 
Сен ауданға қат- жаз.
Қат- ауданға сен жаз. 
Сен Гөлдман- мұнда шақыр.
Сен Семеніп- науқанға жібер.

№ 14. Сабақ. 
§ 1. Əңгіме. 

Азаматтар, тынышталыңдар! Сабақ бастаймыз. Бүгін ілік жалғаумен 
(родительный пад.) жəне тəуелдеу түрмен (притяжат. форма) таныстыра-
мыз. Ілік жалғау сұраулары: кімнің? (чей, чья, чье), ненің? (чего).

Мынау менің (кімнің?) кітабым. 
Мынау сенің (кімнің?) кітабың.
Мынау оның (кімнің?) кітабы. 
Қаланың жері. 
Шамның білтесі. 
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Үстелдің айағы. 
Қалқоздың егіні.
Аттың күші. 

Қорытұу. Ілік жалғау – родит. падеж определяет принадлежность 
предмета, отвечает на вопросы: кімнің? (чей) и ненің? (чего) имеет при-
ставку после гласных и носовых звуков -ның (-нің), после звонких -дың 
(-дің) и после глухих -тың (-тің). 

В речи после ілік жалғау относящееся к нему слово ставится непре-
менно  в   п р и т я ж а т е л ь н о й   ф о р м е – тəуелдеу түр. Приставка 
притяжательной формы в ед. числе:

После гласных для 1 лица –м; для 2 лица -ң, для 3 лица -сы. 
После согласных     ,,        -ым,        ,,        -ың,        ,,        -ы (-і).
Притяжательная форма склоняется по всем падежам. 
Ілік жалғау всегда ставится перед теми словами, которые с ним связа-

ны. 

§ 2. Оқұу.

Сенің атың кім? – Менің атым Степан. Атым кім? – Атың Степан. Əкең 
(əкеңнің) аты кім? – Əкем аты Мыйқайыл. Менің əкем (əкемнің) аты Мый-
қайыл. Оның аты кім? – Оның аты Петір. Оның əкесінің аты кім? – Оның 
əкесінің Ійбан. Сенің пəмійлійен кім? – Менің пəмійлійем Гүусеп. Оның 
пəмійлійесі кім? – Оның пəмійлійесі Шернова. 

Мынау кімнің жұмысы? – Бұл менің жұмысым. Сенің бəтерің
қайда? – Менің бəтерім Прүнзе көшесінде № 48 үйде. Оның пəтері қай-
да? – Оның пəтері Камсамол көшесінде № 50 үйде. Мынау кімнің орны?
– Ол оқытұушының орны. Мынау кімнің кітабі? – Бұл менің кіабым. Оның 
кітабы.

§ 3. Жазұу. 

Жұмыс. Вместо черточки поставьте соответствующую приставку при-
тяжательной формы:

Менің əкем Сенің əкең Оның əкесі
,, апа- ,, апа- ,, апа-
,, іні- ,, іні- ,, іні-
,, сағатым ,, сағатың ,, сағаты
,, жұмыс- ,, жұмыс- ,,         жұмыс-
,, іс- ,, іс- ,, іс-
,, бас- ,, бас- ,, бас-
,, қыз- ,, қыз- ,, қыз-
,, орын- ,, орын- ,, орын-
,, шылым- ,, шылым- ,, шылым-
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№ 15. Сабақ (жалғасы).
§ 1. Əңгіме.

Жолдастар, бүгін ілік жалғау мен тəуелдеу түрді əрі қарай үйренеміз. 
Байқаңдар, салыстырыңдар!

   Жекеше (един.ч.) Көпше (мн.ч.)
1. Біздің мақсатымыз Менің мақсаттарым
 Біздің мақсаттарымыз
 Біздердің мақсаттарымыз

2. Сіздің мақсатыңыз Сенің мақсаттарың
 Сендердің мақсаттарыңыз
 Сіздің мақсатыңыз
 Сіздердің мақсаттарыңыз

3. Олардың мақсаты Оның мақсаттары
 Олардың мақсаттары
Қорытұу. Притяжательная форма, указывающая на общую 

принадлежность полного предмета, ставится в общем числе с приставкой: 
-ымыз (-іміз) для 1 лица, -ыңыз (-іңіз) для 2 лица, -ы (-і) для 3 лица 
мн. числа. Притяжательн. форма образуется посредством прибавления 
приставки притяжательн. формы к мн. числу обычной формы слова, 
мысалы: балалар-ым (мои дети), балалар-ымыз (наши дети).

§ 2. Оқұу. 
Үй ішім. 

Үй ішім сегіз кісі. Олар: мен, ағам, інім, апам, қарындасым (сіңлім), 
əйелім (қатыным), қызым жəне ұлым. 

Əкем жоқ, ол 1920-жылы өлді. Əкем бұрын Донбаста жұмысшы
еді. Шешем де жоқ. Шешем 1918-жылы өлді. Ағам 1890-жылы тұуды, ол 
қазыр 44 жаста.  Апам 1892-жылы тұуды, ол қазыр 42 жаста. Мен 1894-
жылы тұудым, мен қазыр 40 жастамын. Інім 1900-жылы тұуды, ол 34 жаста. 
Қарындасым (сіңлім) 1913-жылы тұуды, ол қазыр 16 жаста. Əйелім қазыр 
34 жаста. Қызым 1921-жылы тұуды, ол қазыр 10 жаста. Ұлым 7 жаста. 

Ағам жұмысшы, ол зауытта жұмыс қылады. Апам мəшійнеші, ол
Орталық атқарұу кəмійтетте қызмет етеді. Қарындасым телегірапшы, 
ол телегірапта жұмыс қылады. Інім меқанік, ол темір жолда қызмет
қылады. Əйелім тігінші, ол пəбрікте кійім тігеді. Қызым бірінші басқыш 
мектепте оқыйды, ол қазыр үшінші кіласта. Ұлым балалар бақшасында, 
мен оқытұушымын, екінші басқыш мектепте сабақ беремін. 
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§ 3. Жазұу. 

Жұмыс: Напишите рассказ на тему «үй ішім» по следующим вопро-
сам.

Үй ішінде неше адам бар, олар кім? Үй ішің қайда тұрады? Əкең бар 
ма? Шешең бар ма? Ағаң, апаң, қарындасың, інің бар ма? Олар қашан тұу-
ды, неше жаста, не істейді? Əйелің бар ма, не істейді? Балаларың бар ма, 
олар қашан тұуды, не істейді? Сен неше жастасың, не істейсің?

№ 16. Сабақ. 

§ 1. Оқұу. 

Жолдастар, енді анкетпен танысамыз. Кітап алыңдар, кітап ашыңдар, 
№ 16 сабақты табтыңдар ма? – Таптық. «ж. Ленін анкеті» деген мақаланы 
оқыймыз. Ал, бастадық. 

Ленін анкеті. 

Ресейлік кəмүнес (бəлшебек) партыйасының Х-сійезінде
Ленін толтырған анкеті.

Анкет

1. Қай жылы тұудың? – 1870-жылы.
2. Қай тілдерді білесіз? – Ағылшын, неміс тілдерін білемін. Пырансоз-

ша жаман білемін, Італійанша тіпті жаман білемін. 
3. Ресейдің қай жерлерін жақсы білесіз? – Еділ өлкесін жақсы білемін, 

онда тұудым жəне 17 жасыма шейін сонда өстім.
4. Шет елдерде болдыңыз ба? – 1885, 1900-1917-жылдары батыс Еуро-

паның кейбір елдерінде болдым. 
5. Əскерлік дайарлығыңыз қандай? – Ешқандай. 
6. Біліміңіз қандай? – 1891-жылы Петербор үніберісітетінің заң пакүл-

тетін бітірдім. 
7. 1916-жылға шейін негізгі кəсібіңіз не еді? – Əдебиетші. 
8. 1917-жылдан соң? – Кəмесерлер кеңесі мен Е. Қ. К. тер – ағасы. 
9. Қай уақыттан бері Р.К.П. мүшесісіз? - 1894-жылдан бері.
10. Абақтыға қанша отырдыңыз? – 14 ай жəне бірнеше күн. 
11. Айдауда иа катргіде қанша уақыт болдыңыз? – 3 жыл. 
12. Жер аударылдыңыз ба? – 9-10 жыл.
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§ 2. Жазұу. 

Жұмыс. Төменгі анкетті толтырыңыз

1. Өз атың, əкең аты, пəмілійең кім? . . . . . . . . . . .
2. Қай жылы тұудың? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3. ата тегің? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Кəсібің? . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Ұлтың? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6. Қызмет орның? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Партыйада барсың ба? Белет № . . . . . . . . . . . .
8. Басқа партыйада болдың ба? . . . . . . . . . . . . . . .
9. Камсамолға мүшесің бе, белет № . . . . . . . . . . .
10. Кəсіпшілер одағына мүшесің бе, белет № . . . 
11. Білімің қандай? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 а) Жалпы . . . . . . . . . . . . . . . . 
 б) Мамандық . . . . .  . . . . . . .
12. Стажың . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. Қызыл əскерде болдың ба? . . . .. . . . . . . . . . . . .
14. Негізгі кəсібің не? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15. Қоғамдық қандай жұмыс атқарасың? . . . . . . . . 

№ 17. Сабақ. 
№ 1. Образцы склонений.

Твердое склонение. 

Жекеше

1. Атау (им.п) кім? не? қыз бас бала науқан
2. Ілік ж. кімнің? (чей)
ненің? (чего) қыздың бастың баланың науқанның
3. Барыс ж. қайда? (куда)
неге? (почему, зачем, за
что, на что), неге? (кому) қызға басқа балаға науқанға
4. Табыс ж. кімді? (кого)
нені? (что) қызды басты баланы науқанды
5. Шығыс ж. қайдан? 
(откуда), неден? (из 
чего), кімнен? (от кого) қыздан бастан баладан науқаннан
6. Жатыс ж. қайда? 
(где), қашан? (когда),
кімде? (у кого). қызда баста балада науқанда

Көпше

1. Атау қыздар  бастар балалар науқандар
2. Ілік ж. қыздардың бастардың балалардың науқандардың
3. Барыс ж. қыздарға бастарға балаларға науқандарға
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4. Табыс ж. қыздарды бастарды балаларды науқандарды
5. Шығыс ж. қыздардан бастардан балалардан науқандардан
6. Жатыс ж. қыздарда бастарда балаларда науқандарда

Мягкое склонение

Жекеше

1. Атау із  іс ійне күн
2. Ілік ж. іздің істің ійненің күннің
3. Барыс ж. ізге іске ійнеге күнге
4. Табыс ж. ізді істі ійнені күнді
5. Шығыс ж. ізден істен ійнеден күннен
6. Жатыс ж. ізде істе ійнеде күнде. 

Көпше

Склоняется так же, как и твердые слова с заменой а на е в приставках.
Образцы склонений притяжательной формы слов

Жекеше

  1-лицо 2-лицо 3-лицо 
1. Атау   басым басың басы
2. Ілік ж. басымның басыңның басының
3. Барыс ж. басыма басыңа басына
4. Табыс ж. басымды басыңды басын
5. Шығыс ж. басымнан басыңнан басынан
6. Жатыс ж. басымда басыңда басында

Көпше:

1. Атау бастарым бастарың бастары
2. Ілік ж. бастарымның бастарыңның бастарының
3. Барыс ж. бастарыма бастарыңа бастарына
4. Табыс ж. бастарымды бастарыңды бастарын
5. Шығыс ж. бастарымнан бастарыңнан бастарынан
6. Жатыс ж. бастарымда бастарыңда бастарында

Общее число – ортақша

1. Атау басымыз басыңыз басы
2. Ілік ж. басымыздың басыңның басының
3. Барыс ж. басымызға басыңызға басына
4. Табыс ж. басымызды басыңызды басын
5. Шығыс ж. басымыздан басыңыздан басынан
6. Жатыс ж. басымызда басыңызда басында
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Ескертүу. Мягкие слова в притяжательной форме склоняются также 
как и твердые слова с заменой а на е в приставках.

§ 2. Жазұу. 

Просклонять в простой и притяжательной формах слова: 
Жұмыс, мақсат, міндет, есік, қалқоз, ақша, шылым, шырпы, сөз, тіс, 

көз, білім. 

№ 18. Сабақ. 
№ 1. Оқұу. 
Кійім. 

Жазды күні біз жұқа кійім кійеміз: жұқа шалбар, жұқа көйлек, жұқа 
түжірке кійеміз. Басымызға кепке, қалпақ йа тебетей кійеміз. Сырттан бел-
беу бұуынамыз. Айаққа жұқа шұлық, жеңіл бəтенкі кійеміз. 

Қыста біз жылы кійінеміз. Қыста айаққа байпақ, етік, калош кійеміз. 
Жылы шалбар кійеміз. Жылы түжірке, жылы шапан, ішік, тон, жылы пəлто 
кійеміз. Басқа жылы бөрік, құлақшын, тымақ кійеміз. Əзір кійімді біз кəпе-
ретіптен йа госторіктен аламыз. 

§ 2 Əңгіме.
Магазінде

Жолдас азір кійім бар ма? – Бар. Қандай кійім бар? – Əзір көйлек, дам-
бал бар. Мына бөлімде етік, калош, байпақ бар. Бөрік, түжірке, шапан қай-
да сатылады? – Олар оң жақта сатылады. Маған көйлек дамбал көрсетіңіз! 
– Көйлек дамбал міне. Көйлек не (қанша) тұрады, дамбал не тұрады? – 
Көйлек 12 сом, дамбал 10 сом 65 тыйын тұрады. – Маған бір көйлек, бір 
дамбалға шек жазыңыз. – Кəссі қайда? – Кəссі міне.

Менен 22 сом 65 тыйын алыңыз. Міне сізге 23 сом. – Сізде 65 тыйын 
ұсақ бар ма? – Жоқ. – Міне сізге 35 тыйын ұсақ, міне шек. 

№ 19. Сабақ.
§ 1. Өктəбір төңкерісі. 

Бұрын қалықты патша үкіметі бійледі. Патша үкіметі байлар үкіметі. 
Жұмысшыларды, еңбекшілерді байлар үкіметі езді. Жұмысшылар табы 
мен қара шарұуа бірлесті. Бұларды кəмүнес партыйасы бастады. 1917-
жылы жаңаша 7 нойабірде жұмысшылар мен қара шарұуа байлар үкіметін 
құлатты. Сүйтіп, жұмысшылар мен қара шарұуа үкіметті қолға алды. Бұл 
үкімет – жұмысшылар мен қара шарұуа үкіметі. Бұл үкімет қара шарұуа 
үкіметі. Сонан бері 7 нойабірді мыйрам жасаймыз. 

Обратите внимание на притяжательную форму слов и об’ясните, какая 
притяжательная форма в каком падеже стоит. Просклоняйте: 1) жұмыс-
шылар табы. 2) өктəбір төңкерісі. 3) кеңес үкіметі. 
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№ 20. Сабақ. 
Сатсыйалдық құрылыс. 

Комүнес партыйасы – жұмысшылар табының абангарты. Кеңес үкіметі 
– пұрылтарыйат діктатұрасы. 

Комүнес партыйасының басшылығы мен жұмысшылар табы өктəбір 
төңкерісін жасады, кеңес үкіметін орнатты. Пəбірік-зауытты қолына алды. 
Жұмысшы қара шарұуа қызыл əскері азамат соғысында жандаралдарды, 
кəпійталшыларды, ақтарды жеңді. 

Жұмысшылар мен қалқозшылар бірінші бес жылдықты орындады. Бай 
құлақ табын ажыратты. Енді бай-құлақ табының қалдығында құртады. 
Енді екінші бес жылдықты орындаймыз. 

Передайте своими словами содержание прочитанного. 

№ 21. Сабақ. 
Қазағыстан құрылысы. 

Өктəбір төңкерісінен кейін езілген ұлттар, теңдік алды. Қазағыстан 
абтономыйалы сатсыйалдық, кеңес респобілійкесі 1920-жылы өктəбірдің 
төртінде жарыйаланды. Кəзір Қазағыстанның өнерлі кəсібі күшейді. Қазақ  
жұмысшылары көбейді. Қалқоз, сапқоз құрлысы күшейді. Мəденійет көп 
ілгеріледі. Жалпы оқұу жүрді. Қазағыстан еңбекшілерінің белсенділігі арт-
ты. Сатсыйалдық құрылысымызда табымыз көп. 

§ 2.

При списывании определяемые слова поставить в указанных падежах 
притяжательной формы. 

Қалқоз құрылыс- (жатыр. ж.)
Кеңес құрылыс- (барыс. ж.).
Құрылыс қарқын- (жатыс. ж.) 
Егін науқан- (шығыс. ж.) 
Жұмысшылар таб- (ілік. ж.).
Тап күрес-
Ленін партыйа- (ілік ж.)
Пролетарыйат дектатұра- (табыс ж.)
Кеңестер одағ- (жатыс ж.)

№ 22. Сабақ.

Қараңдар, байқаңдар, салыстырыңдар, қорытыңдар!

Сұра, сұрама жаз, жазба айт, айтпа
Же, жеме кійін, кійінбе аш, ашпа
Жұн жұма қаз, қазба кет, кетпе.
Тій, тійме  кес, кеспе
Ал, алма
Кел, келме
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Отыр, отырма
Жүр, жүрме

Қорытұу. Глагол имеет положительную и отрицательную форму. 
Для образования отрицательной формы глаголов к основе глагола 
прибавляется приставка отрицания после гласных полугласных главных 
словах -ма, а в мягких -ме, после звонких соответственно -ба, -бе, после 
же глухих соответственно -па, -пе. 

Отрицательная форма спрягать также, как и положительная форма 
глаголов. 

Образцы спряжений. 
Настоящее-будущее время. 

Жекеше:

Отрицат. форма Положительн. форма.
Мен қарамаймын Мен қараймын.
Сен қарамайсың Сен қарайсың
Ол қарамайды Ол қарайды

Көпше:

Біз қарамаймыз Біз қараймыз
Біздер    ,, Біздер    ,,
Сіз қарамайсыз Сіз қарайсыз
Сіздер қарамайсыздар Сіздер қарайсыздар
Сендер қарамайсыңдар Сендер қарайсыңдар
Олар қарамайды Олар қарайды

Прошедшее время

Жекеше:

Мен қарамадым Мен қарадым
Сен қарамадың Сен қарадың
Ол қарамады Ол қарады

Көпше:

Біз қарамадық Біз қарадық
Біздер    ,, Біздер    ,,
Сіз қарамадыңыз Сіз қарадыңыз
Сіздер қарамадыңыздар Сіздер қарадыңыздар
Сендер қарамадыңдар Сендер оқыдыңдар
Олар қарамады Олар оқыды
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§ 2. Жазұу. 

Жұмыс. Проспрягать во всех временах:
1. Екпінді бол.
2. Жұмысқа кешікпе. 
3. Мəшійнаны сындырма.
4. Мемлекет мүлкін бұзба.
5. Үйді таза ұста. 
6. Еденге түкірме. 

№ 23. Сабақ. 

§ 1. Оқұу. 
Демалыс күні. 

Біз бес күн жұмыс қыламыз. Алтыншы күн демаламыз. Демалыс күні 
өндіріс те жұмыс істемейді. Мекемеде қызмет болмайды. Демалыс күні ма-
газіндер ашық болады. Пошта, телегірап ашық болады, пойыз тоқтамайды. 

Демалыс күні біз жұмыс қылмаймыз, демаламыз. Бұл күні жұмыс-
шы жұмысқа, қызметші қызметке, оқұушы оқұуға бармайды. Дем алыс 
күні біз таза ауаға шығамыз, таза ауада қыдырамыз, кійноға, тійаторға ба-
рамыз. 

Прочтите этот рассказ в 1 и 2 лицах прошедшего времени. 

§ 2. Жазұу.

Жұмыс. Напишите рассказ на тему: «Менің демалыс күнім қалай 
өтеді». 

№ 24. Сабақ.
Демеу. 

1. В казакском языке нет предлогов, как в русском. Для связи слов пред-
ложении и для уточнения их значения употребляется после значащего сло-
ва особые частицы-словечки, называемые демеу. Демеу ставится всегда 
после того значащего слова, к которому они относятся и пишутся отдель-
но. Большинство демеу подчиняются влиянию предыдущего слова в отно-
шении сингармонизма и прогрессивной ассимиляции. 

Если сравнить с русским языком, то демеу при переводе передают зна-
чение русских предлогов, союзов и падежей, отсутствующих в казакском 
языке. 

Русские предлоги, управляющие падежами, на казакский язык не пе-
реводятся, т.к. в каз. языке их нет. Они передаются, главным образом, ка-
закскими падежными окончаниями или посредством демеу; мысалы: мен 
базарға нанға бардым – я ходил на базар за хлебом. Мен үйден саған келдім 
– я пришел из дома к тебе. Менде жақсы кітап бар – у меня есть хорошая 
книга. Мен аттан түстім – я слез с лошади. 
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Демеу в казакском языке всего около полутора десятка, на которых са-
мые употребительные следующие:

1. Демеу мен (после гласных, полугласных и главных т.е.), пен (после 
глухих) и бен (после звонких) передают значение русского творительно-
го падежа или соединительного союза и, легко заменимого творительным 
падежом, мысалы: əке мен бала – отец и сын (или сын с отцом); ат пен 
сыйыр – лошадь и корова или корова с лошадью; қыз бен ұл – дочь и сын 
или сын с дочерью; қаламмен жаздым – писал пером; пышақпен кестім – 
резал ножом. 

2. Демеу да или де после гласных, звонких, смотря по мягкости или 
твердости предыдущего слова), та или те (после глухих передает значение 
русского разделительного союза и или связывают два простые предложе-
ния в составе сложно-сочиненных. Мысалы: Əке де, бала да үйде жоқ – И 
отца, и сына нет дома. Оқұушылар да оқытұушылар да ереуілде болды 
– И ученики и учителя были на демонстрации. Оқытұушы келді де сабақ 
басталды – пришел учитель, и начался урок. Мен оқыдым да ол тыңдады – 
я читал, и он слушал. Сен айт та, мұнда қайт – ты скажи, и вернись сюда.

3. Демеу үшін – для, ради, из-за, за; мысалы: Сен үшін мен істедім – 
Для тебя я работал или за тебя я работал. Мен сен үшін келдім – Я при-
шел ради тебя или я из-за тебя пришел. 

4. Демеу тұуралы (жайында) – о, про, мысал: Сіз не тұуралы оқы-
дыңыз – О чем вы читали? Мен сатсыйалдық жарыс тұуралы байандама 
қылдым – Я делал доклад о социалистическом соревновании. Бұл тұуралы 
мен ештеме білмеймін – Об этом я ничего не знаю. 

5. Сайын – еже; мысал: күн сайын – ежедневно, ай сайын – ежемесяч-
но, жыл сайын – ежегодно. 

6. Ғұрлы – как, ғұрлым – чем, тем; мысал: Сен ғұрлы мен де қазақша 
білемін – Как ты, и я знаю по-казакский. Кітапты неғұрлым көп оқысаң, 
сол ғұрлым қазақша тез үйренесің – Чем больше будешь читать книгу, 
тем скорее выучишься по-казакски. 

7. Көрі – чем (при сравнении) и управляет исходным падежом, мысал: 
Сенен көрі қазақша ол тəуір біледі – Он по-казакски знает лучше, чем ты. 

8. Шейін (дейін) – до; управляет падежом направлении и цели, мысал: 
үйге шейін (дейін) – до дома; сабаққа шейін (дейін) – до урока. 

9. Соң (кейін) передают зачение русского после и управляют исходным 
падежом, мысал: Жұмыстан соң мен үйге қайтамын. Жыйылыстан кейін 
мен саған келемін. – После собрания я приду к тебе. Байандамадан соң 
маған сөз беріңіз. – После доклада дайте мне слово. Шайдан кейін мен 
байандама дайарлаймын. – После чая я буду готовить доклад. 

10. Демеу относится и вопросительная частица ма? ба? па?

§ 2. Оқұу. 
1. Май мыйрамы. 

Мен төсектен тұрдым да бет-қол жұудым. Сонан соң шай іштім де 
демоныстыратсыйаға кеттім. Бала да, үлкен де, еркек те, əйел де, демо-
ныстыратсыйада болды. Демоныстыратсыйаға біз қызыл тұумен бардық. 
Қайтарда жолдасыммен бірге жүрдім. Метенгіге шейін біз алаңға жый-
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ылдық. Мүйнет сайын қалық көбейді. Қалық жайау да, атпен де, арбамен 
де, мəшійнемен де келді. Сағат 12 метенгі ашылды. Бірінші май тұуралы, 
оның маңызы тұуралы, байандамалар болды. Құттықтау сөздер болды. Əу-
елі партыйа кəмійтетінің өкілі, онан əскердің, кəмсамолдың, кəсіпшілер 
одағының, атқарұу кəмійтеттің өкілдері құттықтады. Құттықтаудан кейін 
əскер парат жасады. Параттан соң біз үйге тарадық.

§ 2. Жазұу. 

Жұмыс. Напишите рассказ на тему: «Біз 1-май демоныстыратсыйасын 
қалай өткіздік?»; использовать демеу.

№ 25
§ 1. Алұушы менен сатұушы.

– Жолдас, сізге не керек, айтыңыз!
– Маған ет керек!
– Міне ет. 
– Қой еті жоқ па?
– Бізде əзір қой еті жоқ, сыйыр еті бар. 
– Қой еті кешке болады. Аласыз ба?
– Жарар, бір кійло өлшеңіз! Ет қанша тұрады?
– Бірінші сорт ет 15 сом, екінші сорт ет 12 сом тұрады. 
– Барлығы менен қанша тійісті?
– Сізден барлығы 40 сом 55 тійін тійісті. Шек жазайын ба?
– Жазыңыз. 
– Кəссі қайда? 
– Кəссі əне!
– Беріңіз.
– Ақша төледім, алған затымды беріңіз!
– Міне затыңыз. 

§ 2. Жазұу. 

Напишите рассказ на тему: «Магазінде».

№ 26. Сабақ.
Амбұлаторыйада.

Тісім ауырды да, амбұлаторыйаға бардым. Амбұлаторыйа үлкен. Онда 
бірнеше кабійнет бар. Əр кəбійнетте есікте жазұу бар: ішкі аурұулар, 
кəбійнеті, нербі аурұу кабійнеті, тіс аурұу кабійнеті, құлақ мұрын, тамақ 
аурұу кабійнеті. 

Аурұулар əуелі тіркеушіге барады, жазылады. Тіркеуші маған картішке 
жазады. 

– Памійлійең кім? Атың, əкең аты кім?
– Пəмійлійем Қаратайып, атым Мұрат, əкем аты Сəрсен.
– Обылысың, ауданың, ауылың қайсы?
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– Ақтөбе обылысы, Темір ауданы, № 5 ауыл.
– Қайда қызмет істейсің?
– Қалқозда қызмет істеймін. 
– Жасың нешеде?
– Жасым 35-те.
– Қай жерің ауырады?
– Тамағым ауырады. 
– Мына нөмірді жоғалтпаңыз. 

№ 27. Сабақ. 
Доқтыр мен аурұу. 

– Жолдас. Мұнда отыр! Айт, қай жерің ауырады?
– Əлім жоқ.
– Былай отыр. Ауызыңды аш, тіліңді көрсет. 
– Болды. Басың ауырмай ма?
– Басым ауырады. 
– Қалай ұйықтайсыз?
– Кейде ұйықтай алмаймын.
– Тамақты жақсы жейсіз бе? 
– Онша жақсы жемеймін.
– Басың айналмай ма? 
– Шаршағанда басым айналады.
– Тамағың ауырмай ма?
– Жоқ, ауырмайды. 
– Сен қатты шаршағансың, сенің нербің ауырады. Сен дем алұу керек. 

Кітапты көп оқыма, салқын сұуға шомыл, дене шынықтыр, жақсы тамақ 
іш, шаршама, таза ауада бол. Əзір мен саған дəрі беремін, оны күнде үш 
рет ас соңынан іш. Түсіндің бе?

– Түсіндім. Тағы келейін ба?
– Дəрі таусылған соң кел, көрін. Əзір дəрі ішіп қараңыз, бəлкім тəуір 

болар.

Қорытұу. Глагол ІІІ л. в вопросительном предложении настоящем-
будущем времени употребляется без личной приставки -ды, -ді, сохраняя 
лишь соединительную начальную букву приставки – а, е, й, Мысал: Ол 
келеме? Бала оқый ма, сенің сағатың жүре ме? Басың ауыра ма?

Напишите рассказ на тему: «Мен қалай доқтырға бардым?» 

№ 28. Сабақ. 
§ 1. Порядок слов в предложении. 

Вследствие отсутствия согласования определения с определяемым 
словом, слабости согласования дополнений с дополняемыми словами, 
вследствие слабой выраженности управления слов в предложении, в 
прозаической речи соблюдается строгий порядок слов. Порядок слов в 
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казакском предложении играет примерно такую же роль, как окончания 
согласуемых и управляемых слов в русском предложении. При измене-
нии места слова в предложении изменяется и его синтаксическое зна-
чение. Мысал: Мен жақсы кітапты оқыдым – Я читал хорошую книгу. 
Мен кітапты жақсы оқыдым – Я хорошо читал книгу. Мен жаңа кітап-
ты оқыдым – Я читал новую книгу. Мен кітапты жаңа оқыдым – Я 
только что (недавно) читал книгу. Ясно, что неправильная расстановка 
слов в предложении влечет за собою изменение или искажение смысла 
речи.

1.  С к а з у е м о е  всегда находится в конце предложения: Мен байанда-
ма жасадым – Я сделал доклад. Алматы Қазағыстан астанасы - Алма-а-
та – столица Казакстана. Қар ақ – снег белый, қасқыр сұр – волк серый. 

Так как при прямом порядке слов русское сказуемое ставится обычно 
после подлежащего близко к нему, то при переводе с казакского на рус-
ский, необходимо переводить сказуемое (слево, стоящее в конце предло-
жения) тут же после подлежащего, иначе перевод может получиться бес-
связным и бессмысленным; мысал: Мен жақсы сүурет көрдім – Я видел 
хорошую картину. 

2. О п р е д е л е н и е ставится всегда непосредственно перед опреде-
ляемым словом мысал: Қалқозға жақсы мəшійне келді – В колхоз прибыла 
хорошая машина. Жұмысшылар жақсы үйлерде тұрады – Рабочие живут 
в хороших домах.

Слова, стоящие в ілік жалғау, отвечают на вопрос кімнің? (чей) и слу-
жат к которым оно относится; мысал: Партыйаның он жетінші сійезі 
1934-жылы болды – Семнадцатый с’езд партии был в 1934 году. 

3. Пояснительное слово выражающее способ действия и отвечающее 
на вопросы қалай? (как) и қайтып? (каким образом) ставится непосред-
ственно перед сказуемым; мысал: Мен үйден мекемеге жайау келдім – Я 
пришел пешком  из дома в учреждение. 

4.  П о д л е ж а щ е е  не имеет своего определенного места, но оно 
всегда стоит до сказуемого. Для ясности мысли в длинном предложении 
подлежащее следует ставить ближе к сказуемому. 

5. Вышеуказанный порядок слов нарушается при подчеркивании, отно-
шением какого-нибудь слова в предложении. В таком случае, подчеркива-
емое слово ставится непосредственно перед сказуемым, мысалы: Қалқоз-
дан қалаға мен келдім – Я (я, а не кто-нибудь другой) именно приехал из 
колхоза в город. Мен қалаға қалқоздан келдім – Я приехал в город именно 
из колхоза (а не из другого места). 

6. Вопросительное слово в вопросительном предложении ставится пе-
ред сказуемым, если это слово является сказуемым, то по общему правилу 
ставится в конце предложения; мысал: Ауданнан бүгін кім келді? – Кто 
приехал сегодня из района? Сен кеше қайда болдың? – Где ты был вчера? 
Бұл кісі кім? – Кто этот человек?

§ 2. Жазұу.

Переводите письменно следующие фразы на казакский язык. 
1. Поезд приходит в 12 часов. 2. Наш колхоз выполнил план на 100%. 3. 
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Совхозы Казакстана разводят (выращивают) породистый скот. 4. Он при-
ехал с 54-ым поездом. 5. Эти ботинки я купил в магазине (из магазина) 
Казторга. 7. Сколько человек было вчера на собрании.

№ 29. Сабақ. 
§ 1. Асқана.

Біздің қалада асқана көп. Қалада партыйа белсенділерінің, кəперетіптің, 
енженер-теқніке қызметкерлерінің асқаналары бар. Біздің асқана Өктəбір 
көшесінде №17 үйде. Біздің асқананың үйі бес бөлме. Біреуі алдыңғы кіш-
кене бөлме. Оң жақта бір бөлмеде кійім шешеміз. Сол жақта бір кішкене 
бөлмеде асқана талон сатады жəне бүупет бар. Үлкен залда тамақ ішеміз. 
Бір үлкен бөлме көкіне: онда тамақ пісіреді, сұу қайнатады. Бір бөлмеде 
ыдыс жұуады. 

Зал кең, таза жəне жазық. Айнала үлкен терезе. Залдың ортасында 
орын үстел. Терезе алдында үш кісілік үстелдер бар. Үстелдерде гірəпійн 
мен қайнаған сұу қойады. 

Түсте біріншіге кеспе йа борш береді. Екіншіге ботқа йа кəтлет, палау, 
йа құуырдақ, йа басқа ет тамақ береді. Үшіншіге тəтті компот йа кійсел, йа 
сүт береді. 

Кешке шай немесе көпе, немесе кəтлет береді. Тамақ күнде 7 сомға 
түседі. 

Қорытұу. Йа, немесе, не употребляются при разделительных оборотах, 
как русское или-или, то-то.

§ 2. Жазұу. 
Опишите свою столовую.

№ 30. Сабақ.
§ 1. Қат. 

Асқар! 
Қатыңды кеше алдым. Денім сау. Мен орталық атқарұу кəмійтетінде 

қызмет қыламын. Жұмыс көп. Мен екпіндімін. Жақында маған бəйге берді. 
Мұнда тұрмыс жақсы. Қала үлкен. Қалада бақша, мүзей, тыйатыр, 

радійо, кійно көп. Ауа жақсы, жаратылыс əдемі. Күнде кешке бос күні бақ-
шаға, йа тыйатырға, йа кійноға барамын, йа лексійе, байандама тыңдауға 
барамын. 

Өзің қалай тұрасың? Ауданда жұмыс қалай жүреді? Аудан шарұу-
ашылығы қалай? Мұнда қашан келесің? Тез қат жаз.

Үй ішіне сəлем айт!
Жолдасың Н.Н. 20/VI-31-ж.

§ 2. Жазұу.

Жұмыс. Напишите письмо своему товарищу. 
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№ 31. Сабақ. 
Құлақтандырұу үлгілері. 

1. Қалық ағартұу кəмійсерійетінің дөңгелек мөрі жоғалды. 
2. Сергей Ійбаноуіш Бессоныптың кəсіпшілер одағының мүшелік бе-

леті, қызмет күуəлігі, паспырты жəне басқа дəкүметтері ұрланды. Іске ас-
пасын.

3. Торы ат жоғалды. Санында «Б.С.» таңбасы бар. Тапқан адамға сүй-
інші беріледі!

Əдіріс: Алматы, Карл Маркс көшесі № 21.
 Қ а з а ғ ы с т а н   б а с п а с ы.

4

Мемлекет бəнкесіне тəжірійбелі бұғалтыр, есепші, мəшійнеші керек. 
Шарт күуəлігі бойынша. 

ҚҰЛАҚТАНДЫРҰУ

5/VIII – 1935-ж. Қалалық партыйа жанында жыйылыс болды. 
Күн тəртібі: оқұу жылына дайындық тұуралы қалалық оқұу бөлімінің 

байандамасы. 
Жыйылысқа барлық мектеп бастықтары, № № кəзеттерінің редаксійе 

уəкілдері, қалалық камсамолдан, кəсіпшілер одағының кеңесінен 
уəкілдер шақырылады. 

Қалалық партыйа кəмійтеті.

Напишите разные об’явления.

№32. Сабақ. 
§ 1. Сатсыйалдық жарыс. 

Көрідорда мынадай құлақтандырұу тұр:

Ертең сағат 20/1 сағат 4 1/3 қызыл бұрышта көлектіптің жалпы 
жыйналысы. 

К Ү Н   Т Ə Р Т І Б І:
1. Сатсыйалдық жарыс.
2. Қаржы жыйнау. 
3. Түрлі мəселелер.
Кəлектіп мүшелер кешікпей келүуге міндетті. 

Жұмыстан соң қызыл бұрышқа жыйналдық. Төраға сайладық. 
Төраға: Жолдастар! Жыйылыс ашылды деп санаймыз. Күн тəртібіне 

қандай өзгерістер бар?
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Көпшілік: Өзгеріс жоқ.
Төраға: Күн тəртібі қабыл алынды. Бірінші мəселе тұуралы сөз ж. Пе-

тропқа беріледі. 
Петіроп: Жолдастар! Қазақ тілін үйренүу ретінен біздің кəлектіп жер-

сұу кəмесеретінің кəлектібімен жарысқа түседі. Біздің шартымыз мына-
лар:

1. Сабаққа 100% қатысамыз. 
2. Сабаққа кешікпейміз. 
3. Быйыл 800 сөз үйренеміз. 
4. Быйыл келүушілермен қазақша сөйлесеміз. 
5. Быйыл кішкене қатынас қағаздарды ауданға қазақша жазамыз.
6. Қазақша кішкене қатынас қағаздарды оқый аламыз.
7. Ай сайын жарыс нəтійжесін тексереміз.
Төраға: Байандама бойынша кім сөйлейді?
Соколоп: Бұл шартқа бір қосымша керек. Меніңше ол мынау: қабырға 

кəзетінде қазақша бұрыш ашылсын.
Біреу: Соколоп дұрыс айтады. Ұсыныс қабыл алынсын. 
Төраға: Кім Соколоп ұсынысын мақұлдайды, сол қол көтерсін. 
Соколоп ұсынысы бірауыздан қабыл алынды. (Жыйылыс қол шапа-

лақтайды).
Төраға: Бұл мəселе бітті. Енді екінші мəселеге көшеміз. Екінші қаржы 

жыйнау тұуралы. Бородін! Байандама үшін сізге 10 мүйнет уақыт беріледі. 
(Бородін байандама жасайды).

Байандама бітті. Кімде қандай ұсыныс бар? Ұсынысыңды айт! Бұл 
ұсынысқа кім қарсы? Қарсы жоқ. Ұсыныс қабыл алынды деп санаймын 
(қол шапалақтау). Түрлі мəселелерде кімнің мəселесі бар? (Мəселе жоқ). 
Жыйылыс жабылды деп санаймын. 

 
§ 2. Жазұу. 

Напишите проект соцдоговора. 

№ 33. Сабақ. 
§ 1. Словопроизводство.

1. Склонение и спряжение и образование новых слов с новыми значе-
ниями происходит путем присоединения к корню различных приставок.

2. Все приставки казакского языка делятся: 1) на словообразовательные 
–  ж ұ р н а қ  и 2) словоизменительные –  ж а л ғ а у. Словообразователь-
ные приставки служат для образования новых слов с новыми значениями, 
напр: балық – рыба, балықшы – рыбак.

К словоизменительным приставкам относится все падежные и личные 
окончания слов, простой и притяжательной формы. 

3. Порядок частей состава производного слова можно представить в 
таком виде: корень + словообразовательная приставка + словоизмени-
тельная приставка. Следовательно, слово пишется слитно со всеми слово-
образовательными и словоизменительными приставками, напр: балықшыға 
– рыбаку. 



Бес томдық шығармалар жинағы

49

4. В слове может быть несколько словообразовательных приставок и 
каждая из них вносит соответствующее изменение в значении слова и все 
они непременно идут со словоизменительными приставками, мысал:

айып – вина (корень),
айыпта – обвиняй,
айыпты – обвинение,
айыптаушы – обвинитель,
айыптаушылар – обвинители,
айыптаушыларым – мои обвинители,
айыптаушыларымыз – наши обвинители,
айыптаушыларымызға – нашим обвинителям, 
айып+та+у+шы+лар+ым+ыз+ға.
5. Приставка -шы означает род занятия, профессию, мысал:
қалқозшы – колхозник (от қалқоз)
жұмысшы – рабочий (от жұмыс)
мəшійнеші – машинист, -ка (от мəшійне)
жолшы – путник (от жол)
малшы – пастух (от мал)
етікші – сапожник (от етік)
қатшы – секретарь (от қат)
6. Приставка -сыз (-сіз) означает отсутствие, неимения чего-нибудь, и 

соответствует русскому «без», «не имеющий», «не», заменяемый без, мы-
сал:

баласыз – бездетный (от бала)
атсыз – безлошадный (от ат)
жарықсыз – без света (от жарық)
отсыз – без огня (от от)
айыпсыз – невинный, безвинный (от айып)
жұмыссыз – безработный (от жұмыс)
өнімсіз – непродуктивный, непроизводительный (от өнім – продукция)
7. Приставка -лы (-лі) после гласных, полугласных, плавного «р», -ды 

(-ді), после звонких и -ты (-ті) после глухих означает наоборот присут-
ствие, обилие, обладание и то на чем ездят, мысал:

малды – имеющий много скот
балалы – многодетный
құмды дала – песчаная степь
жауынды жаз – дождливое лето
астықты аудан – хлебный район
өндірісті аудан – промышленный район
арбалы адам – человек на телеге.

§ 2. Жазұу. 

Жұмыс. 1. Образовать новые слова посредством приставок присутсвия 
и отсутствия: ат, адам, күш, жол, ақыл, жоспар, мал, тау, ағаш, екпін, 
шөп, бақша. 

2. Образовать новые слова посредством приставки профессий: ат,
оқұу, оқытұу, жазұу, сатұу, сұу, телепон, темір жол, егін, қарауыл, тас, са-
ғат.
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§ 3. Оқұу. 
Қалқоздағы кəсіптер. 

Біздің қалқоз егін салады. Бұл егінші қалқоз. Бұл астықты қалқоз. 
Қалқозшылар ішінде тырактыршы, тырмашы, себүуші бар. Тырактыр-
шы тырактырмен жер жыртады. Тырмашы тырмамен жер тырмалайды. 
Себүуші тұқым себеді. Қалқоз мəшійнемен де, мəшійнесіз де жұмыс істей-
ді. 

Қалқозда сауын мал жəне көлік бар. Бізде сауынсыз үй жоқ. Малсыз үй 
де жоқ. Сауыншы қатындар сыйыр сауады. Малшы мал бағады. Қалқоздың 
шебері бар. Олар: етікші, үйші, пешші, ұста. Етікші етік тігеді. Үйші үй са-
лады. Пешші пеш салады. Ұста темір соғады. Қалқоздың барлық жұмысын 
басқарма басқарады. Біздің қалқоз аты «Талап». Біздің қалқоз астықты, 
малды, ауқатты қалқоз. Бізде малсыз, сауынсыз, астықсыз үй жоқ.

№ 34. Сабақ. 
§ 1.

1. Приставка -шыл (-шіл) означает приверженность или склонность 
или расположение к чему-нибудь, лучшее знание чего-нибудь, мысалы:

маркісшыл – марксист
ұлтшыл – националист (от ұлт)
ұлы орысшыл – шовинист
2. Приставка -лық, -лік (после гласных, полугласных и «р») -дық, -дік 

(после звонких) и -тық, -тік (после глухих). Именным словам отвлечению 
или обобщающее придает значение, а от прилагательных образует суще-
ствительное с общим значением, мысал:

балалық – детство
сатсыйалдық – социализм
жастық – молодость
қарттық – старость
тазалық – чистота
саулық – здоровье
пішендік – сенокосное угодье 
екілік – двойка
үштік – тройка
ондық – десятка
3. Приставка -дай (-дей) после гласных -тай (-тей) после глухих озна-

чает сравнение, подобие и соответствует русскому «как» или «с», мысал:
баладай – как ребенок или с ребенка
мендей – как я или с меня
қардай ақ – белый, как снег
көмірдей қара – черный, как уголь
құстай ұшады – летит, как птица.
сондай-солдай – как тот, такой.
5. Приставка -лас (-лес) после гласных, полугласных и «р», -дас (-дес) 

после звонких и -тас (-тес) после глухих, означает совместность чего-ни-
будь, общую принадлежность, сотоварищество, мысал: 
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жерлес – земляк
ауылдас – односельчанин
аттас – тезка
замандас – современник
жолдас – спутник, товарищ.

§ 2. Жазұу.
Жұмыс. 1. Образуйте новые слова при помощи приставки -шыл (-шіл) 

от слова отар, дарбін, өзім, жеке, көп, оң, сол. 
2. Образуйте новые слова посредством приставки сравнение -дай (-дей, 

-тай, -тей): мен, сен, сұу, тас, тау.

§ 3. Оқұу. 

При чтении, обратите внимание на способ словообразования и на изме-
нение значения слов в зависимости от словообразовательных приставок.

«Тəшкент астықты қала» (Неуероп). Балалы үй базар, баласыз үй ма-
зар (мақал). Қазағыстанда кен байлығы көп. Қазағыстанда егіншілік, мал 
өсірүу (малшылық), бақшашылық, мақташылық, балықшылық, аңшылық 
кəсіптері бар. Бізде ірі өнерлі кəсіп бар. Партыйа ұлы орысшылдық пен 
де жергілікті ұлтшылдықпен де айанбай күреседі. Партыйа оңшыл жəне 
солшыл апортұншылдықпен үзбей күресіп келеді.

Оның көзі оттай жайнады. Мынау сұудай сұуық. Олар бəтерлес. Олар 
ойлас. Мен сыпырғышпен үйді сыпырдым, сүрткішпен тақта сүрттім. 

№ 35. Сабақ.
§ 1. Производство глаголов.

Глагольные основы могут быть образованы от существительных при-
лагательных, числительных посредством прибавления к данному корню 
словооб. приставок. Образованные от других частей речи глагольные ос-
новы спрягаются и имеют все формы, как собственно глаголы. Здесь ука-
жем лишь на наиболее употребительные глаголообразующие приставки. 

1. Приставка -ла (-ле) после гласных, полугласных и «р», -да (-де) после 
звонких и -та (-те), после глухих, мысал: ақ – ақта – бели, ой – айла – ду-
май, іс – істе – делай. Жақсы – жақсыла – улучшай, екі – екіле – считай 
двойками, арба – арбала – телегой, пұт – пұтта – вешай пудами, желім 
– желімде – клей (Это – так называемые переходные глаголы).

Иногда просто прибавляется -а (-е); мысал: сан – сана – считай, ойын 
– ойна – играй, ат – ата – называй, жас – жаса – живи. 

2. Приставки: -ар (-ер) или -й (иногда после гласных), -ай (-ей) к дру-
гим словам, мысал: ақ – ағ+ар+ды – белел, қара+й+ды – чернел, күш – 
күш+ей+ді – усилилось.

Перепишите глаголы, обратив внимание на образование их приставки. 
Сравните приставки глаголов правого и левого столбцов (см. на стр. 50).

ақтайды – белит ағарады – белеет
қаралайды – очернил қарайды – почернел
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балталайды – рубит топором көбейді – увеличилось
пышақтайды – зарезал ножом (об убийстве) күшейді – усилилось. 

§ 2. 

Сделайте письменный перевод на русский язык. 
Қарқын күшейді. Жұмысшылар қарқынды күшейтті. Қалқозда мал 

көбейді. Қалқоз малды көбейтті. Жыйылыс азайды. Өндіріс жыйылысты 
азайтты. Күн қысқарды. Жіпті қысқартты. Күн ұзарды. Жүпті ұзартты 
(ұзайды).

Сұула, істе, орында, алала, шұбарла, бар. Қарай, жасар, зарай, жаңар, 
көгер, сарғай.

№ 36. Сабақ. 
§ 1. Оқұу. 

При чтении обратить внимание на способ производства глаголов от 
других частей речи. 

Жазғытұр (көктем).

Қыс өтті, көктем (жазғытұр) басталды. Құстар жылы жақтан ұшып кел-
ді. Күн ұзарды. Түн қысқарды. Ауа жылынды. Қар еріді. Жер қарайды. 

Көктемде жер көгереді. Гүлдер қызарады, ағарады, көгереді, сарғайа-
ды: Ағаштар жапырақтанады, қалқозшылар егіске кіріседі, жұмысқа ерте 
кетеді де кеш қайтады. Бірійгəділеп екпінді жұмыс қылады, жоспарды мез-
гілінде орындауға асығады. 

Көктемде мал балалайды. Қой қоздайды. Түйе боталайды. Сыйыр бұзау-
лайды. Бійе құлындайды. Ешкі лақтайды. 

§ 2. Жазұу.

Жұмыс. Напишите рассказ «Көктем» по следующим вопросам, стара-
ясь дать связный рассказ. 

Қыс қашан өтті? Құстар не қылды. Күн не қылды, түн не қылды? Ауа 
қандай? Қар қашан кетті? Сұу тасыды ма? Жаңбыр жауды ма? 

Жер не қылды? Шөп не қылды? Гүлдер не қылды. Адам не істейді? 
Екпінділер жұмысты қалай істейді? Егіс жоспары орындалды ма? Мал не 
қылды? Төл не қылды?

№ 37. Сабақ.
§ 1.

1. Посредством присоединения к основе глагола приставки -л (-ыл) 
образуется страдательная форма, а посредством присоединения к основе 
глагола приставки -н (-ын, -ін) образуется возвратная форма. В обоих слу-
чаях -л, -н, соответствует русскому возвратному местоимению «ся – себя», 
стоящему при глаголе, мысал: аш – открой, ашыл – открывайся, жап – за-
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крывай, жабыл – закрывайся, жазды – писал, жазылды – записался –под-
писался – написано. Жұуды – мыл, жұуылды – мылось, стиралось, жұуын-
ды – умылось, шаш тарады – волосы причесывал – шаш таралды – волосы 
были причесаны, ол таранды – он причесался. 

§ 2. Оқұу. 
Алматының базары. 

Алматыда үш базар бар: Кеңес базары, қалқоз базары жəне жай базар. 
Базарларда күнде сауда болады. Базарларда түрлі нəрселер сатылады. Ба-
зар ертеңгісін ашылады, кешке жабылады. 

Кеңес базарында кішкене дүкендер, үлкен магазіндер бар. Магазіндер-
де, дүкендерде əзір кійім, айақ кійім, ыдыс, ойыншық, мата жəне түрлі ұу-
ақ-түйек сатылады. 

Қалқоз базары екі жерде. Бірі астық пен пішен базары, екіншісі мал 
базары. Астық пен пішен базарына қалқозшылар нəрсе əкеледі. Мұнда 
астық, пішен, отын, сүт, айран, қаймақ, жұмыртқа, май, қауын, қарбыз, 
қыйар, жұуа, кəртоп, алма, ет сатылады. Нəрселер арзан. Қымбат нəрселер 
де бар. Мал базарында: жылқы, қой, сыйыр, түйе, ешкі, шошқа сатылады. 
Қалқоз базарындағы нəрселер ауылдан, қалқоздан келеді. 

§ 3. Жазұу.

Напишите рассказ «Біздің базар» вставляя, где это нужно, страдатель-
ную и возвратную форму глагола. 

№ 38. Сабақ.
§ 1. Алматы.

Алматы – Қазағыстан астанасы, Алматы Түрксіп темір жолы үстінде. 
Алматыда 140 мың шамалы қалық бар. Мұнда түрлі ұлттар бар: қазақ, 
орыс, дүнген, ойғыр, татар, өзбек, тағысын тағылар (т.т.).

Алматыда Орталық атқарұу кəмійет, Қалық кəмесерлер кеңесі, партый-
аның өлкелік кəмійтеті жəне түрлі кəмесерійеттер бар. Қаланың əкімшілік 
шарұуашылық жəне мəденійет жұмысын қалалық кеңес басқарады.
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Астанада бастауыш, орта жоғарғы мектеп көп. Мұнда кеңес құрылыс 
ініститүті, дəрігерлік  ініститүті, ауыл шаруашылық ініститүті, педагө-
гійке ініститүті, мал дəрігерлік ініститүті, жоғарғы ауыл шаруашылық 
кəмүнестік  мектебі үніберістет, жорналшылар ініститүті бар. Қалада түр-
лі ілім-зерттеу ініститүттері ілім əкедемійесі, Ленін атындағы ауыл ша-
руашылық əкедемійсінің бөлімдері бар. Қалада пошта, телегірап, радійо, 
мүзей, кійно, тыйатыр, құлып көп.

Қаланың ішінде де сыртында да үлкен бақшалар көп.
Алматының көшелері көп жəне түзүу. Қалада үлкен екі-үш қабат үйлер 

көп. Қала құрылысы күшті. Қалада баспақаналар, айақ кійім пəбірігі, те-
мекі зауыты, кійім тігүу пəбірігі, сыра зауыты, ағаш жарұу зауыты, елеба-
тыр бар. Алматыда үш базар бар. Əптек, аурұуқана, амбұлаторыйалар  бар. 
Қалада тырамбай, əзір абтабус жүреді. Қала жылдам өсіп келеді. Қаланың 
болашағы үлкен.

              
§ 2. Жазұу.

Жұмыс. Опишите ваш город, озаглавив рассказ «Біздің қала».

№ 39. Сабақ.

§ 1.

Прибавление к основе глагола -са (-се) образуется условная форма, 
спряжение условной формы следующая:

1. Алсам, келсем Алсақ, келсек
2. Алсаң, келсең Алсаңыз, келсеңіз (алсаңыздар, келсеңіздер,
 алсаңыздар, келсеңдер
3. Алса, келсе Алса, келсе.

Условная форма глагола находится в составе условного придаточного 
предложения за которым идет. Мысалы: Жалақы алсам, саған ақша бе-
ремін. Басым ауырмаса, жыйылысқа келемін. Белет алсам ертең Мəскеуге 
жүремін.

§ 2.

Обратите внимание на способ употребления условных предложений.
Біреу қазақша айтса мен сүйсінемін, бірақ өзім қазақша айта алмаймын. 

Сен қазақша айтсаң, мен түсінер едім, бірақ орысша түсінбеймін. Мемлекет 
жоспарын орындаса, тұқым  қорын төксе, қалқоздарға астық сатұуға ұлық-
сат болады. Көзің ауырса, қолың тый, ішің ауырса аузың тый (мақал).

Жұмыс бітсе, сағат үште үйге қайтамын. Сен кійноға барсаң мен де 
бірге барамын. Үлгірсең жыйылысқа ертерек кел.

§ 3.

1. Проспрягать в условной форме глаголы: қайт, кет.
2. Составить 3 придаточных условных предложения.
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  № 40. Сабақ.

§ 1. Деепричастие и придаточное предложение, построенное
при помощи деепричастия.

1.
1. Деепричастие прошедшего времени образуется от основы глагола 

посредством прибавления к ней приставки -п (-ып, -іп после согласных), а 
настоящего времени -а, -е, -й (-й после гласных); мысал:

 Өткен шақ Осы шақ
Ал – алып – взяв Ала – бери, получая.                                                                                 
Сүрт – сүртіп – вытерев Сүрте – вытирая
Сұра – сұрап – спросив Сұрай – спрашивая
Деепричастие настоящего времени всегда употребляется или с ка-

ким-нибудь вспомогательным глаголом или само повторяется подряд два 
раза. Мысал: Кітап оқый-оқый шаршадім – устал, читая книгу. Қазақша 
сөйлей аламын – Могу говорить по-казахски.

§ 2. Оқұу.

При чтении обратите внимание на способ построения придаточного 
предложения посредством деепричастия. 

От арбаға мен қалай міндім?

Ертеңгісін сағат 8 тұрып, Қалық кəмесерлер кеңесіне кеттім. Мұнда 9 
сағатта келіп брон алдым. Бронмен ыстансаға келіп, бронның кезегіне тұр-
дым. Кешікпей бронмен белет алып, үйге келіп жолға əзірлендім. Мекеме-
ден керек документтерімді алып, нəрселерімді жыйнап, оларды шамаданға 
салдым. Кешкі 7 сағатта ыстансаға келдім. 20 мүйнеттен соң қоңырау бол-
ды. Пасажірлер нəрселерін алып пойызға жүгірді. Нəрсемді көтеріп, мен 
№5 багөнге келдім. Кезекте тұрып, бөгон бастаушыға белетімді көрсетіп, 
багөнге міндім. Екінші қоныраудан соң пойыз қозғалды.

Қорытұу. Придаточное предложение ставится перед главным. 
Деепричастие в сложном предложении ставится всегда в конце 
придаточного предложения. Поэтому при переводе на русский язык 
следует деепричастие поставить в начале придаточного предложения.

§ 3. Жазұу.
Жұмыс. Перевести на казахский язык:
Попей с хлебом чай, посмотрев утренние газеты, я иду на завод на ра-

боту.
Написав письмо, пообедав в столовой, я приду в 7 часов вечера на об-

щее собрание.
Отправив письмо на почту, подав телеграмму в район о посевной кам-

пании, я поздно вернулся домой.
Выслушав доклад, собрание вынесло постановление.
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      № 41. Сабақ.
§ 1. Сложные глаголы.

 Деепричастие, кроме употребления в придаточном предложении слу-
жат основным глаголом в составе сложного глагола и ставится перед вспо-
могательным. Основной глагол-деепричастие (наст. и прошедшего вр.) 
не изменяется, а вспомогательный глагол может стоять в любой форме, 
времени, лице  и числа смотря на надобности. Таким образом, основной 
глагол-деепричастия не спрягается, а спрягается вспомогательный глагол; 
мысал: алып кел – принеси, алып келеді –  принесет, алып келдім – я принес 
и т.д. Сложный глагол (основной вспомогательный) имеет одно значение, 
мысал: алып кет – унеси, но нельзя переводить «взяв, уходи».

2. Вспомогательные глаголы имеют троякую роль. Во-первых 
вспомогательные глаголы служат показателями времени, лица и числа 
сложного глагола; мысал:

Жекеше: Көпше:
1. Мен сатып аламын. Біз сатып аламыз.
2. Сен сатып аласың. Сіз сатып аласыз.
3. Ол сатып алады. Олар сатып алады.

Жекеше: Көпше:
1. Мен сатып алдым. Біз сатып алдық. Біздер сатып алдық. 
2. Сен сатып алдың.  Сіз сатып алдыңыз. Сіздер алдыңыздар.
 Сендер сатып алдыңдар.
3. Ол сатып алды. Олар сатып алды.

Во-вторых, вспомогательные глаголы изменяют, дифференцируют зна-
чение  основного глагола. В этом отношении они соответствуют русским 
глагольным приставкам и глагольным суффиксам, мысал:

Құс ұшты птица летала
Құс ұшып келді птица прилетела
Құс ұшып кетті птица улетела
Құс ұшып шықты птица вылетела
Құс ұшып кірді птица залетела
Құс ұшып өтті птица пролетела-перелетела
Құс ұшып жүрді птица летала
Мен жазып болдым я написал

Чтобы изменить значение основного глагола в русском языке подбира-
ются соответствующие приставки, а в казахском – вспомогательные гла-
голы.

Вспомогательный глагол бол указывает на законченность, завершенность 
действия, а жүр наоборот, на незавершенность, многократность, повторяе-
мость, мысал: Мен кітап оқыдым – Я читал книгу. Мен кітап оқып болдым 
– Я прочитал книгу. Мен кітап оқып жүрдім – Я почитывал книгу. Ол 
жазды – Он писал. Ол жазып болды – Он написал. Ол жазып жүрді – Он 
пописывал. Ұшты – летел, ұшып жүрді – летал.
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В третьих, некоторые вспомогательные глаголы передают значение 
русских вспомогательных глаголов, таковы напр. ал – моги, қара (көр) 
– пробуй, попробуй, бер – продолжай, кел – хотеть (хочется). При этом 
вспомогательные глаголы ал, бер имеют основным глаголом деепричастия 
настоящего времени, а остальные - деепричастие прошедшего времени.

Отрицание -ма (-ме, -ба,-бе, -па,-пе) прибавляется к основе вспомога-
тельных глаголов.

Настоящее-будущее время.

Жекеше:

1. Мен істей аламын – я могу сделать
      ,,       істей беремін – я продолжаю делать
      ,,       істеп көремін – я попробую сделать
2. Сен істей аласың – ты можешь делать
     ,,       істей бересің – ты продолжаешь делать
     ,,       істеп көресің – ты попробуешь сделать
3. Ол істей алады – он может сделать 
     ,,    істей береді – он продолжает делать
     ,,    істеп көреді – он попробует сделать

Көпше:

1. Біз істей аламыз – мы можем сделать
     ,,    істей береміз – мы продолжаем делать
     ,,     істеп көреміз  мы попробуем сделать
2. Сіз істей аласіз – вы можете делать
     ,,     істей бересіз – вы продолжаете делать
     ,,     істеп көресіз – вы попробуйте сделать
3. Олар (окончания одинак. с един. числом).
3. Вспомогательный глагол келеді, келді (хочется, хотелось) не спряга-

ется и стоит всегда в третьем лице настоящего или будущего времени по 
надобности, как и русский «хочется», «хотелось». Для выражения лица и 
числа к основному глаголу  прибавляется особые приставки; мысал:

Осы шақ Өткен шақ
Жекеше:

1. Менің ұйықтағым келді Ұйықтағым келді
2. Сенің ұйықтағың келді Ұйықтағың келді
3. Оның ұйықтағысы келді Ұйықтағысы келді
                             

Көпше:

1. Біздің ұйықтағымыз келді Ұйықтағымыз келді
2. Сіздің ұйықтағыңыз келді Ұйықтағыңыз келді
3. Олардың ұйықтағысы келді Ұйықтағысы келді
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§ 2. Оқұу.

Обратите внимание на способ употребления этих глаголов.
Байандамашы байандама істеді. Байандамашы байандама істеп болды. 

Ат шапты, ат шауып келді. Ат шауып кетті. Ат шауып шықты. Ат шауып 
өтті. Ат шауып болды. Сен айтып болсаң, енді мен айтайын.

Сен сұу алып кел. Мен кітап алып келдім. Қызметші үйден үстел алып 
шықты. Біреу кітап алып өтті. Мен кітап оқып болдым.

Сен қазақша оқый аласың ба? – Жоқ, қазақша онша жақсы оқый алмай-
мын. Сен қазақша оқып көр, қазақша үйренүу онша қыйын емес. Дұрыс, 
мен қазақша оқып көрдім, қазақша онша қыйын емес, бірақ оңай да емес.

Қазақша кітапты күнде оқый берсеңіз. – Мен əлі қазақша жақсы сөйлей 
алмаймын, сондықтан қазақша сөйлеуге ұйаламын. Біз қазақша жақсы сөй-
лей аламыз, сіз сөйлеуге ұйалмаңыз, тек сонда қазақша тез үйрене аласыз.

§ 3. Жазұу.

Образуйте сложные глаголы с изменением значения основного глагола 
жүгір, подбирая вспомогательные глаголы так, как подбираются пристав-
ки к русским глаголам.

Проспрягать сложные глаголы по лицам, временам, и числам в положи-
тельной и отрицательной формах. 

1. оқый аламын.
2. жазып көр (қара)
3. айта бер 
4. шай ішкім келді
     

№ 42. Сабақ
§ 1. Оқұу.

Проанализируйте способ употребления сложных глаголов.
– Доқтыр, мені қараңыз, мен түнде жақсы ұйықтай алмаймын.
– Тамақты жақсы жей аласың ба?  Таза ауада жүріп көрдің бе?  
– Тамақты да онша жақсы жей алмаймын. Таза ауада жүріп қарамадым, 

уақытым болмады.
– Тамақ алдында, ұйықтар алдында таза ауада жүріп көріңіз. Аурұу-

дан жазылғыңыз келсе, осыны орындаңыз. Онан соң күніне үш рет мына 
дəріні ішіп қараңыз. Тəуір болмаса, ұйықтай алмасаңыз, қайтып келіңіз. 
Бірақ таза ауада жүре беріңіз.

Малшы мал айдайды. Малшы даладан мал айдап келеді. Малшы мал-
ды далаға айдап кетті. Малшы қорадан малды айдап шықты. Малшы мал 
айдап өтті.

§ 2. Жазұу.

Образуйте сложные глаголы с изменением значения основного глагола 
құу (гони), подбирая вспомогательные глаголы таким образом, как подби-
раются приставки-предлоги к русским предлогам.
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Проспрягать сложные глаголы:
1. Сөйлей аламын. 2. Сөйлей бер. 
3. Сөйлеп қара (көр). 4. Сөйлегім келеді.
Составьте 4 предложения с вспомогательными глаголами: келеді (хо-

чется), аламын (могу), көр (пробуй), бер (продолжай).

№ 43. Сабақ.

1. Причастие и причастные сложные обороты.

Сложные обороты в казахском языке приблизительно соответству-
ющие русскому сложноподчиненному предложению передаются при 
посредстве причастий. Наиболее употребительны причастия прошед-
шего времени, образующиеся на глагольной основе посредством при-
ставок  -ған -ген, -қан -кен (жазған, көрген, қараған, жеген, айтқан, 
ішкен, ашқан – писавший, который писал, виденный, который видел и 
т.д.).

При этом связкой между частями сложного предложения служат 
обычные падежные окончания или же демеу приставляемые к прича-
стию. В ниже приведенных примерах подчеркнуты части предложения 
соответствующие придаточным.

Мысалдар:
1. Жұмыстан шаршаған (қандай?) жұмысшы күрортқа кетті – 

Рабочий, который устал от работы (какой рабочий) уехал на курорт 
(придаточно-определительное).

 2. Менімен бірге істеген (қандай?) жолдас ауданға кетті – Това-
рищ, работавший (какой) со мной вместе, поехал в район (придаточ-
но-определительное).

Мен келгенде (қашан?) ол үйде еді – Когда я ушел, он был дома 
(придаточно-обстоятельное). 

Мен жұмысқа кеткенде (қашан?) сағат 8 еді – Когда я пришел на 
работу, было 8 часов.

Сен айтқанда (қашан?) мен ештеңе түсінбедім – Когда ты гово-
ришь, я ничего не понимаю.

Сен келгенде (неге?) мен қуанып қалдым – Я обрадовался, тому, 
что ты пришел  (придаточно-дополнительное). 

Жақсы жұмыс істегеніңіз үшін (не үшін?) біз қызыл тұу алдық 
– За то, что хорошо работали, мы получили красное знамя (придаточ-
ное-обстоятельное).

Ол келгеннен (неден?) маған пайда жоқ – Мне нет пользы от того, 
что он пришел (придаточно-дополнительное).

Сен айтқанда (нені?) мен түсіндім – Я понял, что ты говорил 
(придаточно-дополнительное).

Жыйылыс біткен соң (неден соң) мен тыйатырға барамын – После 
того, как закончится собрание, я пойду в театр (обстоят).

Пішен науқаны біткен соң (неден соң) мен демалысқа кетемін – 
После того, как кончится сеноуборочная кампания, я уеду в отпуск 
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(прид. обстоят. времени).
Астық науқаны біткенше (біткенге шейін) (до каких пор) мен аудан-

да боламын.
Ол келгенше (до каких пор?) сен үйде отыр – Ты посиди дома, покуда 

он не придет.

Қорытұу. Причастие ставится в конце придаточного предложения.

§ 2. Оқұу.

Обратите внимание на способ построения придаточных предложений 
посредством причастия (падежные окончания и частица после причастии 
выделены).

Мен көрген кісі бұл емес. Мəскеуге кеткен кісі Алматыға келді. Орыс-
ша айтқанда сен қазақша аударып тұр. Мен сұрағанда сен жауап бер. Ол 
сөйлегенде сен тыңда.

Сен көргенді мен де көрдім. Сен істегенді мен де істедім. Сен айтқан-
нан маған түсінікті болмады. Қазақша кітап көп оқығаннан мен қазақша 
жақсы үйрендім.

Қазақша білгенге жалақы артық беріледі. Қалық жыйылған соң жый-
ылыс ашылды. Қалық жыйылмаған соң жыйылыс ашылмады. Мекеме 
ашылған соң мен бастыққа жолықтым. Жыйылыс ашылғанша мен жұ-
мыс істей тұрамын. Мəжіліс біткенше сен күте тұр.

§ 3. Жазұу.

Переведите на казахский язык следующие предложения:
Когда я пришел в 8 часов, в учреждении никого не было. После того, как 

я перевел по-казакски, он понял вопрос. Понимаешь ли ты, что я говорю. 
Что он ответил на то, что ты сказал: покуда не увижу начальника, я буду 
ждать здесь. Дело не продвинется вперед от того, что ты много говоришь.

 
№ 44. Сабақ.

§ 1. Оқұу.

Причастие прошедшего времени может иметь и значение глагола про-
шедшего времени, тогда оно в предложении является сказуемым. При чте-
нии обратите внимание на сказуемые.

Қаржы жыйнау.

Қаржы жыйнау жұмысы бізде өткен жылы нашар болған. Быйыл он-
дай болған жоқ. Быйыл қаржы жыйнау ісіне көпшілік ұйымдастырылған. 
Көпшілік көмек берген. Партыйа басшылығы мен камсамол, пійəнер, асо, 
кəперетіп, кəсіпшілер ұйымдары бұл істі қолға алды. Міндетті орындаған.

Біздің өндіріс үкіметтің берген жоспарын быйыл жүз прасент орында-
ды. 
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§ 2. Жазұу. 

Напишите рассказ на тему: «Қаржы жыйнау жұмысын біз қалай өт-
кіздік?»

№ 45. Сабақ.
§ 1. Оқұу. 

Шөп шабұу науқаны.

Қысты күні малға шөп керек. Малға керек шөпті жаз дайындамаса, мал 
ашығады, жұтайды. 
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Бұрын қазақ пішенді дұрыс шаппаған. Пішен қорын жыйнамаған. Қыста 
мал көбінесе далада тебінде жүрген. 

Кеңес үкіметі жұтты жеңді. Əр жерде мəшійне – пішен стансалары ұй-
ымдастырылды. Бұл стансалар қалқоздарға пішен шабұуға жəрдем етеді. 
Бұл күнде мəшійнемен пішен көп шабылады. Шөпті сүрлеуге болады. 
Сүрленген шөп көп сақталады жəне малға жұғымды болады. Пішенді 
уақытында шабұу керек, уақытында жыйнау керек. 

§ 2. 
Расскажите о сеноуборке. 

№ 46. Сабақ.
§ 1. Оқұу.

Астық дайындау науқаны.

Бүгін біздің мекемеден шөп қалқозға кеткен екпінді бірійгəдіміз келді. 
Бірійгəді бастығы Мырзақан қызметкерлердің жалпы жыйналысында шөп 
қалқоз тұуралы сөйлейді:

- Қалқозшылар егінін жыйнап болды. Жоспар бойынша үкіметке 
астығын тапсырды. Қалаға он рет қызыл керүуенмен астық əкелді. Келесі 
егіске тұқым қалдырды. Қалған астықты еңбек күніне қарай бөлісті. Екпін-
ді төрт еркек, бес əйелге бəйгі берілді. Жұмыста кемшіліктер де болған. 
Кемшіліктерді кезінде жойдық. Жұмысты дұрыс ұйымдастырдық. Жұмыс 
қарқыны күшті болды. 

Біз жұмыстың тез бітүуіне жəрдем бердік. Қалқозшылар арасын-
да көпшілік жұмысын ұйымдастырдық. Қалқоздың қабырға гəзетін 
шығарұуға көмек бердік. Қалқоз быйылғы жоспарын жүз пүрсент орында-
ды. Жеке шарұуаларды қалқозға тартұуға көмек бердік. 

– Жасасын қалқоз құрылысы! 

(Қол шапалақтау)...

§ 2. 
Расскажите о хлебоуборке по картине помещенной на стр 59.

№ 47. Сабақ.
Біздің қалқоз.

Біздің қалқозда жүз үй бар. Жүз үйде бес жүз жан бар. Оның 245 еркек, 
255 əйел. Бала 80, жұмыс адамы 350. Біздің қалқоз бəлшебектік қалқоз, 
қалқозшылар ауқатты.

Біздің қалқоз егін салады жəне мал бағады. Қалқозда құрал-сайман
түзейтін ұсталар бар. Қалқоз жерді мəшійнемен жыртады, тұқымды мəшій-
немен себеді. Қалқоз егінді мəшійнемен орады, басады. Быйдайдан дійір-
менге ұн тартады. Əуелі мемлекетке астық тапсырады. Мемлекет жоспа-
рын орындап, тұқым қорын төгіп, артықты өзі ішеді, кəперетіпке сатады. 
Түсімді еңбекке қарай бөледі. Біздің қалқоз еңбекті дұрыс ұйымдастыра-
ды. Жалқаулармен, ұрылармен, тап дұшпандарымен айанбай күреседі. 
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№ 48. Сабақ.
Малды жақсы күт. 

Біздің қалқозда мал көп. Біз малды жақсы күтеміз. 
Қалқоз атпен, түйемен, өгізбен, мəшійнемен жүк тасыйды жəне басқа 

жұмыстарды да істейді. Біз малдың күшін, сүтін, жүнін, етін пайдаланамыз. 
Түйе сүтінен шұбат, жылқы сүтінен қымыз жасаймыз. Сыйыр, қой, ешкі сүті-
нен айран, ірімшік, құрт жасаймыз. Малды жақсы күтейік. Сатсыйалдық мал 
шарұуашылығын өркендетүуге бəріміз де жəрдем берейік. Партыйа орталық 
кəмійтетінің 1934-ж. үйендегі піленүмі мал өсірүу тұуралы қаулы шығарды. 
Мал өсірүудің дұрыс жолын көрсетті. Партыйа қаулысын орындайық.

№ 49. Сабақ.
Мал шарұуашылығы.

Қазағыстан қалық шарұуашылығында мал шарұуашылығының маңы-
зы зор. Қазағыстанда қазақ қалқының көпшілігі мал өсіреді. Қалқозда 
сапқозда мал көп. Сапқоздарда сыйыр, қой, жылқы өсіреді. Мал шарұу-
ашылығы сатсыйалдық негізге құрылып келеді. 

Өткен жылдарда мал шарұуашылығында кемшіліктер көп болды. Бай-
құлақ кесірінен, өткен басшылықтың қатасынан Қазағыстанда мал шарұу-
ашылығы орасан күйзелді. Бұл күнде күйзелген шарұуашылыққа көп 
жəрдем беріліп жатыр. Алдағы бірнеше жылда Қазағыстан шығыста мал 
шарұуашылығынан бірінші орын алұу керек. Мал шарұуашылығын өркен-
детүуге бүтін кеңес жұртшылығы белсене қатысұу керек.

№ 50. Сабақ. 
Сайасаттық бөлім. 

Біздің МТС жанында сайасыттық бөлім бар. Сайасаттық бөлім он 
қалқоздың ішінде басшылық етеді, жəрдем береді. 

Сайасаттық бөлім қалқоздардың барлық жұмысына іс жүзінде жəрдем 
береді, басшылық етеді. Қалқозға кіріп кеткен тап дұшпандарымен күре-
седі, мəденій-көпшілік жұмысын дұрыс жолға салады. Сайасаттық бөлім 
қалқозшылардың сауатсыздығын жойұуға, гəзет-жорнал, оқұу құралда-
рымен қалқозшыларды қамсыздандырұуға көмек береді. 

Сайасаттық бөлім ауқатты қалқозшы, бəлшебектік қалқоз үшін күре-
седі. Сайасаттық бөлімнің маңызы өте зор, міндеті үлкен. 

№ 51. Сабақ. 
§ 1. Қалқоз ұйымдары. 

Біздің қалқозда бірнеше ұйым бар. Бізде кəперетіп, оқұу үйі, кілүп, пій-
əнер ұйасы, кəмсамол ұйасы, партыйа ұйасы, мектеп бар. 

Мектепте балалар оқыйды. Кəперетіп өзінің мүшелеріне нəрсе 
жетістіреді. Кілүпте жыйылыс болады. Оқұу үйіне гəзет-жорнал оқыймыз. 

Қоғам жəне кеңес ұйымдары өзара сатсыйалдық жарысқа түседі. Əр 
бес күндікте істеген жұмыстарының қорытындысын шығарады. Екпін-
ділерді  қ ы з ы л   т а қ т а ғ а, жалқауларды  қ а р а   т а қ т а ғ а  жазады.

Расскажите, какие организации имеются у вас. 
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№ 52. Сабақ.
Темір жол. 

Темір жолдың пайдасы өте көп. Темір жолмен пойыздар жүк жəне адам 
тасыйды. Бір жерден екінші жерге мақта, астық, басқа нəрселерді тасый-
ды. Темір жолдың шарұуашылыққа да отан қорғау жұмысына да пайдасы 
көп. Бірақ темір жол жұмысында кемшілік əлі көп. Темір жолда сатсыйал-
дық, кеңесшілдік жауапкерсіздік əлі көп. 

Кеңес жұртшылығы сол кемшіліктерді жойұуға жəрдем етүу керек. 
Темір жол сайасат бөлімдеріне жұртшылықтың жəрдемі керек.

Сонда ғана темір жолдағы кемшіліктерді жойа аламыз. Темір жол жұ-
мысын дұрыс жолға қойа аламыз. Сонда ғана партыйа мен үкімет деректібі 
орындалады. 

№ 53. Сабақ. 
Сапқоз.

Сапқоз кеңес шарұуашылығы. Сапқоздарды мемлекет ұйымдастыра-
ды. Сапқозға малды, барлық мəшійне-сайманды жəне тұқымды мемлекет 
өзі береді. Сапқоздағы жұмысшылар мен қызметшілерге еңбекақыны да 
мемлекет береді. Сапқоздың малы, астығы, бар табысы мемлекет қолында 
болады. 

Сапқоздың негізгі түрі: Мал сапқозы мен астық сапқозы. Мал сапқозы-
ның негізгі түрлері: сыйыр сапқозы, жылқы сапқозы, қой сапқозы.

Сапқоз мемлекеттік ірі шарұуашылық. Сапқоздар ауыл шарұу-
ашылығында сатсыйалдық құрылыстың ірі тірегі. Сапқоз шарұуашылығы 
– үлгілі болұу керек. Сапқоз жұмысында кейбір кемшіліктер бар. Ол 
кемшіліктерді тез жойұуымыз керек. 

Қазағыстанның қартасы



Бес томдық шығармалар жинағы

65

№ 54. Сабақ.
Қазақ  респүблійкесі.

Қазағыстан жерінің көлемі өте кең: 3 мүлійен шаршы кійлометірдей. 
Бұрын қазақ даласы патша үкіметінің отары болған. Өктəбір  төңкерісінен  
соң 1920-жылы Қазағыстан  өз алдына сатсыйалдық кеңес респүблійкесі 
болды. Кəмүнес партыйасының басшылығы арқасында Қазағыстан шарұу-
ашылық, мəденійет, сайасат жағынан көп жұмыстар істелді.

Қазағыстан жаратылыс байлығы мол. Қазағыстан кенге бай. Мұнда тас 
көмір, мұнай, темір, қорғасын, мыс, алтын, күміс көп. Көлдерде балық пен 
тұз көп. Қазағыстанда егістік жер де жеткілікті.

Қазағыстанда түрлі кəсіп бар. Қалық егін салады, мал бағады, балық ау-
лайды, мақта салады, аң аулайды. Қазағыстанда ірі өндірістер орнады. Қа-
зағыстан ірі өндірістері: Рійдір, Қарағанды, Қарсақпай, Балқаш құрылысы, 
жер мұнайы, тағысын  тағылар.

Қазағыстандағы балықты ірі көлдер: Балқаш пен Арал жəне Кəспій 
теңізі. Бұлардан жылда көп балық ауланады.

№ 55. Сабақ.

С Е Н І М   Қ А Т.

Маған март айына тійесілі жалақымды Макар Педоропқа алұуға 
тапсырдым. 1934-ж. 31-март.

№1 баспақана жұмысшысы Тəжі ұлы А.

Мөр
    Тəжі ұлының қолын күуəландырамын:

Баспақана  іс басқарұушы Жақан ұлы.

І /ІV-34
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№ 56. Сабақ.

 А Н Ы Қ Т А М А.

Мыйқайыл Ійбаноп «Төңкеріс» кəперетібінде шарұуашылық  
менгерүуші болып қызмет істеді. Айына екі жүз елүу (250) сом жалақы 
алады. Бұл анықтама сақтық  кəссесіне тапсырұу  үшін берілді. 1934-
жылы, 25-нойабір.

Мөр «Төңкеріс» кəперетібінің қатшысы:        
Айабек ұлы.

Напишите справку о чем нибудь. 

№ 57. Сабақ.

 Т І Л   Қ А Т (распеске)
Жер кəмесійесінің бастығы жолдас Тəжі ұлынан қалқозқа барұу үшін 

жолға он бес (15) сом абанс алдым.
М. Ійбаноп

25/ІІІ-36-жыл

Т І Л   Қ А Т (распеске)

Мен, Кəстек ауданы «Талап» қалқозының мүшесі, Балтабек қызы 
Шолпан атқарұу кəмійтетінің өкілі Ійбан Белоптан қалқозымызға керекті 
отыз (30) дана ұустап жəне қалқоз тұуралы жазылған он (10) кітап алдым. 

                                                                  Ш.Балтабек қызы

1/ІХ-36-жыл 

Напишите расписку по вашему усмотрению. 
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№ 58. Сабақ.

Штамп орны
                      КҮУƏЛІК

 «Талап» қалқозының мүшесі жолдас Жаналы ұлы Əбітай Алматы 
қаласындағы ауыл шаруашылық құрал қоймасынан егінге керек құрал 
(сайман) алұуға барады.

Барлық ұйымдар, мекемелер Жаналы ұлына жəрдем берүуін өтінеміз. 
Күуəлік дұрыстығына қол қойамыз, мөр басамыз.

Мөр
   Қалқоз басқармасының бастығы: Бабажан ұлы

Қатшы Мартенор

Напишите удостоверение. 

№ 59. Сабақ.
АУДАНДЫҚ АҒАРТҰУ БӨЛІМІНЕ.
     
«Көк сұу» мектебі сізге 1933-34-оқұу жылы істелген жұмысының 

есепті байандамасын жібереді.
   Қосымша: 20 беттік байандама.
               Мектеп бастығы:                     (қолы)
    
Напишите препроводительную бумагу.                                                                 

№ 60. Сабақ
ҚАЗАҒЫСТАН  ОҚҰУ КЕМЕСЕРІЙЕТІНЕ.
Ійбан Əндірейіптен.
 А Р Ы З.

  Қазақша жаза да, оқый да, сөйлей де білемін. Орысша орта дəрежелі 
мектепті бітірдім, кеңседе 7 жыл қызмет қылдым. Мені қалшылық 
орнына алұуынызды етінемін.

                                                   Ійбан Əндірейіп.
Алматы қаласы
1935-жыл. Марттың 30.
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АУДАНДЫҚ АҒАРТҰУ БӨЛІМІНЕ.
«Талап» қалқозының мүшесі
Базарбай ұлы Салмақпайдан

 А Р Ы З.
      Балам Əлібек быйыл төртінші кіласты бітіріп еді. Жасы 14-те. 

Ақсұудағы Интернат мектебінің 5-кіласына  алұуыңызды өтінемін.
                                                                                                                                      

Базарбай ұлы
1934-жылы, үйелдің 25.
Напишите заявление. 

«СТАЛІН»  ҚАЛҚОЗЫНЫҢ БАСҚАРМАСЫНА.

Темір ауданы VII-азаматы
Мұқыйт ұлы Асаннан
 А Р Ы З.
Мені қалқозға мүшелікке алұуыңызды өтінемін. Өзім тұуралы мына 

мағілметтерді білдіремін: жасым 35-те, қат таныймын, кедеймін. Бай-
құлақтың азғырұуымен қалқозға кіре қойған жоқ едім. Бірақ, бізге 
қалқоздан пайдалысы жоқ екен. Үй ішімде 5 жан бар, оның екеуі жұмысқа 
жарайды.

                                                                                                            
Мұқыйт ұлы Асан.

1934-ж. 25-декəбір.

№ 61. Сабақ.

ШАҚЫРҰУ ҚАҒАЗ.
Н.
Лепсі көшесі №... үйде тұратын ж. Н.Н..... Алматы қаласы бірінші 

бөлім тергеушісі 19...ж...күні ертеңгі сағат 10-ға күуə есебінде жауапқа 
шақырады.

                                              Бірінші бөлім тергеушісі: (Н.Н.)

Ж...........................................................ұіына

ҚАБАРЛАНДЫРҰУ.

19....ж......мартта, кешкі сағат 6-да, қалалық кəсіпшілер кенесінің 
мəжілісіне келүуіңізді өтінеміз.    

КҮН ТƏРТІБІ:

1. Балалар панасыздығын жойұудың 10 күндігін өткізүу тұуралы.
2. Балалар панасыздығын жойұу жұмысының барысы тұуралы.
3. Түрлі мəселелер.
                                       Қатшы: Н.Н.
                                                                   



Бес томдық шығармалар жинағы

69

Напишите повестку. 
№ 62. Сабақ.

ПРОТОКОЛ №...

1935-жылы өктəбірдің 13 күні, мекеме қызметкерлерінің жалпы жый-
ылысы болды. Жыйылысқа қатынасқандар саны – 150 адам:

Жыйылыс төрағасы А. Петіроп
Қатшысы Қойшыбайұлы.

Қаралды: Қаулы етілді:
1. Өктəбір мыйрамын 

өткізүу тұуралы
1. Мыйрамға дайарлық жасауға үш кісіден 

кəмесійе сайлансын: Шұура, Ійбан, Жамал. 
Кəмесійеге мына жұмыстар жүктелсін:

а) Өктəбір тойын өткізүуге дайындық 
жасасын. 

ə) Мыйрамға арнап қабырға гəзетінің 
нөмірін шығарсын. 

б) Мыйрамға арнап сауық кеші қойылсын.
2. Местком мыйрам өткізүуге 500 сом ақша 

шығарып, кəмесійеге жəрдемдессін.

Жыйылыс ағасы: (қолы)
Қатшысы: (қолы)
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ҮШІНШІ 

ІІІ. Таблица спряжений 
Основа казахских глаголов – ІІ лицо ед.ч. повелительного наклонения. 

прибавление к ней 

Положительная форма

Л
 и

 ц
 о

Единственное число Множественное число
По сингармонизму По про-

гресс.
уподоблен.

По сингармонизму По прогресс.
уподоблен.

Твердое
спряже-
ние

Мягкое
спряже-
ние

После 
конеч. 
корневого 
глухого

Твердое 
спряжение

Мягкое 
спряжение

После конеч. 
корневого 
глухого

Настоящее-будущее время
ІІІ{

ІІ{

І{

жаз-ады
сұра-йды

жаз-асың
сұра-йсың

жаз-амын
сұра-
ймын

бер-еді
же-йді

бер-есің
же-йсің

бер-емін
же-ймін

мн. ч.

жаз-асыңдар
жаз-асыз
жаз-асыздар
сұра-йсыз

жаз-амыз
сұра-ймыз

одинаково

бер-есіңдер
бер-есіз
бер-есіздер
же-йсіз

бер-еміз
же-йміз

с ед. ч.

Прошедшее время
ІІІ{

ІІ{

І{

жаз-ды
сұра-ды

жаз-дың
сұра-дың

жаз-дым
сұра-дым

бер-ді
же-ді

бер-дің
же-дің

бер-дім
же-дім

айт-ты

айт-тың

айт-тым

мн. ч.

жаз-дыңыз
сұра-дыңыз

жаз-дық
сұра-дық

с ед. ч.

бер-діңдер
бер-діңіз

же-діңдер
же-дің

бер-дік
же-дік 

одинаково

айт-тыңыз
айт-тыңдар

айт-тық

Повелительное наклонение
ІІ{

І{

ІІІ{

жаз
сұра

жаз-айын
сұра-йын

жаз-сын
сұра-сын

бер
же

бер-ейін
же-йін

бер-сін
же-сін

жаз-ыңыз
жаз-ыңдар
сұра-ңыз
сұра-ңдар

жаз-айық
сұра-йық

мн.

бер-іңіз
бер-іңдер
же-ңіз
же-ңдер

бер-ейік
же-йік

чис.
ед. число как 
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Отрицательная форма 
(отрицание –ма, -ме, -ба, -бе, -па, -пе вставятся между основой и личн. 

приставкой)
Единственное число Мн.число

Приставки 
причастий:

Прошедшее время

После гласных и 
звонких звуков -ған 
или -ген после глух. зв. 
-қан или -кен.

Приставки 
деепричастий:

Прошедшее время
После гласных -п 
согласных –ып.
Наст. время:
ал-атын
бер-етін
қара-йтын  

По сингармонизму По 
прогресс.
уподоблен.

Мягкое
склонение 

Твердое
склонение

После 
конеч. 
корневого 
глухого

Настоящее-будущее время
жаз-байды
сұра-майды

жаз-байсың
сұра-майсың

жаз-баймын
сұра-маймын

бер-мейді
же-мейді

бер-мейсің
же-мейсің

бер-
меймін
же-меймін

айт-пайды
кес-пейді

айт-пайсың
кес-пейсің

айт-
паймын
кес-пеймін

мн.ч. как ед. ч.

жаз-байсыз

жаз-баймыз

Прошедшее время
жаз-бады
сұра-мады

жаз-бадың
сұра-мадың

жаз-бадым
сұра-мадым

бер-меді
же-меді

бер-медің
же-медің

бер-медім
же-медім

айт-пады
кес-педі

айт-падың
кес-педің

айт-падым
кес-педім

мн.ч. как ед. ч.

жаз-бадыңыз

жаз-бадық

Повелительное  наклонение
жаз-ба
сұра-ма

жаз-байын
сұра-майын

жаз-басын
сұра-масын

бер-ме
же-ме

бер-мейін
же-мейін

бер-месін
же-месін

айт-па
кес-пе

айт-пайын
кес-пейін

айт-пасын
кес-песін

жаз-баңыз

жаз-байын

мн.ч. как ед. ч.

БӨЛІМ. 
Приложение № 1

казахских глаголов
Все другие производные глаголы образуются из этой основы через
соответствующих приставок. 
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Т а б 

Особое внимание обратить на 

Обычная форма

Вопросы (сұрау)
Единственное число
После 
гласных

После 
звонких

После 
глухих

После носовых: 
н, ң, м

Им.п. – атау. кім? не? (кто? 
что)

__ __ __ __

Род. п. – ілік жалғау, кімнің? 
ненің? (чей? чего?)

тың (нің) дың (дің) тың (тің) ның (нің)

Барыс жалғау. неге? 
қайда?кімге? (чему? за что? на 
что? куда? кому?)

ға (ге) ға (ге) қа (ке) қа (ге)

Вин. п. табыс жалғау кімді? 
нені?  (кого? что?)

ны (ні) ды (ді) ты (ті) ды (ді)

Исх. п. шығыс жалғау қайдан? 
(откуда? из чего? от кого?) дан (ден) дан (ден) тан (тен) нан (нен)
Мест.п. жатыс жалғау. қайда? 
қашан (где? когда?) да (де) да (де) та (те) та (те)

Т а б 

склонение местоимений мен, сен, ол, бұл, сол, өзім, өзің, өзі, 

Падежи Личные местоимения Указательные местоимения
Ед. число Мн. 

число
Ед. число мн. число

Атау
Іл.жал.
Бар.ж.
Таб.ж.
Шығ.ж.
Жат.ж.

Мен, сен, ол
Ме-нің, се-нің, о-ның
Ма-ған, са-ған, о-ған
Ме-ні, се-ні, о-ны
Ме-нен, се-нен, о-дан
Мен-де, сен-де, он-да 

Біздің
Бізде 
Бізді 
Бізден
Бізде 

Бұл, сол, 
Бұ-ның, со-ның
Бұ-ған, со-ған
Мұ-ны, со-ны
Мұ-нан, со-нан
Мұн-да, сон-да

Бұлардың  
Бұларға 
Бұларды 
Бұлардан 
Бұларда 
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Притяжательная форма
Единственное число

Множественное числоІ лицо ІІ лицо ІІІ лицо

ым (м) ың (ң) ы (сы) Для образования мн. числа 
между основной и падежным 
окончанием вставляются 
приставки: 
После гласных, полугласн. 
плавных р, л –лар (-лер)
После глухих тар (тер) 
После звонких ... дар (дер) 
Это относится к обычной и к 
притяжательной форме.

ымның (мның) ыңның (ңның) ының (сының)
ыма (ма) ыңа (іңе) (ңа) ыңа (сына)
ымды (мды) ыңды (ңды) ың (сың)
ытынан (тынан) ыңынан (ңнан) ынан (сынан)
ымда (мда) ыңда (ңда) ында (сында)

л и ц а 
Приложение № 2

приставки притяжательной формы

л и ц а 
Приложение № 3

қайсы по особому, приложенному здесь образцу

Возвратные местоимения Вопросит. местоимения
Ед. число Мн. число Ед. число Мн. число
Өзім, өзің, өзі
Өзім-нің, өзің-нің, өзі-нің
Өзім-е, өзі-ңе, өзі-не
Өзім-ді, өзің-ді, өзі-н
Өзім-нен, өзің-нен, өзі-нен
Өзі-де, өзің-де, өзім-де

Өзіміз
Өзіміздің 
Өзімізде 
Өзімізді 
Өзімізден 
Өзімізде

Қайсы
Қайсы-ның
Қайсы-ған
Қайсы-ны
Қайсы-дан
Қайсы-да

Қайсылары
Қайсылардың 
Қайсыларға 
Қайсыларды 
Қайсылардан 
Қайсыларда
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ІІІ. Сөздік – словарь

Слова в словаре расположены в порядке казахского алфавита. В сло-
варь вошли все те слова, которые имеются в тексте, слова даны в началь-
ной форме, т.е. имена приведены в имен. падеже, глаголы во 2-лице един. 
ч. повелительного наклонения. Только те глаголы, которые в повелитель-
ной форме не переводимы на русский язык, даны в личной форме из`яви-
тельного наклонения. Для синонимов в скобках даются синонимические 
варианты. Знак – перед приставками означает предыдущий корень или 
основу.

А.

Абангарт – авангард.
Абанс – аванс.
Абақты – тюрьма.
Аш – открой (есік аш), голодный (аш кісі).
Ашшы – горький.
Ашыл – откройся.
Ашық – открытый, -то.
Ажырат – ликвидируй.
Адам (кісі) – человек.
Аға – старший брат.
Ағаш – дерево.
Ағартұу – просвещение (ағартұу жұмысы – работа на просв.).
Ағұс – август.
Ағылшын – Англия, англичанин.
Ағыс – течение.
Ай – луна, месяц.
Айа – жалей (мен айаймын – я жалею).
Айағы – конец (істің айағы – конец дела), нога, ножка, прит. форма – 

айақ.
Айанбай – не жалея;  безпощадно.
Айақ – нога ( оң айақ – правая нога). Чашка (ағаш айақ – деревянная 

чашка), конец.
Айақ кійім – обувь.
Айақта – докончи.
Айаз – мороз.
Айда – гони, гоняй.
Айдау – изгнание, ссылка.
Айғыр – жеребец.
Айнал – повернись, поворачивайся, кружись, вертись.
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Айнала – кругом, вокруг.
Айқай – крик.
Айқайла – кричи.
Айран – кислое молоко.
Айт (сөйле, де) – говори, расскажи, скажи, (ол саған не айтты – что 

он тебе сказал. Мен қазақша сөйледім – я говорил по-казахски. Ол не деді 
– что он говорил, сказал)

Айып – вина.
Айыпкер – виновник, ответчик, обвиняемый.
Айыпта – обвиняй.
Айыпкер ақталды – обвиняемый оправдан, обелен. 
Айыпкер қараланды – обвиняемый обвинен.
Айырпылан – аэроплан.
Академійе – академия.
Ал – бери, возьми, получай, доставай себе. Перед (чего-нибудь).
Ала – пестрый, пегий, полосатый.
Ала кел – захвати с собой.
Алаң – площадь.
Аласа – низкий.
Алда – обманывай (сен алдайсың – ты обманываешь). Впереди (тақта 

алда тұр – доска стоит впереди).
Алда қашан – давно (ср: көптен).
Алдауыш – обманщик, обманчивый.
Алға бар – впереди. Иди вперед (от слова ал).
Алма – яблоко (Алма ал-ма – не бери отриц. форма гл. ал).
Алқа – коллегия.
Алтын – золото.
Алып бар – отнеси.
Алпыс – шестьдесят.
Алты – шесть.
Алұушы – покупатель, тот, кто берет.
Алыс – далеко (мен алыстан келдім – я издалека приехал). Поменяй, 

обменяй (кітап алысайық – поменяем книги).
Аман- (есен, сау) – здоров, -вый ( сенің жолдасың аман – твой тов. 

здоров. Есенсіз бе? – здоровый ли вы? Мынау сау мал – это здоровая ско-
тина).

Аман ба? (есен, сау ма) – здравствуй (буквально – здоров ли?).
Амандас – здороваться ( біз амандасамыз – мы здороваемся).
Амбұлаторыйа – амбулатория.
Ана (шеше, əже) – мать (ана, шеше – общее название матери, əже – в 

отношении людей в смысле «мама»).
Ана тілі – родной язык.
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Ана – то, -т. (ана, əне) – вон.
Анкет (əнкет) – анкета.
Анықтама – справка.
Аң – зверь.
Аңшы – зверолов, охотник.
Апа – старшая сестра, мама.
Апар – отнеси, снеси туда (сокр. от слова алып бар).
Аптабоз – автобус.
Аптамабел – автомобиль.
Аптаномыйа – автономия.
Ақ – белый, теки, невинный (ақ қағаз – белая бумага; сұу ақты – вода 

потекла, бұл ақ кісі – это невинный человек).
Ақша – деньги.
Ақжал – Акжальские прииски.
Ақмақ – глупый, дурак (ақымақ кісі – глупый человек, ой ақымақ – о, 

дурак).
Ақта – бели, побели, обели. Оправдай – глагол от прилагательного ақ  

напр.: үй ақтады – побелил дом; сот ақтады – суд оправдал, т.е. обелил).
Ақтөбе – Актюбинск.
Ақыл – ум, ақылды – умный, ақылсыз – безумный.
Ар – честь, совесть. 
Ара – пила, пчела, расстояние; через (болат ара – стальная пила.

Ара ұшады – пчела летает. Арасы алыс – расстояние далеко, күн ара – через 
день).

Арал – остров. Аральское море.
Арасында – между, среди. (Оқұушылар арасында – между учеников).
Арба – телега.
Арт – зад.
Артта – сзади, позади, на зади. 
Артты – превысилось, повысилось.
Артық – свыше, излишек; лишний (жүзден артық – свыше ста. Артық 

астық – лишний хлеб, излишек хлеба).
Арзан – дешево, -ый.
Арық – худой, тощий. Арық – канал (ол арық ат – та тощая лошадь).
Арыз (мəлімдеме) – прошение, заявление.
Ас – пища. Вари, повесь (мен ас жедім – я ел пищу, я кушал. Тамақ ас 

– вари пищу, обед. Етті ағашқа ас – мясо повесь на дерево).
Асшы – повар.
Аспан (көк) – небо.
Асқана – столовая.
Аста – внизу. Асты – нижная сторона чего-нибудь.
Астана – столица.
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Астық – хлеб в зерне, мукой. Нан –  хлеб печеный. Егін – хлеб на кор-
ню (астық науқаны – хлебоуборочная кампания. Нан жедім – хлеб ел).

Асыл – ценный, дорогой, улучшенный.
Асылдандыр – улучшай породу (скота).
Асық – торопись, спеши (мен асығамын – я тороплюсь). Игральная 

бабка (асық ойнады – в бабки играл).
Ат – лошадь-мерин. Имя, стреляй. (бұл жас ат – это молодая лошадь. 

Атың кім? – как твое имя? Əскер мылтық атты – войн выстрелил из ружья).
Ата – дед, назови, называй (қарт ата – старый дед, мынау ыстанса-

ны не деп айтады? –  как называется станция).
Атал – называйся (страд. глагол напр: Бұл қалай аталады ?– это как 

называется).
Атқар – исполняй, исправляй (работу).
Атқарұу – исполнение, исполнительный.
Ау – сеть.
Ауа – воздух.
Аудан – район.
Аудар – переведи, переверни, перелицуй.
Аула – лови (буквально – лови сеть). Двор (бала аулада – ребенок во 

дворе).
Ауқатты – зажиточный.
Аурұу – больной.
Ауыл – аул, деревня.
Ауыр – тяжелый, болей (ауыр жүк – тяжелый груз. Бала ауырады – 

ребенок болеет).
Ауыз – рот.
Аттан – выступай в поход (букв. садись на коня).
Аттаныс – поход (мəденійет аттанысы – культпоход).
Аз – мало, азады – выражается, худеет.
Азамат – гражданин, -ка.
Азат – свободный.
Азырақ – немного.
 

Б.

Ба (-бе, па, -пе, ма, -ме) – ли.
Багөн – вагон.
Бағады – посет (в широком значении – разводит). см. бақ.
Бағынады – подчиняется (от. бағын).
Бай – богатый    Муж (жены). Байлар табы – класс богачей. Байсыз 

қатын – женщина без мужа.
Байанда – докладывай, доложи.
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Байандама – доклад. Байандамашы – докладчик.
Байлық – богатство.
Байқа – наблюдай, замечай, примечай.
Байқап – валенки.
Байтал – ядовая кобыла (сравн. бійе).
Бад – мед.
Бала – ребенок, дитя.
Балға – молот, молоток.
Балта – топор.
Балық – рыба.
Балықшы – рыболов.
Банк – банк.
Бақ – паси, карауль, присмотри, за кем-нибудь. (Мал бақ – паси скот. 

Үй бақ – карауль дом, Бала бақ – смотри за ребенком).
Бақша – сад, огород, бахча.
Бақыла – наблюдай.
Бақыт – счастье. Бақытты – счастливый.
Бағзал – вокзал.
Бар – иди ( на определенное место), ступай. Есть ( нанға бар – ступай 

за хлебом. Нан бар – хлеб есть).
Барлық – все, что есть (Барлық адам жұмыста – люди все на работе),
Бас – голова, начало, молоти, шагай, дави (ақылды бас – умная голова. 

Жүк басты – груз давил. Ол астық басты – он молотил хлеб).
Басшы – руководитель.
Басқа – другой, иной (басқа сөз – другое слово. Басқа уақыт – иное 

время).
Басқарма – управление.
Басқар – управляй, заведывай, руководи.
Басқыш – ступень.
Баста – начинай (от слова бас).
Басталды – началось (страд. глагол от баста).
Бастық – руководитель, командир, начальник (іс бастығы – руководи-

тель дела. Əскер бастығы – командир армии, бөлім бастығы – начальник 
отдела).

Батыс – запад.
Бау – сноп, сад плодовый (сравн. бақша).
Базар – базар, – рынок.
Бекіт – утверди.
Белбеу – пояс.
Белгіле – отмечай.
Белет – билет.
Белсенді – активный.
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Белсенділік – активист.
Бензін – бензин.
Бер – дай.
Беріл – отдавайся (страд .глагол от бер).
Бес – пять.
Бет – лицо. Страница, поверхность. Мен і ң  бет ім–мо е  лицо. Кітап 

беті – страница книги. Жер беті —поверхность земли).
Бəйгі – приз, премия.
Бəлшебек – большевик.
Белкем – может быть.
Бəрі – все, весь.
Бəріміз – все мы.
Бəс – цена.
Бəтенкі – ботинки.
Бəтер – квартира.
Бійе – кобыла дойная (байтал  – кобыла яловая).
Бійік – высокий.
Бійле – управляй, танцуй.
Біл – знай.
Білім – знание, образование.
Білте – фитиль.
Бір – один.
Бірауыздан – единогласно.
Бірақ – но, однако.
Бірдей – одинаковый.
Бірге – вместе.
Бірійгəді – бригада.
Бірік – об’единяйся, соединяйся.
Бірінші – первый.
Бір кезде – одно время.
Бірнеше – несколько.
Бітеді – мирится, заживает. Кончается, вырастает, зарождается. Основа 

біт (Ол бітті – он помирился. Жара бітеді – рана заживает. Іс бітеді – 
дело кончается, шөп бітеді – трава вырастает, произрастает).

Бітір – кончай.
Біз – мы. Шило (біз келдік – мы пришли). Өткір біз – острое шило. 
Бойау – краска.
Бойынша – по, согласно (Бұйрық бойынша – по распоряжению, соглас-

но распоряжения). 
Бол – будь.
Болды – был. Довольно, достаточно, хватит.
Болымды етістік – положительная форма глагола.
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Болымсыз етістік – отрицательная форма глагола.
Бор – мел.
Боран – буран.
Боранды – буранил (от слова боран).
Бос – свободный.
Бота – верблюженок.
Ботқа – каша.
Бөшке – бочка.
Бөл – дели.
Бөлім – отделение, отдел, группа, часть.
Бөлме – комната.
Бөрік – шапка.
Брон – бронь.
Бұл – это.
Бұлай – этап, вот так (бұлай айт – вот так говори).
Бұлт – облако, туча.
Бұқа – бугай.
Бұғалтыр – бухгалтер.
Бұржұуазыйа – буржуазия.
Бұрыш – угол. Перец (қызыл бұрышта қызыл тұу тұр – в красном 

уголке стоит красное знамя. Ашшы бұрыш – горький перец).
Бұрын – раньше, прежде.
Бұу – пар, завяжи (бұу көтерілді – пар поднялся. Жіппен бұу – завяжи 

нитку).
Бұуын – подпоясывайся, сустав, звено.
Бұзау – теленок.
Бүгін – сегодня (сокращенное от бұл күн).
Бүлдіреді – портит (основа: бүлдір).
Бүпет – буфет.
Бүркеу – завуалированный. 
Бүтін – целый, -ое.
Бійдай – пшеница.
Быйыл – нынче, этот год (сокращенный от бұл жыл).
Былтыр – прошлый год, в прошлом году.

Ш.

Шабын – косьба, покос (от глагола шап – коси).
Шабындық – покосное угодье.
Шаш – волосы. Разбрасывай (шаш өседі – волосы растут. Ақша 

шашты – разбросил деньги).
Шағым – аппеляция.
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Шай – чай.
Шайна – жуй (шайнайды – жует).
Шайқана – чайная.
Шалбар – брюки.
Шам – лампа.
Шамалы – так себе, сносно. Приблизительно, около (шамалы тұрамын 

– живу так себе, Жүз шамалы – около ста).
Шана – сани.
Шаншады – колет. Втыкает (көзім шаншады – глаза колет. Қазық шан-

шыды – втыкают колья).
Шанышқы – вилка.
Шаншұу – уколы, колики – болезнь.
Шаң – пыль.
Шаңғы – лыжи.
Шапан – халат.
Шапшаң – быстро, проворно.
Шапшаңырақ – побыстрее, попроворнее.
Шақ – (кез, мезгіл, уақыт) время, пора, момент.
Шақыр – зови, созови, пригласи.
Шақырұу – приглашение, зов, вызов.
Шақырұу қағаз – повестка. 
Шақырылды – созывался, -ось (возвратн. глагол от шақыр).
Шаршады – устал (от шарша).
Шаршау – уставание.
Шаршы – квадрат.
Шарт – условие.
Шарұуа (қара шарұуа) – сельский хозяин, крестьянин.
Шарұуашылық – хозяйство.
Шебер – мастер.
Шеш – развяжи, сними одежду, разреши (вопрос).
Шеше – (ана əже) – мат (см. ана).
Шеге – гвоздь.
Шешін – раздевайся.
Шейін – до.
Шек – граница.
Шекер (қант) – сахар.
Шеп (қамқор) – шеф.
Шет – окраина, заграница.
Шійкі – сырой (в смысле неспелый).
Шійрек – четверть.
Шошқа – свинья.
Шот – счеты торговые.
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Шөл – пустыня, жажда.
Шөлдеді – жаждал, пить хотел (от слова шөл).
Шөп – трава.
Штамп – штамп.
Шұбар – пестрый (в смысле пятнастый).
Шұбат – верблюжьи кумыс.
Шұлық – чулок.
Шұу – шум.
Шұула – шуми.
Шүбірек – тряпка, материя. Ткань.
Шүкір – ответ при приветствовании.
Шығар – выводи, должно быть (ол келген шығар – должно быть он 

приехал).
Шылым – папироса.
Шымшы – щипай.
Шын – истина. Настоящий. (Шын айтамын – истинно говорю. Шын 

алтын – настоящее золото).
Шыны – стекло.
Шық – выводи, вырастай, роса. (Үйден шығады – из дома выходит. Шөп 

шығады – трава вырастает).
Шырқа – затяни песенку.
Шырпы – спичка.

Ж.

Жабдықтау кəмесерійеті – Нарком снаб.
Жабық – закрыто.
Жайау – пешком.
Жайма базар – толчек, толкучка, барахолка.
Жайында (тұуралы) – о, про.
Жал – наем, (жалға жүрді – по найму ходил).
Жалақы – трудовая (наемная) плата.
Жалшы – наемный, рабочий.
Жалқау – лентяй, ленивый.
Жалпы – общий.
Жалпы оқұу – всеобщее обучение.
Жалтыра – сверкай, жалтырайды – сверкает.
Жаман – плохой, -хо.
Жан – душа. Гори (үйде бес жан бар – в доме есть пять душ. От жан-

ды – огонь загорелся).
Жана – еще, и (сен жана не айтасың? – ты еще что говоришь).
Жана басқалар – и другие (см. басқа).
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Жанарал – генерал.
Жанда – сбоку.
Жанданады – оживляется (от жандан).
Жандандырады – оживляет.
Жанғыш – горючий.
Жанында – около него, жанында около меня.
Жанымызда – около нас. Жаныңызда – около вас.
Жаңа – новый, недавно, только что.
Жаңалық – новость, новинки.
Жаңбыр – дождь.
Жап – закрой, покрой (см. жабық).
Жапырақ – лист (на растении).
Жапырақтанды – оделась листьями (глагол от жапырақ).
Жақ – зажигай, отопливай, щека, стороне, Край. (От жақты – зажег 

огонь, Пеш жақты – отопил печь. Арық жақ – худая щека. Біз жақта –в 
нашей стороне, в нашем краю).

Жақын – близкий. -ко.
Жақсы – хороший, -шо.
Жар – стена. Яр. (см. кереге қабырға).
Жарайды, жарар – годится, ладно.
Жаратылыс – природа.
Жарыйала – об’являй, обнародуй, провозглашай.
Жарым – половина, полоумный.
Жарық – светный. Ресщепленный, растрескавшийся. (Жарық түн – 

светлая ночь. Жер жарық – растрескавшаяся земля).
Жарыс – соревнование. Скачка в перегонку. 
Жас – молодой, возраст, лет (ол жас – он молодой).
Жаса – строй; делай; твори (ол арба жасайды – он делает телегу).
Жасасын – да здравствует.
Жасыл – зеленый.
Жат – ложись, ляг, чужой (жат адам – чужой человек).
Жаттап ал – выучи наизусть.
Жаттық – упражняйся.
Жаттығұу – упражнение.
Жатыр – лежит.
Жау (дұшпан) – враг.
Жауады – падает, идет (в отнош. дождь, снег, град и т.д.).
Жауап – ответ.
Жауап бер – отвечай.
Жауапкер – ответчик.
Жаз – пиши. Разглаживай. Лето. (Сен қат жаз – ты напиши письмо. 

Қыртыс жазылды – морщины разгладились.  Жаз өтті – лето прошло).
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Жазұу – писание, писать.
Жазғытұр – весна.
Жазылды – выздоровел.
Же – еш, кушай.
Жек – запрягай.
Жеке – индивидуально, единолично.
Жекеше – единоличник, един. число. (грамм. термин).
Жел – ветер, идти рысью.
Желгіш – рысак.
Желім – клей.
Жем – корм (от же). р. Эмба.
Жең – победи. Рукав.
Жеңге – старшая сноха.
Жеңіл – легкий.
Жер–сұу кəмесерійеті – Комиссариат земледелия. 
Жетеді – хватает, догонит.
Жетер – хватит.
Жеті – семь.
Жеткілікті – достаточно.
Жеткіншек – смена.
Жетпіс – семьдесят.
Жəшік – ящик.
Жəрдем – помощь (см. көмек).
Жіберүу – отпусти, пусти, пошли.
Жігіт – джигит, молодец.
Жіп – нитка.
Жоғалды – пропал (от жоқ).
Жоғары – выше.
Жоғарыда – наверху, вверху.
Жой – уничтожь (жойылды – уничтожено пропало, не стало).
Жол – дорога.
Жолдас – товарищ.
Жоқ – нет (ставится после отрицаемого слова и пишется отдельно).
Жорнал – журнал.
Жоспар – план. 
Жөнел – отправляйся.
Жұғымды – питательный, результативный.
Жұм – сжимай, сожми.
Жұмыртқа – яйцо.
Жұмыс – работа.
Жұмысшы – работник.
Жұқа – тонкий (противоположно қалың – толстый). 
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Жұрт – народ (сравний қалық, ел).
Жұт – джут.
Жұу – мой (қол жұу – мой руку).
Жұуа – лук (см. пыйаз).
Жұуын – умывайся.
Жүдеген – потощал, похудел, ухудшился.
Жүген – узда. 
Жүк – груз. Клажа.
Жүкте – нагружай, навьючивай, возложи.
Жүн – шерсть.
Жүр – иди, ходи (неопр. маршруту,  напр. Мен көп жүрдім – я много 

ходил).
Жүз – сто. Плавай. 
Жыйма, жый – собирай. Убирай. 
Жыйылыс (жыйналыс) – собрание. 
Жыйырма – двадцать.
Жыл – год.
Жылқы – лошадь (общее название. Бір үйір жылқы – один косяк ло-

шадей, сравни: ат, бійе, байтал).
Жылтыр – блестящий, глянцевый.
Жылтырайды – блестит (основа: жылтыра от  жылтыр).
Жылы – теплый, и притяж. форма от жыл – год.
Жырт – рви, разорви, паши.

Д.

Да (де, та–те) и – у. с.
Дайар (əзір) – готовый, во.
Дайарла (əзірле) – приготовь.
Дайарлан (əзірлен) – приготовься.
Дайарлық (дайындық, əзірлік) – подготовка.
Дайын – готовый, во (см. дайар, əзір).
Дайында – приготовь (см. дайарлан).
Дайындал – приготовься (см. дайарлан).
Дала – степь. Поле. Двор. (Қазақ даласы – казакская степь. Мал далада 

жүр – в поле (степи) скот ходит. Бала үйде емес, далада ойнайды – ребенок 
играет не дома, а на дворе).

Дамбал – кальсоны.
Дастарқан – скатерть (переносно: стол).
Дауыс – голос.
Дауысты дыбыс – гласные звуки.
Дауыссыз дыбыс – согласные звуки.
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Де – говори, скажи, молви (употребляется обязательно при передаче чу-
жей речи, напр, ол саған не деді – что он сказал тебе. Ол маған бүгін кешке 
кел деді – он сказал чтобы я пришел сюда вечером).

Деген – называемый (всегда употребляется при упоминании названия 
чего-нибудь и обязательно при названии лично не знакомого слушателю 
предмета напр. Қазағыстан астанасы Алматы деген қала – если слуша-
тель не был в Алма-Ата. Қазағыстан астанасы Алматы – если слушатель 
был раньше в Алма-Ата).

Дем – дыхание.
Декəбір – декабрь.
Демал – отдохни.
Демалыс – отдых.
Дене – тело.
Денісау – здоров (говорится в отношении человека).
Денсаулық – здоровье.
Дене шынықтырұу – физкультура.
Дəкүмет – документ.
Дəмді – вкусный.
Дəптер – тетрадь.
Дəрі – лекарство.
Дəрігер (доқтыр) – врач, доктор.
Дійірмен – мельница.
Діктатұура – диктатура.
Діректір – директор.
Дерексійе – дирекция. 
Доға – дуга.
Донбас – Донбасс.
Доқтыр – доктор.
Дос – друг.
Доссор – Доссор.
Дөңгелек – колесо.
Дұңған – дунганин.
Дұрыс – правильно, верно.
Дұшпан – враг (см. жау).
Дүнійе – мир.
Дүнійе жүзі – земной шар, поверхность земли.
Дыбыс – звук.
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Е.

Е – быть (от этого древного глагола имеется теперь прошедшее время 
из’яв. наклонении и причастии, напр. мен алдым, сен едің, ол еді, екен – я 
был, он был, бывший. Особенно употребляется обязательно в предложе-
нии, где есть другие причастия).

Ешкі – коза.
Еш – ни (отрицание).
Ешкім – никто.
Еділ – Волга.
Еді – был.
Егін – хлеб на корню (быйыл егін жақсы өсіп келеді – нынешний хлеб 

хорошо растет).
Егіс – посев, пашня.
Егістік – пахотные угодья.
Ек – сей, паши.
Екен – оказывается.
Екі – два.
Екпін – темп.
Екпінді – ударник (от слова екпін).
Ел – население, народ (сравн. қалық, жұрт).
Елүу – пятдесят.
Ем – соси. Лечение (бала емшек емеді – ребенок сосет груди. Оған ем 

қонбайды – от лечения ему прока нет).
Емес – не (отрицание, стоящее после отр. слова).
Емде – лечи (от слова ем).
Емдел – лечись (страдательн. глагол).
Енді – теперь. Больше (енді мен қойдым – теперь я перестал. Енді 

қата жоқ – больше нет ошибок).
Ең – самый (ең жақсы – самый хороший, лучший).
Еңбек – труд.
Еңбекші – трудящийся.
Ер – муж, седло. Қатынның ері – муж женщины. Аттың ері – седло 

лошадей).
Еркек – мужчина (см. бай).
Ер бала – мальчик.
Ерте – рано.
Ертек – сказка.
Ертең – завтра.
Ертеңгісін – утром.
Ертеңгі – утренний.
Есен – здоровый, -во (см. аман есен).
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Есеп – счет.
Есепші – счетовод.
Есепке алынбасын – считать недействительным.
Есік – дверь.
Еске ал – прими к сведению.
Ескен жел – дующий, веющий ветер. 
Ескертүу – примечание.
Ескі – старый (в отношении неживого предмета ср. кəрі)
Ереуіл – демонстрация.
Еріді – стаял, растаял, растворился (от ері).
Ертінді – раствор.
Ет – мясо. Делай (мен ет жедім – я ел мясо. Сен не еттің – что ты делал).
Етейеді – полнеет, жиреет, справляется телом (от ет – мясо).
Етік – сапог.
Етікші – сапожник.
Етістік – глагол.
Езеді – давит, угнетает (основа: ез).
Езілген – угнетенный.

Ə. 

Əбден – совершенно. Тщательно (əбден дұрыс – совершенно правиль-
но. Доқтыр əбден қарады – доктор тщательно осмотрел).

Əже – мать, мама (см. ана, шеше).
Əже – в отношении человека и родной матери, в смысле мама.
Əдебійет – литература.
Əдебійетші – литератор, литер - вед.
Əдіріс – адрес
Əйел – женщина (общее название, срав. қатын).
Əйтсе де – тем не менее, все-таки. 
Əке – отец
Əкел – принеси (сокращенное от алып кел).
Əкім – администратор; начальник.
Əл – сила, мощь.
Əлі – пока, пока еще, все еще притяж. формы от ал (мен əлі оқымадым 

– пока я не читал. Ол əлі орынсыз – он все еще без места. Сен əлі тұра 
тұр – ты пока еще подожди).

Əн – мотив.
Əңгіме – беседа, разговор, рассказ.
Əңгімелес – беседуй.
Əне – вон, тот.
Əпірел – апрель.
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Əр – каждый.
Əрі – дальше, туда (əрі отыр – дальше садись, əрі қара – туда смотри).
Əріп – буква. 
Əрі қарай – дальше.
Əртел – артель.
Əсіресе – особенно. 
Əскер – войска, армия.
Əтірет – отряд.
Əуелі – сперва.
Əзір – готовый, -во, покаместь (шай əзір – чай готов. Əзір ақша жоқ – 

покаместь денег нет, см. қазыр).
Əзірле – приготовь (см. дайарла – дайында).
Əзірлен – приготовься (см. дайарлан, дайында).
Əзірлік – подготовка (см. дайарлық, дайындық).

Г.

Галош – галоша.
Гасторг – Госторг. 
Гектір – гектар. 
Гəзет – газета.
Гүдок – гудок.
Гүл – цветок.
Гүлдейді – цветет (глагол от слова гүл).

Ғ.

Ғана – лишь, только.
Ғұрлы – как (при сравнении).
Ғынұуар – январь.

І.

Іш – пей. Живот, внутренняя сторона чего-нибудь, среди, между. (шай 
іш – пей чай. Іш ауырады – живот болит. Оқұушылар ішінде – среди уча-
щихся. Кітап ішінде – в книге).

Ішік – шуба. 
Ійден – пол.
Ійе – хозяин (чего-нибудь).
Ійле – мести.
Ійне – иголка, игла.
Ійт – собака. 
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Іл – повесь.
Ілгері – вперед.
Ілгеріде – впереди.
Ілім (ғылым) – наука.
Ілім (зерттеу) – научно-исследовательский.
Ілүулі тұр – висит.
Інженер – инженер.
Іні – младший брат. 
Інтернатсыйаналдық – интернациональный.
Інспектір – инспектор.
Інстійтүт – институт.
Інтернатсыйанал – интернационал.
Ірет – ряд, порядок. Бір ірет – один ряд. Істі іретке келтір – приведи 

дела в порядок.
Ірі – крупный.
Ірімшік – сыр.
Іс – дело.
Іс басқарұушы – управделами.
Іс жүзінде – на деле, на практике. 
Іс жүргізүуші – делопроизводитель.
Ісік – опухоль.
Істе – делай (от іс). 
Ійталійе – Италия. 
Ійталійенше – по-итальянски.
Із – след. 
Ізде – ищи (от слова із).
Ізертте – (зертте – исследуй, расследуй, обследуй (см. зертте).

Й. 

Йа (йе) – да. Или (йа, мен істеймін – да, я сделаю, йа сен, йа ол мұнда 
келсін – ты или он пусть сюда придет).

К.

Кабійнет – кабинет.
Катыргі – каторга.
Кадір – кадры.
Кеш – вечер, поздно (кеш болды – вечер наступил, поздно стало).
Кеше – вчера.
Кешікпе – не опоздай (от кешік).
Кешке – вечером.
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Кешкілік (кешкі ас) – ужин.
Кешкі – вечерний.
Кедей – бедняк.
Кей – некоторый.
Кейбір – иные, некоторый (кейбір адам – иные люди, некоторые

люди).
Кейде – иногда.
Кейін – потом, после, назад  (кейін айтарсың – потом скажешь. Са-

бақтан кейін келемін – после урока приду. Ол кейін кетті – он пошел на-
зад. См. соң).

Кел – приди, приходи (сравн. бар, кет, жүр).
Келер – будущее.
Келер шақ – будущее время.
Келесі – следующий.
Келісүу – соглашение.
Келтір – приведи (мысал келтір – приведи примеры. Кейде – иногда).
Кемшілік – недостаток.
Көмек – помощь (см. жəрдем).
Көмекші – помошник, подсобный.
Көмір – уголь. 
Кен – полезные ископаемые, переносно: залежи, руды россыпи (Қа-

зағыстан кені – полезные ископаемые Казакстана. Көмір кені – залежи 
угля. Темір кені – железа руды. Алтын кені – золот. рассыпи).

Кең – широкий, просторный.
Кеңес – совет (кеңес үкіметі – соввласть, маған кеңес бер – дай мне 

совет).
Кеңсе – канцелярия.
Кеңсешілдік – бюрократизм, канцелярщина. 
Керүует – кровать. 
Керүуен – караван.
Кесіп – занятие.
Кесіпшілер одағы – профсоюз.
Кесір – вредный поступок.
Кеспе – лапша.
Кəмесер – комиссар.
Кəмійсерійет – комиссариат.
Кəмійсійе – комиссия.
Кəмійтет – комитет. 
Кіріс – приступай (к чему-нибудь) приход.
Кіріспе – вступление. 
Көбейет – умножай (от көп).
Көбейтүу – умножение, размножение.
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Кепкі – кепки. 
Көпше – мн. число (грамм. термин).
Көпшілік – большинство.
Көпе – кофе.
Кереге – стена, решетчатая стенка кибитки (см. қабырға жар).
Керек – надо, нужно (ставится после того слова, к которому это отно-

сится).
Кес – режь (см. тұура, тіл).
Кет – уйди, уходи (ср. кел, бар, жүр).
Кез – момент (сравн. уақыт, шақ, мезгіл).
Кездес – встречайся (от кез).
Кезек – очередь.
Кезінде – во время.
Кəліндер – календарь.
Кəмсамол – комсомол.
Кəлектіп – коллектив.
Кəмүнес – коммунист.
Кəмпот – компот.
Кəнберт – конверт.
Капійтал – капитал.
Кəпійталістер – капиталисты.
Кəперетіп – кооператив.
Кəпүсте – капуста.
Кəрійдер – коридор. 
Кəртішке – карточка.
Кəртоп – картофель.
Кəссə – касса.
Кəтлел – котлеты.
Кішкене – маленький.
Кій – одень, надень.
Кійло – кило.
Кійім – одежда, платье. 
Кійін – одевайся.
Кійсел – кисель.
Кілас – класс (школьный).
Кім – кто.
Кір – зайди, заходи, входите. Грязный. Гиря. (үйге кір – зайди в комноту, 

кір кійім– грязная одежда. Бір кійло кір – (кило гири см. ылас).
Кірледі – загрязнилось (глагол от кір).
Кірлетті – загразнил.
Кісі (адам) – человек.
Кітап – книга.
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Кітапқана – библиотека.
Көше – улица.
Көш – кочуй, переходи с места на место.
Көшір – спиши, перенеси (от көш, напр: дəптерге көшір – спиши в 

тетрадь, орындықты көшір – перенеси стул).
Көшірме – копия.
Көшпелі – кочевой (от слова көш).
Көйлек – рубашка, женское платье.
Көк – синий. Небо (көк көйлек – синяя рубашка, Көкте күн – на небе 

солнце).
Көкне – кухня.
Көктем – весна (см. жазғытұр).
Көл – озеро.
Көлем – пространство.
Көлік – подвода – тягловая сила (животная).
Көк – подчуняйся, кожа сушеная. 
Көп – много.
Көптен – давно. Помногу (сені көптен көрмедім – тебя не видел я дав-

но. Сабақты көптен бер – помногу давай урок, см. алда қашан).
Кер – жер – всякая всячина: мелочь; пустяковина. 
Көреді – видит (от көр) сравно қара.
Көрі – чем (при сравнении).
Көрін – покажись, являйся.
Көрөпкі – коробка. 
Көтер – подними. 
Көтеріл – поднимайся; восстань (возвр. гл. от көтер).
Көтеріліс – восстание.
Көз – глаза.
Күш – сила (см. əл).
Күшік – щенок. 
Күйлі – в хорошем состоянии. Состоятельный. 
Күл – смейся. Зола (бала күлді – ребенок засмеялся, сен күл шығар – ты 

вынеси золу.
Күміс – серебро.
Күн – солнце. День.
Күріш – рис. 
Күнделік – ежедневный.
Күрес – борьба.
Күрс – курс. 
Күтеді – заботится, ухаживает, бережет (осн. күт).
Күз – осень.
Күзет – стереги. 
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Күшейт – усиливай. 
Күшті – сильный.
Күйзелүу – разлука.
Күте тұр – обожди. 
Күуəлік – удостоверение.

Л. 

Лайық – соответствующий, приличествующий.
Лауазым – должность.
Лексійе – лекция.

М. 

Ма (-ме, -ба,-бе, -па, -пе) – ли.
Маған – мне (основ. мен).
Магазын – магазин.
Май – масло, май – месяц.
Мал – скот.
Малай – батрак.
Мал балалау – окот скота.
Малшы – пастух.
Маман – специалист.
Мамандық – специальность.
Мана – давеча.
Маңыз – значение, сущность.
Мақал – пословица.
Мақала – статья (литературная).
Мақсат – задачи, цель.
Мақта – хлопок, хвали.
Мақташы – хлоповод.
Мақташылық – хлоповодство.
Мақыйда – удобряй.
Март – март.
Мата – мануфактура. Спутывай (лошадь).
Мазар – могила.
Мекеме – учреждение.
Мектеп – школа. 
Мен – я.
Мемлекет – государство.
Меншік –собственность (жеке меншік – частн. собств).
Мені – меня.
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Метал – металл.
Метір – метр.
Мезгіл – время.
Мə – на вот.
Мəжіліс – заседание.
Мəшійне – машина.
Мəркі – марка.
Мəселе – проблема, вопрос.
Мəскеу – Москва.
Мəтемəтіке – математика.
Мін – садись (недвужищийся предмет).
Міне – вот.
Міндет – обязанность.
Міндетте – обязуй.
Мітінігі – митинг.
Мол – достаточно, вдоволь.
Молайады – станосится достаточным глагол от мол).
Мөлдір – прозрачный.
Мөр – печать.
Мөрже – труба.
Мұнай – нефть.
Мұнда – здесь, сюда (мұнда не бар? – Здесь что есть? Сен мұнда кел – 

ты иди сюда).
Мұрын – нос.
Мұқтаж – нужда.
Мұз – мед.
Мұздайды – леденеет, замерает (основ. мұз).
Мүше – член.
Мүлік – имущество.
Мүйнет – минута.
Мүмкін – возможно.
Мүмкіндік – возможность.
Мүзей – музей.
Мүзіке – музыка.
Мүзіке тарталыда – музыка играет.
Мыйрамда – празднуй.
Мыйрам – праздник.
Мылжың – болтун; толтовня.
Мынадай – вот такой. Последеющему. 
Мыналар – эти, следующие. 
Мынау – это. 
Мың – тысяча.
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Мыс – медь.
Мысал – пример.

Н.

Нашар – слабый, -бо.
Нан – хлеб печеный (сравн. астық, егін).
Нар– одногорбый верблюд.
Нұсқаушы – инструктор. 
Науұан – кампания.
Не – что.
Неше – (нешеу) – сколько (ср. қанша).
Нешінші – который.
Неге – почему, зачем.
Негіз – основа.
Немесе – или.
Неміс – немец.
Нерп – нерв.
Несі – что (притяж. форма от не).
Нəн – великан.
Нəрсе – вещь (см. зат).
Нəтійже – результат.
Нəзік – нежный.
Нойыбір – ноябрь.
Нөмір – номер.
Нұсқа – интруктируй.
Нұсқау – инструкция.

О.

Облыс – область.
Одақ – союз (кеңес одағы – советский союз).
Одақтас – вступайте в союз, союзный.
Оған – ему.
Ойғыр – уйгур.
Ойла – думай. 
Ойна – играй.
Ойын – игра.
Ойыншық – игрушка.
Ол – он. 
Олай емес – не так.
Олай – так.
Олай болса – если так.
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Олар – они.
Он – десять.
Онан – оттуда, от него.
Онан басқа – кроме того.
Онан соң (сонан соң) – после этого, затем, потом.
Онша – не так (употребл. всегда – отрицательным предложении напр: 

Онша жақсы емес – не так хорошо).
Онда – там, туда.
Ондық – десяток, десятка, десятник.
Онсыз – без того.
Оң – правый.
Оңай – легкий, -ко (против. қыйын – трудно).
Оңда – направо. Исправляй. 
Опортұншыл – опортунист, опортунический.
Опортұншылдық – опортунизм.
Оқұу – учение, чтение (ср. үйренүу).
Оқұушы – ученик, читатель.
Оқұу үйі – изба-читальня.
Оқы – учись, читай (ср. үйрен).
Оқытұушы – учитель.
Ор – жни, ров. (егін орды – жал хлеб; орды қазды – рыл ров).
Орамал – платок.
Ора – заверни.
Орал – Урал (горы).
Орасан – червысайно, не заурядна.
Орнады – утвердилась (основа орна).
Орта – середина, центр, средний.
Орташа – середняк.
Орталық (кіндік) – центральный.
Ортасында – в центре, в средине.
Орын – место.
Орында – исполняй (корень орын).
Орынбасар – заместитель (орын-басар).
Орнына – вместо, на место.
Орындық – стул (корень орын).
Орыс – русский.
Осы – это. Осы шақ – настоящее время).
От – огонь. 
Отан – отечество.
Отар – колония.
От арба – поезд (пойыз).
Отын – дрова (от от).
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Отыр – садись, сиди.
Отыз – тридцать.

Ө.

Өгіз – вол (сравн. сыйыр, бұқа).
Өкірік – округ.
Өкіл – представитель.
Өктəбір – октябрь.
Өлшеу – измерение.
Өл – умри.
Өлең – песня. Стихотворение.
Өлке – край.
Өлкелік – краевый.
Өмір – жизнь (в мысле физиологическом ср. тұрмыс).
Өндіріс – производство (корень өн).
Өнім – продукция.
Өнімсіз – не продуктивный, не производительный.
Өнеді – вырабатывается (продукция). Прививается (укол) произрастает, 

принимается (семя). Основ өн.
Өнер – искусство.
Өнерлі кесіп – промышленность.
Өркенде – развивай.
Өс – расти.
Өсімдік – растение, растительность.
Өсір – выращивай, разводи. 
Өсіру – выращивание, разведение.
Өсійет – завет.
Өт – пройди, проходи. Желчь (Қыс өтті – зима прошла, өт ашшы – 

желчь горька).
Өте – очень.
Өтін – проси. 
Өтініш – просьба. 
Өткен – прошедший. 
Өткен шақ – прошедшее время.
Өткіз – пропусти.
Өзен – река. 
Өзгереді – изменяется (от өзгер).
Өзгеріс – изменение, реформа.
Өзі – он сам.
Өзің – ты сам. 
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П.

Пакүлтет – факультет.
Парат – парад.
Партыйаның орталық кəмійтеті – ЦК партии.
Партпел – портфель.
Паспырт – паспорт.
Пайда – польза, прибыль.
Палау – плов.
Памыйдор – помидор.
Парта – парта.
Патша – царь.
Партыйа – партия.
Пеш – печь.
Пəбрік – фабрика.
Пебрал – февраль.
Пəлто – пальто.
Пəмійлійе – фамилия.
Пəн – дисциплина научная. Напр: физика.
Пəсөлке – поселок.
Пішен – сено.
Пійəнер – пионер.
Пійзійке – физика.
Піседі – варится (осн. піс).
Пісір – вари (см. ас).
Пленүм – пленум.
Прансұз – француз.
Пролетарыйат – пролетариат.
Просент – процент.
Протакол – прокотол.
Пышақ – нож.
Пошта – почто.
Плақат – плакат.

Қ. 

Қабыл ал – одобряй, принимай (предложение).
Қабырға – ребро, стена (мал қабырғасы – ребро скота. Үй қабырғасы 

–стена дома. См. қар кереге).
Қашан – когда.
Қашанда – всегда.
Кашау – долото.
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Қадыр – уважение, почет.
Қағаз – бумага.
Қаһарман – герой.
Қай, қайсы – который.
Қайшы – ножница.
Қайда – где, куда (пышақ қайда – где нож? Қайда барасың? – куда идешь).
Қайдан – откуда.
Қаймақ – сливки.
Қайнаған – кипяченый.
Қайнат – кипячи.
Қайрат – энергия, сила.
Қайт – вернись.
Қайтар – верни.
Қайта – снова.
Қал – оставайся.
Қала – город.
Қалай – как.
Қалам – ручка.
Қаламұш – перо.
Қалдық – отстаток.
Қалқоз – колхоз.
Қалық – народ (см. жұрт, ел).
Қалық ағартұу кəмійсерійеті – народн. ком. просвещения.
Қалық кəмесерлер кеңесі – Совет народных комиссаров.
Қалғаны – остальное.
Қалпақ – шляпа.
Қалқозшы – колхозник.
Қамсыздандыр – обеспечивай.
Қамыр – тесто.
Қан – кровь, напейся. Хан (қан шықты – кровь вышла. Сұуға қан – на-

пейся воды. Қан түсірілді – хан низложен).
Қанша – сколько (срав. неше).
Қандай – какой?
Қант (шекер) – сахар.
Қап – мешок.
Қар – снег.
Қара – черный, смотри (Қара тақта – черная доска. Бері қара – смотри 

сюда, ср. көр).
Қара шарұуа – крестьянин.
Қарағанды – Караганда.
Қарай – частица, указывай, направление (Бері қарай жүр – сюда иди. 

Əрі қарай оқы – дальше читай, основ. қара).
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Қарамағындағы – подведомственный.
Қараңғы – темный.
Қарауыл – караул (основа қара).
Қарауытады – чернеет (см. қаралады).
Қарбыз – арбуз.
Қарсы – против.
Қарқын – темп.
Қарт – старый (в отношений живых существ).
Қарта – карта.
Қартайады – стареет.
Қаржы – средства денежные.
Қарын – желудок.
Қарындаш – карандаш.
Қарындас – младшая сестра.
Қасы, қасында – около, возле.
Қасық – ложка.
Қат – письмо. Мерзни (қат жаз – пиши письмо. Сұу қатты – вода 

замерзла).
Қатшы – секретарь.
Қата – ошибка.
Қаттар – ряд, этаж.
Қатты – твердый, жесткий, замерз.
Қатын – жена. Женщина (вышедшая замуж: ср. əйел).
Қатынас – сообщение, сношение.
Қатынас қағаз – отношение.
Қаулы – постановление.
Қауын – дыня. 
Қаз – рой. Гусь (арық қаз – рой арык. Қаз жүр – гусь ходить).
Қазағыстан – Казакстан.
Қазпи – Казпи.
Қазақ – казак (народ).
Қазыр – сейчас (ср. əзір).
Қош – до свидание.
Қош келдіңіз – добро пожаловать.
Қошқар – племенной баран (ср. қай).
Қоғам – общество.
Қоғам танұу – обществоведение.
Қой – баран (вообще). Оставь, перестань, положи. (қой жайылады – 

бараны пасутся, Ойынды қой – оставь, играть. Кітап қайда қойдың – где 
положил книгу. Ср. сал, қошқар, саулық).

Қол – рука.
Қол шапалақта – аплодируй.
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Қол шапалақтау – аплодисменты, рукоплескание.
Қол қой – подпишись, распишись, руку положи.
Қон – ночуй.
Қонақ – гость.
Қоңыр – коричневый.
Қор – фонд, запас.
Қора – хлев, двор, стадо. Мал қорада – скот в хлеве. Бала қорада ойнай-

ды – ребенок играет во дворе. Далада қара мал жүр – в степи ходят стада 
скота.

Құлып – клуб.
Қор – фонд, запас, резерв.
Қорға – защищай.
Қорған – защита, крепость.
Қорғасын – свинец.
Қорғаушы – защитник.
Қорт – сделай вывод, заключай. Очищать руду. Мен сөзді қорытамын – 

я заключаю – резюмирую – речь. Кен қорытады – очищает руду).
Қорытұу – вывод, заключение.
Қос – сложи, соединяй.
Қосымша – приложение.
Қозғал – двигайся.
Қозғалыс – движение.
Қозы – ягненок.
Қоздайды – ягнится.
Құбылмалы – изменчивый.
Құй – лей, налей.
Құл – раб.
Құлақ – ухо.
Құлақшын – треушник.
Құлақтандыр – об’являй, оновещай.
Құлақтандырұу – об’явление, оповещение.
Құлады – пал, упал (корень – құла).
Құлат – низвергай, свергай, не спускай. 
Құлпырады – переливает цветами (осн. құлпыр), переносно: благоден-

ствует.
Құлпыртты – переносно: привел в благосотояние.
Құлын – жеребенок.
Құм – песок.
Құрал – оборудование, инструмент.
Құрал-сайман – орудия.
Құр – устрой, строй.
Құрсайды – заволакивает, обводакивает.
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Құрылыс – строительство.
Құртады – уничтожает (основа құрт).
Құрт – уничтожь. Червь, творог.
Құртылады – уничтожается.
Құс – птица.
Құттықта – поздравляй.
Құттықтау – поздравление, приветствие.
Құуан – радуйся.
Құуант – обрадуй.
Құуат – энергия.
Құуырады – жарит (основа: құуыр).
Құуырдақ – жаркое, жареное.
Қыдыр – гуляй.
Қыдырғыш – гуляка.
Қыдырма – прогульщик.
Қыдырұу – гляние, прогулка.
Қыйар – огурец.
Қыйын – трудно, -ый.
Қыл – делай, волос жетский (жұмыс қылдым – работал, қыл сатты – 

продал волос конский) ср. ет, істе.
Қымбат – дорого, -ой.
Қымбатты – дорогой.
Қымыз – кумыс.
Қыр – возвышение, хребет.
Қырқ – сорок.
Қыс – зима. Сжимай (қыс келді – зима пришла, қатты қысты – сильно 

сжимал).
Қысқа – короткий.
Қысқарады – укорачивается.
Қыз – девочка, девушка, -ица.
Қызарады – краснеет.
Қызартады – заставляет краснеет.
Қызмет – служба.
Қызметкер, -ші – служащий.
Қызыл – красный.
Қызыл отау – красная юрта.
Қызық – веселый, занимательный.

Р.

Радійо – радио.
Рақмет – спасибо.
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Ресей – Россия.
Ресейлік – российский.
Респүбліке – республика.
Ретсеп – рецепт.
Ріддер – Риддер.
Ромашкі – ромашка.

С. 

Сабан – сабан, плуг.
Сабын – мыло.
Сабақ – урок.
Сағат – часы, час.
Саған – тебе.
Сағынады – скучает по кому-либо. Мен жолдасымды сағынамын – я 

скучаю по товарищу, основа – сағын).
Сай – овраг.
Сайасат – политика.
Сайасы – политический.
Сайла – выбирай.
Сайлау – выбор.
Сайын – еже (послеслог).
Сал – клади (ср. құр, жаса).
Салақ – неряшливый, -во, неряха.
Салқын – прохладный, -но.
Салт–сана – идеология.
Салыстыр – сравни.
Самай – высок.
Сан – число, количество.
Сана – считай, сознание (нəрсе сана – считай вещи. Таптық сана – 

классовое сознание).
Саналы – сознательный.
Санасыз – безсознательный.
Сапа – качество.
Сапалы – с лучшим качеством.
Сақта – храни, береги (ср. күт).
Сақтық – сбережение.
Сарай – сарай, дворец.
Сарғайады – желтеет (основа: сары).
Сары – желтый.
Сат – продай.
Сатсыйалдық – социалистический.
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Сатсыйалійзім – социализм.
Сатұушы – продавец.
Сатып ал – купи, покупай.
Сау – дой, здоров. Сыйыр сау – дой корову. Ден сау – здоров.
Сауады – доит.
Сауат – грамота.
Сауаттанұу – быть грамотным.
Сауатсыз – неграмотный.
Сауатты – грамотный.
Сауатсыздық – неграмотность.
Сауатсыздық жойұу – ликвидация неграмотности.
Сауатсыз жойұу қоғамы – О.Д.К.
Сауда – торговля.
Саулық – здоров, овца (саулық сақта – береги здоровье, саулық сауады 

– овцу доит. ср. қой, қошқар).
Сауын – дойный скот.
Сауыншы – доярка.
Сауыт – сосуд.
Себүуші – сеятель, -ка (от сеп).
Сегіз – восемь.
Сейіл – прогулка.
Сексен – восемьдесять.
Сектір – сектор.
Секүнт – секунда.
Сембі – суббота.
Сембілік – субботник.
Семіз – жирный.
Сен – ты, доверяй (сенемін – доверяю).
Сені – тебя.
Сенім – доверие.
Сенім қағаз – доверенность.
Сенімді – верный, надежный.
Сенімсіз – не надежный, не заслуживающий доверия.
Сеп – сей.
Сəкі – нары.
Сəлем – привет.
Сəн – роскошь, украшение.
Сəскелік – завтрак.
Сіз – вы.
Сійез – с’езд.
Сійрек – редкий, -ко.
Сілте – укажи путь, направляй из путь.
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Сілтеу – указание.
Сінтəбір – сентябрь.
Сіңлі – мл. сестра – женщина (см. қарындас).
Соғыс – война.
Сол – тот, левый (сол кісі келді – тот человек пришел, сол қолым ауыра-

ды – левая рука болит).
Солда – налево.
Сом – рубль.
Сонан бері – с тех пор.
Сонан соң – после того (ср. онан соң).
Сонда – там.
Сондықтан – поэтому.
Соң – после (см. кейін).
Сорғым – промокашка.
Сорпа – бульон (көже).
Сорт – сорт.
Созылады – продолжается (основа созыл).
Сөйле – говори, расскажи (см. де, айт).
Сөйлес – побеседуй, беседуй.
Сөйлесүу – беседа.
Соқ – бей, соғады – бьет – переносна: жел соғады – ветер дует.
Сөл – сок.
Сөз – слово.
Стаж – стаж.
СТО – СТО.
Стүдент – студент.
Сұлық – жидкий.
Сұлұу – красивый.
Сұм – хитрый. 
Сұра – спрашивай, – вопрос.
Сұу – вода.
Сұула – мочи, намочи.
Сұуық – холодно.
Сұуырады – веет (основа сұуыр).
Сұусын – напиток.
Сүурет – рисунок, картина.
Сүй – целуй.
Сүйікті – милый, любезный.
Сүйінші – вознаграждение за доставление хорошей вести или пропав-

шей вещи.
Сүйтіп – таким образом, сокращенное от солай етіп).
Сүлгі – полотенце (см. орамал).
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Сүр – консервы, консервированное мясо.
Сүрлеу – консервировать (в отнош. сена – силосовать).
Сүрт – вытри.
Сүртін – вытирайся.
Сүт – молоко.
Сүтей – давать много молока.
Сыйа – чернила.
Сыйақты – тому подобно.
Сыйа сауыт – чернильница.
Сыйлық – подарок.
Сыйпыр – цифра.
Сыйыр – корова.
Сындыр – сломай.
Сыпыр – подметай.
Сыпырғыш – метла.
Сырты – внещняя сторона чего-нибудь.
Сыра – пиво.
Сыз – сырое место.

Т.

Та (те) – и – и см. да, де.
Таба – сковорода.
Табыс – достижение.
Таға – подкова.
Тағы – жəне – еще. Дикий (тағы не айтасың – еще что говорищь. Тағы 

қайұуан – дикое животное).
Тағы (басқалар) – и другое.
Тағысын тағылар – и т.д.
Тамақ – пища (см. ас).
Тамыр – корень. Приятель, любовник, -ница.
Танды – отказался от своих слов (корень – тан).
Таныды – узнал, опознал.
Таныс – познакомься, знакомый (ол мені мен таныс – он знаком

со мной, ол мені мен быйыл танысты – он познакомился со мной в этом 
году)

Тап – найди. Класс – общественный (маған дəптер тап – найди мне те-
традь. Тап дұспаны – классовый враг, жұмысшылар табы – рабочий класс).

Тапсыр – вручи, поручи.
Тақта – доска.
Тара – расчесывай, расходись.
Таран – причесывайся.
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Тарақ – расческа.
Тарат – распусти.
Тарт – тяни, тащи.
Тары – просо.
Тар – тесно, -ный.
Тас – камень.
Таста – брось, кинь.
Тасы – перенеси, перевези.
Татар – татарин.
Татұу – мирно, дружно.
Тау – гора.
Тауар – товар.
Таусылды – был исчерпан.
Тауық – курица.
Таза – чистый.
Тебін – тебеневка.
Тегін – бесплатно, даром.
Тегіс – ровный, все.
Тек – лишь, только, просто. Происхождение социальное (Мен тек кеше 

келдім – я приехал только вчера, мен тек айттым – я просто сказал. Менім 
тегім кедей – мое происхожд. бедняцкое).

Теқнік – техник.
Тексер – проверь, обследуй.
Телепон – телефон.
Телгірам – телеграмма.
Темекі – табак.
Темір – железо.
Темір жол – железная дорога.
Тең – ровный.
Теңдік – равенство.
Терезе – окно.
Терге – опрашивай, допрашивай, расследуй.
Тергеу – допрос, расследование.
Тергеуші – следователь.
Тер – пот, подбирай. (тер шықты – пот выпустил. Ол масақ терді – он 

подбирал колосья).
Терледі – вспотел (корень тер).
Тері – кожа.
Тез – быстро (см. жылдам).
Тезіс – тезис.
Тəжі – тяж.
Тəрбійе – воспитание.
Тəрелкі – тарелка.
Тəртіп – дисциплина, порядок.
Тəтті – сладкий (см. дəмді).
Тігінші – портной.
Тігін – шитье.
Тій – коснитесь, задень, тронь.



Бес томдық шығармалар жинағы

109

Тійме – не тронь.
Тік – шей, крутой.
Тійіс – следует.
Тіл – язык, разрежь. (Мен қазақ тілін үйрендім – я изучился каз. языку. 

Қарбыз тіл – разрежь арбуза).
Тіл қат – расписка.
Тілім – кусок, ломоть. (Бір тілім нан бер – дай один кусок хлеба).
Тіпті – совсем.
Тірəктір – трактор.
Тірі – живой.
Тірке – зарегистрируй.
Тіркеуші – регистратор.
Тізім – список.
Тыс – зуб.
Той – пир, торжество. Наешься (өктəбір тойы – октябрское торжество. 

Мен тойдым – я наелся).
Толады – наполняется (осн. тол).
Толтыр – наполняй.
Толы – полный (чем-нибудь).
Тон – тулуп.
Топ – с’езд.
Тонады – мерзнет.
Тоқ – сытый.
Тоқмаш – лапша.
Тоқта – остановись.
Тоқтат – останови.
Тоқы – тки.
Тоқыма пəбірік – ткацкая фабрика.
Тоқұу – тканье.
Тоғыз – девять.
Тоқсан – девяносто.
Торы – гнедой.
Төбе – потолок, холмы. Макушка (үй төбесі – потолок дома, тау тө-

бесі – вершина, макушка, холма, адам төбесі – макушка человека).
Төк – слей, вылей (см. құй).
Төл – приплод скота.
Төле – плати.
Төлетүу – платеж.
Төмен – вниз.
Төменгі – нижний.
Төңкер – переверни, опрокинь.
Төңкеріс – революция.
Төр аға – председатель (см. аға).
Төрт – четыре.
Төсе – постели.
Төсек – постель.
Тсек – цех.
Тұшшы – пресный.
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Тұман – туман.
Тұқым – семя.
Тұр – вставай, стой.
Тұрмыс – жизнь, быт (см. өмір).
Тұт – держи.
Тұуралы – о, про.
Тұуысқан – родной, родственник.
Тұура – кроши (см. кес, тіл).
Тұз – соль.
Түбіт – пух.
Түйе – верблюд.
Түжірке – тужурка.
Түйіз – крупинка.
Түгіл – все на лица.
Түгенде – делай перекличку, сочитай всех.
Түкір – плюнь.
Түр – вид, форма.
Түрі – разный.
Түн – ночь.
Түс – цвет, сон. Полдень, слезай (Мынау ақ түс – это белый цвет. Ол 

ұйқыда түс көрді – он во сне видел сон. Түсте сабақ тоқтады – в полдень 
уроки приостановились. Ол аттан түсті – он слез с лошади).

Түсім – доход, проход.
Түсін – понятно.
Түсінікті – пойми.
Түстік – обед.
Түзе – исправляй (түзет).
Тый – запрети.
Тыйатыр – театр.
Тыйын – копейка.
Тыныш – спокойно.
Тыныштал – успокойся.
Тыныс – передышка, перерыв.
Тыңда – случай.
Тырма – грабли. Борона.
Тырмала – борони.

Ұ.

Ұш – лети. 
Ұшқыш – летчик.
Ұйа – ячайке. Гнездо (партыйа ұйасы – партячейка. Құс ұйасы – гнездо 

птицы).
Ұйаң дыбыс – звонкие звуки.
Ұйат – стыд.
Ұйым – организация.
Ұйымдас – организуйся.
Ұйқы – сон (см. түс).
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Ұйықта – спи.
Ұл – сын.
Ұлт – нация.
Ұлтшыл – националист.
Ұлы – великий.
Ұлы (ұлық) – великий.
Ұлы орысшылдық – великодержавный шовинизм.
Ұмыт – забудь.
Ұн – мука (ср. пон: астық, егін).
Ұнады – понравился (см. ұна).
Ұнамды – подходящий.
Ұқұқ – право (на что-нибудь) Сайлау ұқұқы – избирательное право.
Ұр – бей.
Ұран – лозунг. 
Ұры – вор.
Ұрлады – украл. Уворовал.
Ұрлық – воровство.
Ұсақ – мелкий.
Ұста – держи, кузнец, слесарь, мастер (дəптерді ұста – держи тетрадь. 

Ол жақсы ұста – он хороший мастер. Ұста пышақ соқты – слесарь сде-
лал нож, см. шебер).

Ұсталған – подержаный. 
Ұстап – устав.
Ұсын – предлагай, предложи.
Ұсыныс – предложение.
Ұуақ – мелкий.
Ұуақ-түйек – мелочь.
Ұзақ – долгий.
Ұзарды – удлинилось.
Ұзын – длинный. 

У.

Уақыт – время.
Уəде – обещание.

Ү.

Үш – три.
Үшін – для рад, за, из-за (послеслог).
Үдетпелі жоспар – встречный план.
Үгіт – агитация.
Үгітші – агитатор.
Үгіт-насыйқат – агитация и пропаганда.
Үй – дом.
Үйен – июнь.
Үйел – июль.
Үй іші – семья.
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Үйрен – обучайся, научись, приобретай уменье (жазұуға үйрендім – 
писать научился, оқұу керек – учиться надо ср. оқы).

Үйрет – обучай, научи (практическому. ср. оқыт).
Үйренүу – обучение (ср. оқұу).
Үйткені – потому что.
Үкімет – правительство, власть.
Үлестір – раздавай.
Үлгі – образец.
Үлгір – успевай.
Үлкен – большой.
Үніберстет – университет.
Үреді – лает (осн. үр).
Үрпійіт – волосы дыбом.
Үсте – на верху.
Үстел – стол.
Үз – вырви, оторви, прерви.
Үзбей – беспрерывно.
Үзіліс – перерыв.

З. 

Зал – зал. 
Заң – закон.
Зат – предмет.
Зауыт – завод.
Зыйан – вред, из’ян.
Зыйанкес – вредитель.

Ы.

Ыдыс – посуда.
Ышкап – шкаф.
Ылас – грязный. 
Ыластады – запачкал.
Ылақ – козленок.
Ымырашылдық – либерализм.
Ынтықан – экзамен.
Ырза – согласен.
Ырзалық – согласен.
Ыс – сажа, копоть.
Ысқырды – свистел (основа ысқыр).
Ыссы – горячий.
Ыстанса – станция.
Ыстақан – стакан.
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ШОНАН ҰЛЫ мен ГОЛƏҚАБЫСКАЙА А.
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Педагөгійкелік ғылмій зерттеу үністетінің тұңғыш еңбектері – педа-
гөгійкелік екіспедетсійе матерійалдары – қазақ бастауыш мектебінің қай-
та құрылыс жолындағы бір қатар мəселелері мен таныстырады. Мектеп 
құрылысында бір қатар үлкен табыстарымыз бен қатар – мектептің оқұу 
тəрбійе істеріне байланысты көмекшіліктері де бар. Үністет матерійал-
дары мектептердің көпшілігіне бірдей жетімсіздіктерді айтұу мен қабат. 
Ол кемекшіліктерді қалай жойұудың да жолдарын көрсетүуге тырысқан. 
Сондықтан екіспедетсійе матерійалдары оқұу тəрбійе жұмысының барлық 
мəселелерін ашып шешіп бермесе де, ағартұу қызметкерлеріне жəрдем бе-
рерлік пайдалы жерлері аз емес. 

Бастауыш орта мектеп оқытұушылары бұл еңбекті оқып танысұу мен 
қабат өз жұмысы мен бұл еңбектегі көтерілген мəселелерге сын көзі мен 
қарап, шұғыл тексеріп ағартұу майданындағы зор міндет – оқұу жұмысын-
дағы кемшіліктерді жойұу ретінде жəрдемі болар деп тауып, осы үністет 
матерійалын баспаға беріп отырмыз. 

Қ. А. Кəмесерінің орынбасары: БАЙМАҚАН ұлы
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ШОНАН ҰЛЫ

Қазақ мектептерінде емла жайы.

1933-жылы əпірел айында Қазағыстанның педагөгійкелік ілім зерттеу 
үністеті Қазағыстан мектептерін зерттеу үшін екіспедетсійе шығарған. 
Көп жұмысының ішінде екіспедетсійе қазақ мектебінде ана тілі қалай 
жүрүуін де зерттеген. 

Ана тілі жат жазұу, көшірүу, жылдам жазұу, дауыстап оқұу, іштен 
түсініп оқұу жағынан зерттелген. Бұл жерде біз балалардың жат жазұуына 
сүйеніп, емленің осы күні не күйде екенін талдаймыз. 

Жат жазұу арқылы емле тексерүу үшін арналып үш тесіт жасалды: а) 
1-2 бөлімдер үшін бір тес, б) 3-4 бөлімдер үшін бір тест жана 5-7 бөлім-
дер үшін бір тест (тестер осы оқытұудың айағына тіркелді). Тестер Қалық 
Ағартұу Кəмесерійетінің 1933-жылы шығарған пырағырамына сүйеніп 
жасалды. 

Тест түрлері:

1 бөлім үшін 26 сөз 120 əріп 20 мүйнеттік
2     ,, 26   ,,  120    ,, 12 ,,
3     ,, 63   ,,  275    ,, 23  ,,
4     ,,  63   ,,  275    ,, 18 ,,
5, 6, 7  ,, 80   ,,  300    ,, 20  ,,

Сөздерден сөйлем құралып берілген. Барлық сөйлем саны 1-2 бөлімдер 
үшін 5 сөйлемнен, 3-4 бөлімдер үшін 11 сөйлемнен. 5, 6, 7 бөлімдер 19 
сөйлемнен. 

Зерттелген мектептер: жаңа Семейдің № 16 мектебі, Затон мектебі, 
Ақжал мектебі, Жарма мектебі, Шəуілді мектебі, Түркістан мектебі, Абат 
мектебі. 

Зерттелген бөлімдер мен балалар саны:
Бөлімдер Бөлімдер саны Бала саны 
1. Бөлім 7 138
2. Бөлім 6 162
3. Бөлім 5 92
4. Бөлім 5 64
5. Бөлім 2 44
6. Бөлім 2 15
7. Бөлім 1 12
Барлығы: 28 528

Ана тілі матерійалдарын өңдесүу ҚазПИ-дің стүуденттері қатысты. 
Тест пен зерттеуден басқа қолымызда екіспедетсійе əкелген балалар 

дəптері мен мектептің жалпы күйі тұуралы деректер болды. 
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Бұл қорытұу бұлай реттеліп жазылған: əуелі əр мектептің мінездемесі 
беріледі, қаталары талданып, ол қаталардың себебі көрсетіледі де қорытұу 
ол қаталарды қалай жойұу əдістерін, жолдарын көрсетіп тынады. 

Енді əр бөлімнің қаталарын талдап, мінездемелерін шығаралық. 

Бірінші бөлімде орта есеп пен алғанда бала басына келетін қата саны 
мынадай:

Сүйтіп, тек Түркістан мен Ақжал мектебі ғана бір жөн тəуір, басқа мек-
теп балаларының қатасынан ат сүрінгендей. Өте-мөте Абат мектебі ең арт-
та, жаңға ілесе алмай келе жатөаны көрінеді. Бұл мектепте бала бір сөзге 
екі қатадан жібереді. 
Бірінші бөлімде ең тəуір, ең нашар балалар қатасының салыстырма 

саны мынадай:
Мектеп аты Ең жақсы бала қатасы Ең нашар бала қатасы 
Түркістан - 32
Ақжал - 42
Жарма 1 75
Шəуілдір 1 144
№16 2 142
Затон 0 157
Абат 1 195

Мұнан алды мен көзге түсетін нəрсе – жақсы балалар мен нашар ба-
лалар арасының орасан алыстығы. Мəселен, Затон мектебінде Дайырқан 
қызы бір қата істемегенде, Тұзақ ұлы 157 қата жасаған. Қай мектептеде 
осындай күйді көреміз. Мұнан шығаратын қорытұу: нашар балаларға 
мектеп арнаулы жəрдем бермеген, іріктеп бөлімді білімі мен жасы ша-
малас балалардан жасай алмаған. 2-нші бөлімде 8-14 арасындағы бала-
лар бірге отыр. 

Бірінші бөлімдегі емла қатарының түрі мынадай:
Қата 
түрі

Қалған 
сөз

Қалған 
дауыс-
ты 

Үндес-
тікке 
қарсы 

Ұу, Үу 
қарсы

Ый, ій 
қарсы

Қалған 
дауыс-
сыз

Басқа 
қата-
лар

Бар-
лығы 

Балаға 
орташа 
келетіні 

Неше 
қата

318 583 97 74 65 671 337 2145 17

% 14.8 27 4.5 2.4 3.1 31.2 16 100
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Көрнекілік үшін мұны дыйағырам мен көрсетсек, мынадай болып 
шығады: 

Бірінші бөлімде қатаның дені жазғанда дауысты, дауыссыз дыбы-
старды, тұтас сөздерді қалдырып кетүу екенін көреміз. Мұнан шығатын 
қорытұу: мектептер соңғы пырағырамды қолданбаған. Оқытұушы-
лар сауат аштырұу əдістерін білмейді, балалар сөйлемді сөзге, сөзді 
бұуынға, бұуынды дыбысқа жіктей алvайды. 

Баланың көзі де, құлағы да, қолы да қатар жаттықса емлеге дұрыс үйре-
не алады. Бірінші бөлімде дұрыс жазұуға өте мөте көзді дағдыландырып, 
көшіртүу жұмысын көп жүргізүу керек. Мына қаталардың түріне қараған-
да, балалардың көз, құлақ тұтқырлығы тəрбійеленбеген, көшіріп жазұу 
жөнге қойылмаған. Оның үстіне оқытұушылар тексерүу жат жазұуын 
дұрыс жазғыза да білмейді. 

Жат жазұу жаздырғанда оқытұушылар əуелі сөйлемді анықтап тұтас 
оқып шықпайды. Сөйлемді салғаннан бөлмелеп, бір-бір сөзден айтады, 
бір сөзді жазып болған соң екінші сөзді айтады. Сондықтан жай жазатын 
балалар үлгере алмай, сөздерді, бұуындырады, дыбыстарды тастап кетіп 
отырады. 

Сондықтан жазғанда балалар сөйлемнен сөз қалдырады, сөзден бұуын 
тастап кетеді, бұуыннан дыбыс тастап кетеді; кей балалар «сұусын» орны-
на «сүусын», «сүт», «айран» орнына «сүтайран», «тұу» орнына «түйіл», 
«бор, Алматы» орнына «боралматы», «Тұрсын» орнына «тұрұ» йə «тр-
сын», «аттары» орнына «атары», «бала» орнына «бал», «жылқы» орнына 
«жлқ», «сыл қы» жазады, т.т. 

Екінші бөлімдерді салыстырсақ, бала басына қата 
орташа былай тійеді:

Мектеп Түркістан Ақжал Жарма Затон Абат №16
Орта есеппен 
бала басына 
тійетін қата 
саны 

6,4 12,2 26,4 29,3 33 48,1
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Мұны көрнекілік үшін дыйағырам мен көрсетсек, мынадай болып шығады: 

Екінші бөлімде де Абат пен № 16 мектеп қатаға малтығып жатыр. Бұлар 
да мектептің аты бар да, заты жоқ. 

Түркістан мен Абат мектебінің арасы аспан мен жердей екені жоғарғы 
дыйағырамнан көрініп тұр. 

Абат пен №16 мектеп балалары екінші бөлімде де сөз басына екі қата-
дан жіберген.

Екінші бөлімдердегі ең жақсы, ең нашар балалардың қата санын 
салыстырсақ, мынаны көреміз:

Мектеп аты Ең жақсы баланың қата саны Ең нашар баланың қата саны 
Түркістан 0 16
Ақжал 5 42
Жарма 1 30
Затон 2 124
Абат 11 94
№16 3 70

Абаттың ең жақсы баласының сан жағынан Түркістанның ең нашар 
баласының қатасы жақын. Қала берді, Абат, Затон, №16 мектептің 2-нші 
бөлім балаларының білімі шұп-шұбар. 

Затонда 2 қата шығарған Нұрпейіс ұлы мен 124 қата жасаған Тұума-
бай ұлы бір бөлімде отыр. №16 мектепте үш қатадан шығарған Сəрсем-
бай қызы. Берлібек ұлы сықылды баталар 70 қата шығарған Ұнсыз ұлы 
сыйақты балалар мен бір бөлімде отыр. Мұнан бұл мектептер əрі баланы 
жасы мен біліміне қарай іріктеп бөлімге бөле алмағаны, əрі нашар ба-
лаларға арнаулы көмек бере алмағаны көрінеді. 

Екінші бөлімдер қаталарының түрі мынадай: 
Бас 
əріп 
қатасы

Қал-
ған 
сөз 

Қал-
ған да-
уысты 

Қал-
ған да-
уыссыз

Үнде-
стікке 
қарсы 

Ұу, 
үу 

Ый, 
ій 

Басқа 
қаталар 

Бар-
лығы 

Саны 769 459 449 441 96 62 27 562 2860
% 29 15,5 15,1 15,1 3,5 2 0,8 19 100
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Бір балаға келетін орта есеп пен қата саны 17,5. 

Екінші бөлім қаталарының ысқыны бірінші бөлімдікіне ұқсас. Қатаның 
дені бас əріп, сонан соң жазғанда сөз бен əріптерді тастап кетүу. 

Мұның себебі де жоғарғы бірінші бөлімдікіндей, оның үстіне сөз, 
бұуын, дыбыстарды айырарлық бірінші бөлімде негіз салынбағандық. 
Бас əріптің қатасы көп болұуының бір себебі: бала сөйлемді, сөйлем ішін-
де жай сөзден кісі аттары мен қала аттарын айыра алмаудан. Олай болса, 
мектептер 1933-жылдың пырағырамы мен оқытпаған, тіпті бұрынғы 
жылдардың пырағырамдарын да қолданбаса ғажап емес. Бас əріп қата-
ларының көп болұуына оқытұушылардың діктант жазғыза білмеуі де себеп. 
Əуелі түсінікті сөйлемді тұтас айтып алып, онсын барып сөздерді жазғызбай, 
салғаннан жеке сөздерді айтып жаздырған соң, балалар сөйлемнің қайдан 
басталып, қайда тынұуын білмейді. Сондықтан сөйлем басында да бас əріп 
қойа алмайды. Осындайдың салдарынан №16 мектеп балаларының кей біре-
улері сөйлем ортасында «қала» деген сөзді бас əріп пен, ұлы тыныстан соңғы 
сөздерді кіші əріп пен жазған, «дəптер» орнына «тəтел», «Қостанай» орнына 
«қостан», «мектеп» орнына «мектп», «тұрсын» орнына «трсн», «сыйыр» ор-
нына «сйр», «өгіз» орнына «өгз» жазған. Кей бір балалар сөзді сөзден айыра 
алмаған соң құр бодалақтап қалай болса солай жазады. Мысалы, № 16 мек-
тептің Т-к ұлы деген баласы «мектеп» орнына «метк» деп жазады т.т.

Үшінші бөлімдерде бала басына орта есеп пен келетін қата саны мынадай:
Абат Жаңа сем. Затон Жарма Түркістан
11,4 10,5 15,3 17,6 21,2

Төртінші бөлімдерде бала басына орташа есеп пен келетін 
қата саны мынадай: 

Түркістан Ақжал Семей Жаңа сем. Жарма
26,5 26,1 28 29 37,7

Үшінші, төртінші бөлім балаларының орташа қаталарын салыстырсақ, 
қата саны екеуінде теңге жақын, үшінші, төртінші бөлімдер арасында са-
уаттылық жағынан айырмашық аз деуге келеді. Бұл оқытұушылардың 
білімі тайыздығын, пырағырам мен іс істей алмай, өзінің білген көрген 
жерін қайталап түртінектей беретінін көрсетеді. Мектептерді салы-
стырсақ, үшінші бөлім болмаса, басқа жағынан Түркістан мектебі зерт-
телген өзге мектептерден тəуірірек екенін көреміз. 
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ІІІ, IV бөлімдерде ең нашар бала мен ең тəуір бала қаталарының саны 
мынадай: 

Мектептер Ең тəуір баланың қатасы Ең нашар баланың қатасы 
ІІІ бөлім ІV бөлім ІІІ бөлім ІV бөлім 

Жаңа Семей 6 13 20 39
Абат 2 23
Затон 6 24
Жарма 10 26 26 48
Түркістан 12 17 27 37
Ақжал 15 37
Семей 20 59

Бұл бөлімдердің білімі өте нашар болса да балаларының өз ара білім-
дері қарайлас. Бірақ бұл қарайластық əлді йə орташа балаға бейімделген 
емес, нашар балаға бейімделген. Мұның себебі мектепке түскен балалар-
дың алдыңғы екі бөлімде жастары мен білімі тайлас болмайды. Екінші 
оқытұушыларымыздың білім, əдісі шолақ, байлауға келсе де, күрмеуге жет-
пейді. Сондықтан тəуір балалар еркін бойлап білім ала алмайды, олар білім 
шегіне балаларға қарай шегеріле береді де, ақырында ІІІ, IV бөлімге жет-
кенде барлық балалардың білімі бір шамалас соғады, бірақ мұның есесіне 
жалпы бөлімнің білімі шегіншектеп кейін қалады. Əйтпесе 1, 2 бөлімдер-
ге нашар бала мен тəуір бала арасындағы зор айырмашық жойылғанда 3, 4 
бөлімде балалардың алды 11сөйлемнен 59,39  қата шығармас еді. 

Үшінші бөлімдер қатасының түрлері мынадай: 
Бас 
əріп 

Ійтін-
шек 
елік-
тірүу

Тар-
тыншақ 
елік-
тірүу

Демеу Үн-
дес-
тік

Ұу, 
үу

Ый, 
ій

Ты-
ныс 
белгі

Қос 
сөз

Бар-
лығы

Орта-
ша

Саны 365 1 188 297 78 60 - 190 148 1327 14,4
% 27,6 - 14,2 22,2 5,9 4,5 - 11,2 11,1 100

Дыйағырам мен көрсеткенде ІІІ бөлімдердегі қата түрлері мынадай: 
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Бұлайша айтқанда қатаның 41,8% бас əріп пен тыныс белгілеріне ке-
леді. Балалар жай сөйлем мен де дұрыс таныс емес, сөйлемді біле алмаған 
балалар тыныс белгілерінен де қатаны көп жіберген. 

Төртінші бөлімдер қаталарының түрлері: 

Бас 
əріп

Қал-
ған 
сөз

Ійтін-
шек 
елік-
тірүу

Тар-
тын-
шақ 
елік-
тірүу

Демеу Үн-
дес-
тік 

Ұу, 
үу

Ый, 
ій

Ты-
ныс 
белгі

Қос 
сөз

Бар-
лы-
ғы

Ор-
та-
ша

Са-
ны 

375 52 133 141 227 197 86 36 576 121 1947 60

% 20 8,6 6,8 7,8 12 10 3,3 2 30 6 100

Дыйағырам мен көрсетілгенде IV бөлімдер қаталарының түрлері мына-
дай: 

IV-бөлімдер қаталарының табандаған 50% бас əріп пен тыныс белгілері-
не келеді. Мектептер жай сөйлем мен тыныс белгілерін жөнді оқытпаған, 
пырағырам етілмеген. Бұл бөлімдерге үндестік пен ійтіншек еліктірүуден, 
пырағырам бойынша, қата кетүуге тійіс емес, шынында қата көп болып 
отыр. ІІІ, IV бөлімдер қаталарын талдап қарасақ, балалар гіраматікені, 
ережелерін, сөйлем түрлерін білмейтінін көреміз. 

Сондықтан үшінші бөлім балалары «Қазаңғап» орнына «қазан қап» 
йə «қазанғап», «Есенғалый» орнына «есен қалый» йə «Қасенқалый», 
«оқұуға» орнына «оқыұуға» жазған (Жарма), «кісінейсің», «келесің» 
орнына «Кісінейсін», «Келесін» жазған (Түркістан). Төртінші бөлімде 
«жап-жақсы» орына «жап, жақсы» йə «Жапжақсы», «оқыймыз» орнына 
«оқыйміз», «кісінейсің» орнына «кісінейсін», «жатпа» орнына «жатба» йə 
«жат ба», «кітапта» орнына «кітаптə», «кітəпта», «ілүулі» орнына «іліүулі» 
йə «іліүілі» жазған. Міне, сүйтіп, балалар гіраматікеден, дыбыс жүйесі-
нен қабарсыз. ІІІ, ІV бөлімдерде еш жерде сұрау белгілерін қойұуды біл-
мейді. Қаратпа, қыстырма, төл сөз дегендерді оқымаған. Қысқасы сөй-
лем жүйесі 1 басқышта үбдірі мен жоқ. 
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Мұның бəріне, əрійне алды мен оқытұушылардың білімі тайыздығы, 
тəжірійбесінің кемістігі, бір орында тұрақтамай сусый берүуі, оқытұушы-
лардың өздері де емлані, гіраматійкені дұрыс білмеуі себеп. Екінші 
басқышта да оқытұушыларымыз жайы осындай. 

Оқытұушыларымыздың білімі мынадай: 
Төменгі мек-
тептен ғана 
оқығаны 

Орта 
білімділері 

Жоғарғы 
білімді бітір-
мегені 

Жоғары 
білімділері 

Саны % Саны % Саны % Саны %
І басқышта 26 4,6 38 59,4
ІІ басқышта 8 19 32 64 4 8

Оқытұушылардың стажы (неше жыл оқытқаны) 

5 жылдан кем 10 жылдан кем 15 жылдай, онан да артық 
І басқышта 34 53,1 16 25 14 21,9
ІІ басқышта 18 36 10 20 22 44

Оқытұушылардың сұусымалдығы, қаңбақтай бір жерден екінші жер-
ге аударылұуы адам жағасын ұстарлық. Мəселен, Семейдің үлгілі №1 
мектебінің 1-бөлімінде бір қыста 4 оқытұушы алмасқан, ІІ бөлімде 5 
оқытұушы алмасқан. Сол мектепте бір жылда 3 меңгерүуші, 3 оқұу ба-
стығы, 4 шарұуашылық бастығы ауысқан. Сол мектептің І басқышындағы 
оқытұушылар тегісінен бірінші жыл келгендер. Жаңа Семей мектебінің ІІ 
оқытұушыларының 8 жаңа. Ақжалдағы 3 мектепте 18 оқытұушының 15 
жаңа. 

Міне осындай білімі, тəжірійбесі тайыз, сұусымал көшпелі оқытұушы-
лар мен отырғанда І басқыш балаларының сауаттылығы нашар болұуы 
таңырқалық нəрсе емес, қайта балалардың бір нəрсені үйренүуі таңырқар-
лық нəрсе. Мұндай күйде отырғанда тек оқұушылар мен ата-аналарының 
оқұуға ынталығынан сауаттылыққа ійе болып отырмыз. 

Екінші басқыш қатарына келсек, мынаны көреміз:
V бөлім VІ бөлім VІІ бөлім
1 ба-
лаға 
келетін 
орташа 
қата

Ең 
нашар 
бала 
қата-
сы 

Ең 
тəуір 
бала 
қата-
сы

1 ба-
лаға 
келетін 
орташа 
қата

Ең 
нашар 
бала 
қатасы

Ең 
тəуір 
бала 
қатасы

1 ба-
лаға 
келетін 
орташа 
қата

Ең 
нашар 
бала 
қатасы

Ең 
тəуір 
бала 
қата-
сы

Жарма 26,2 33 15 40 27 13 - - -
Жаңа 
Семей

23 26 13 21 10 26 17,5 25 -

Екі мектепті қосқанда бала басына орта есеп пен келетін қата саны: V 
бөлімдерде, ІІ, VІ 27, VІІ – 17,6 қата. 

Бірінші басқышқа қарағанда екінші басқыш балаларының білімдері бір 
келкілеу деуге болады. Əйтсе де, орташа қатаға қарағанда екінші басқыш 
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балаларының сауаттылығы өте нашар. Мектептерді салыстырсақ, Жарма 
мектебінің балалары екінші басқышта Жаңа Семейден екі ретке жұуық 
сауаты кем. 

Екінші басқыш қата түрлері мынадай:

Үн-
дес-
тік

Ійтін-
шек 
елік-
тірүу

Тар-
тын-
шақ 
елік-
тірүу

Бас 
əріп

Қос 
сөз

Кірік 
сөз

Ұу, 
үу

Ый, 
ій

Ты-
ныс 
белгі

Түр-
лі 
қат

Бар-
лығы

V б. Саны 97 118 - 176 96 28 22 - 430 112 1079
% 8.9 10.9 - 16.6 8.9 2.5 2 - 39.9 10.3 100

VІб. Саны 14 39 - 66 30 16 6 2 164 74 411
% 3.4 9.7 - 16 7.7 3.8 1.4 0.3 40 18 100

VІІ Саны 33 25 - 4 1 15 1 - 96 23 212
% 15.8 11.7 - 1.8 7 7 0.4 - 45.5 10.8 100

Көрнекілік үшін қата түрлерін дайығырамға салып көрсетелік.
V-бөлімдер қатасының түрлері: 

VI бөлімдер қаталарының түрлері: 
Сүйтіп қатаның тең жартысына тайауы тыныс белгілері. Олай болса, 

балалар жай сөйлем мен құрмалас сөйлемдер жайында кіресілі-шығасылы 
ғана білім алған. Жоғары басқан сайын емла қатасы да өршій бастағанын 
көреміз. 

Бұл өткен жылдардағы білім мен соңғы жылдардағы білім байла-
ныспағаннан. Оның үстіне балалар сабақты, гіраматікені оқытұушы ау-
зынан қат жазұу есігінде сұулы жабағы түрде жазып алады да соны мен 
жұмыс бітеді. Бала қолына ана тілінен кітап берілмейді, гіраматіке тал-
дауы болмайды, жаттықтырұу жұмыстары жүрмейді, баланың істе-
гені, жазып алғаны түзетілмейді. Тілдің əр құбылысына ылайықты əді-
стер ұсталмайды. Оқытұушылар ана тілінің, əдістерін білмейді, дəптер 
қаралмайды. 
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Емла кемшілігін жойұу тұуралы. 

1. Бір бөлімдегі тəуір бала мен нашар бала арасындағы айырмашық ас-
пан мен жердей болып отыр. Мұнан тəуір бала ілгері жүре алмайды, нашар 
балаға бəрі бір пайда жоқ, ол тек бөлімнің айағына тұсау болады да оты-
рады. 

Сондықтан өте нашар баланы бөліп, өзінің мардымы жететін бөлімде 
ұстау керек. Сол бөлімнің дүрмегіне ілесе алатын нашар балаға айырық-
ша арнаулы көмек ұйымдастырұу керек. Көмек түрі – нашар балаға сабақ 
үстінде айырықша зейін салұу, кітап, құрал, қағаз қарындаш пен қамсы-
здандырұу, жетісіне екі үш рет бөлек оқытып жəрдем берүу, ата-аналарын 
шақырып алып түсіндірүу т.т. 

2. Бірінші, екінші бөлімдерде балалар сөзді, бұуынды, дыбыстарды та-
стап кетүуінің басты себебі – сөз, бұуын, дыбыстарды дұрыс жіктей алма-
удан жана жоғарғы көрсеткеніміздей оқытұушының діктант əдісін білме-
уінен. 

Бұл кемшіліктерді жойұу үшін мынадай шаралар керек: 
Бірінші бөлімде сауат аштырарда əуелі балаларды 10 шақты күн сөз 

бен бұуынды айыртұуға дағдыландырұу керек, онан соң дыбыстарды ай-
ыртұуға кірісүу керек. Сөзді бұуынға, бұуынды дыбысқа жіктеу жұмысы 
екінші жылдың айағына шейін жүрүу керек. Сауат аштырұу жұмысын тал-
дау-ұластырұу əдісі мен жүргізүу тійіс. Бұл əдіс пен қалай сауат ашты-
рұудың бүге шігесін Шонан ұлының «Жаңа мектеп» № 4-5-6 не 1932-ж. 
жазған «Сауат аштырұу əдісі» деген мақаласынан түсініп оқып алұу керек. 
Талдау-ұластыру əдісі мен сауат аштырұудың негізгі желісі сүгірет арқылы 
баланың қолын, көзін сөйлеуге тілін 4-5 күн жаттықтырұу, сөйлемді сөзге, 
сөзді бұуынға, буынды дыбыс əріпке жіктетіп қайтадан тағы сөз бен сөй-
лемдер құрастырұу. 

3. Жазғанда сөзді, бұуынды, дыбыстарды тастап кетүу мен күресүу 
үшін 1, 2 бөлімдерде балаларды көшіріп жазұуға көп дағдыландырұу ке-
рек. Көшіріп жазұуды оқытұушылар көбінесе басқа бөлімді оқытқанда 
баланың «қолы қарап отырмасын» деп береді. Олай көшіріп жазұудың 
пайдасы жоқ, онан безүу керек. Көшіріп жазұуды емлаға жəрдемші ететін 
қылып істетүу керек. 
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Көшірілетін текіст белгілі ережені, емланің бір жерін үйрететін болұу 
керек. Сондықтан кез келген текісті көшірүу үшін берүуге болмайды. 
Көшірілетін үлгіні оқытұушы асықпай əдемілеп балаларға тақтадағы 
үлгіні дауыстап, бұуынға бөліп оқыйды. Сүйтіп көргенін айтып дағды-
ланады. Онан соң көшіретін текісті əр бала кеспе əліппеден құрайды да 
дұрыс құралған құралмағанын тақтадағы үлгі мен салыстырады. Сонан 
соң барып көшіріп жазады. Көшірүуге жеке сөздер емес, қысқа сөздерден 
құралған ықшам сөйлемдер берүу керек. 

Осы күні оқытұушылар тақтаға сызықсыз ұйқы-тұйқы жаза салады. 
Көшіретін текістке балалардың көзі, құлағы, тілі жаттықтырылмайды. 
Мұндай көшірүуден пайда жоқ.  

4 бөлімдерде кітаптан көшірүуге беріледі. Бірақ кітаптан көшірген-
ді оқытұушы тықақтап қарап тұрмаса, құр көшіргеннен пайда жоқ, қай-
та зыйан бар. Көшіргенді оқытұушы бақылап, соңынан түзеп, жұмысқа 
баға беріп отырұуы керек. Үйде көшірүуге берген жұмысты да оқытұушы 
бақылап, түзеп, сынап отырұуы керек. 

Балалар өз оқұулығынан көшіретін текісті əуелі оқытұушы жетегі мен 
түсініп алұу керек. Нені қалай істеуін түсінгенде ғана көшірүуге кірісүу 
керек. Үйде көшіретін текст те осылай түсіндіріліп беріледі. Көшірілген 
текісті оқытұушы артынан дүзеп шығұу керек. Үйде көшірүуге берілетін 
текіст өте кішкене болұу керек. Көшіргенде бала емланің керек жерлерінің 
астын қызыл йə көк қарындаш пен сызып отырсын. Мұндай түсті қарындаш 
болмаса емланің керекті жерлерін бадырайтып ірі жазып астын сызсын.

4. Сөзді, бұуынды, дыбысты тастап кетүу мен күресүу үшін тағы бір 
керекті жұмыс – сауат ашқан кездегі жіктеген, онан соң да талдаған бұуын-
дарын ірі жазып, жарға іліп қойұу. Əсіресе балалар көп қаталасатын ұу, үу, 
ый, ій бұуындары араласқан сөздерді, қысаң дауыстылар келетін тұйық 
бұуындарды (жыл-қы, тұр-сын, ө-гіз), екі дыбыс қосарланып келген сөз-
дерді (аттар, нанның) жарға дүкестеп іліп қойұу керек. Қаталасады деген 
жерлердің астын сызып қойұу керек, йə қызыл мен жазып қойұу керек. 
Баланың көбірек қаталасатыны да осындай жерлер болып отыр. 

4. Емлаға жаттықтырұу үшін діктант (жат жазұу) жүрүу керек. Діктант-
тың екі үлкен айрығы бар: сақтандырұу жана сынау – тексерүу діктант. 
Сақтандырұу діктант үш түрлі: көрүу, естүу, шығарма түрлері. 

Көрүу діктанты былай жүреді: 
1. Балаларға емланің бір жерін үйретүуге арналған текст беріледі. 

Текіст əдемілеп қол мен жазылғаны дұрыс. Əйтпесе текісті кітаптан берсе 
де болады. Қол мен жазса, керек жерді ірі йə басқаша бақырайтып жазұу 
керек. Кітаптан берілсе, керек жерлер өзгеше басылған болұу керек. 

2. Оқұушылар сол текісті оқыйды, бөлекше жазылған сөздерді байқап, 
олардың қалай жазылатынын гіраматікеге йə ұқсас сөздерге қарай түсін-
діреді. 

3. Ол сөздерді бірінің астына бірін теріп жазады, керек əріпті йə ірі, йə 
жоғары, йə бөтен түс пен жазады, йə астынан сызады. 

4. Сол сөздер кіріскен жаңа сөйлемдер ойлап табады, ол сөздерді 
оқытұушы əуелі тақтаға жазып қойады. 

Əріптерін жорта тастап кеткен сөздері бар сөйлемдерді көшіреді де ке-
рек əріптерін тауып жазып отырады. 
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Сөз ішінде қалған əріптерін тауып жазұу сынау жана шығарма жұмы-
сына жатады... 

Міне, бұл жұмыстардың бірі қалып қойса, бала дұрыс емла үйрене 
алмайды. Мəселен, қыйын сөздерді бірінің астына бірін жазұу жұмысы 
қалып қойса да, балалар ережені түсіне алмай алжасып қалады. Қыйын 
сөздердің мұндай кестесін көзге түсерлік, есте қаларлық, оңай табарлық 
қылып істеу керек. Əйтпесе тəртіпсіз йə жаман жазылған кестеден пай-
да жоқ. Кестеге керек ережеге келетін сөздер əдейі теріп жазылсын. Ақ 
қағазға əдемі анық етіп жазылсын. Сөздің сол ережеге жататын жері йə 
қыйын жері бадырайған қызыл йə бойау мен жазылсын. 

Мəселен ІІІ бөлімде етістіктің екінші жақ жіктеуі «сың» (ң) жазылаты-
нын көрсетүу үшін мынадай кесте жасатұуға болады: 

 Айтасың   Келесің
 Тұрасың   Жүресің
 Аласың    Бересің

Екінші бөлімде кең шығысты дауыстылар алдынан ұу, үу жазылұуын 
көрсетүу үшін мынадай кесте жасауға болады: 

 Сұуат    Керүует
 Құуат     Керүуен
 Құуанды   Серүуен
 Бұуаз

Үшінші бөлімге г, ғ, к, қ, алдынан қай кезде ң қай кезде н жазылаты-
нын көрсетүу үшін мынадай кесте жасауға болады:

 Қазаңғап   Қазанға
 Есеңгелді   Есенге
 Жаңғабыл   Ержанға
 Оңға    Онға
 Жаңға     Жанға

Қыйын деген сөздерден балалар емла сөздігін жасап отырұу керек. Ол 
сөздікке керек кезінде қарап пайдаланып отырұу керек. Сөздікке мəселен 
кіріккен сөздерден тəңертең, аппақ, көкпеңбек сыйақты қос сөздерден ба-
ла-шаға, алұуан-алұуан, көз-бе көз, ауыз-ба ауыз сыйақты сөздерді жазұу 
тійіс. Емланің басқа ережелеріне де келетін қыйын сөздерді балалар емла 
сөздігіне жазып, пайдаланып отырсын. 

Көрсетүу діктантының гіраматіке мен жана естүу діктанты мен байла-
нысты бір түрі былай жүреді. Айталық, екінші жыл айағында демеу жа-
зылұуын үйретүу керек болды. Кеңесбай ұлы гіраматікесінің 60 бетіндегі 
демеулі текісті аламыз:

1. Оны балаларға оқытамыз. Кітапқа қаратып отырып балаларға гіра-
матіке бойынша талдатамыз. Мысалға сол текістің – алдыңғы сөйлемін 
алайық: «Егін сұуарұу үшін əкем көп кісі мен бірге егістікке кетті».

Егін – жіңішке сөз, г-ден соң і жазылады. 



Бес томдық шығармалар жинағы

128

Сұуарұу – жұуан сөз; с пен р-дан соң ұзын естілген жерге ұу жазылады. 
Үшін – демеу, алдыңғы сөзден бөлек жазылады. 
Əкем – жіңішке сөз, басына ə жазылады. 
Көп – жіңішке сөз, к-ден соң ө жазылады. 
Кісі – жіңішке сөз, і жазылады. 
Мен – демеу, бөлек жазылады. 
Бірге – жіңішке сөз, г, т-дан соң і жазылады. 
Кетті – жіңішке сөз, айағында і жазылады. 
2. Мұнан соң балалар бұл сөздердің тағы бір қарап шығарады, 

оқытұушы енді мұны жатқа жазасындар деп сақтандырады (сақтандырса 
балалар зейін салып қарайды).

3. Енді кітап жабылады, оқытұушы əлгі сөздерді екі-үш рет айтып 
шығады. 

Балалар жазады. 
4. Діктант жазып жатқанда оқытұушы парталарды аралап, балалардың 

қатасын байқайды, бірақ ештеме демейді. 
5. Жазып болған соң балалар кітапты ашып жазғанын салыстырады, 

қаталарын түзеп, астын сызады. 
6. Мұнан оқытұушы қата шығарған баланы, тақтаға шығарады да, 

жазғанын кітаптағы сөздер мен салыстырады, неге бұлай жазұу керектігін 
балаға айттырады. 

Мұнан соң келер сөйлемді де осылай етіп жазғызады. 
Тек осы ізден аумай жүргізсе ғана мұндай көрсетүу діктанттан пайда 

үлкен. Мұның бір шартын бұзса, пайда орнына зыйан болады, балалар көп 
қата шығарады. Жазғанын балалар кітапқа қарап салыстырмаса да пайда 
жоқ. 

Кітаптан оқымай, балалар тақтадан оқып барып жатқа жазса тақтадағы 
жазұу сүртілмей, тек жауып қойылұу керек, артынан ашып балалардың қа-
тасын салыстырұу керек. 

Естертүу: діктант жүргізгенде сөйлемді айтып балаларға жаздыр-
мастан бұрын қыйын сөздерді гіраматіке жағынан талдайды, жазылатын 
ережеге жататын сөздер тақтаға теріп жазылып қойылады. Мəселен, де-
меулердің бөлек жазылұуын үйрететін болса, сол діктантта ұшырайтын 
демеулерді теріп тақтаға жазып қойұу керек. Мəселен: үшін, пен, мен, бен, 
ғой, да, де, та, те, ма? ме? ба? бе? па? пе? тағысын тағылар. 

Мұнан соң оқытұушы жазылатын сөйлемді екі-үш рет айтып шығады, 
бір екі бала қайтарады, онан соң балалар жазады. Сүйтіп, гіраматіке талда-
уы жүріп болған соң, сол ережеге жататын сөздер тақтада тұрған соң, бала 
қата қылмасына көз жеткен соң ғана естүу діктанты жасалатын болды. Əй-
тпесе діктанттан пайда жоқ. 

Естүу діктантының қатасын байқау, сынау үшін: 
1. Қай бала қалай жазып жатқанын оқытұушы партаны аралап жүріп 

байқайды. Сөйлемді жазып болған соң қаталасқан баланы тақтаға шыға-
рып алып, қалай жазғанын, дұрысында қалай жазұу керектігін, неге олай 
жазұу керектігін сұрайды. 

2. Йə оқытұушы керек сөйлемді сабақтан бұрын тақтаға жазып, жауып 
қойады. Балалар жазып болған соң ол жазған сөзін ашып, соған қаратып 
балалардың қатасын дүзеттіреді. 
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3. Йə оқытұушы дəптерлерді жыйып алып өзі қарайды да соңынан 
кіласта отырып балалардың қатасын жоғарғы сыйақты түсіндіреді. 

Шығарма діктант кезінде балалардың өзінің тапқырлығы 
шығарғыштығы майданға шығады. Шығарма діктант əр түрлі жерде ұста-
лады. Шығарма діктанты бірнеше берілген бөлек сөздерден сөйлем құра-
стырұу үшін де ұстауға болады. Сөйлемде жорта қалдырып кеткен сөзді, 
йə сөздің айағын тауып жазұу үшін де қолданады йə тағы сондай бала өз 
ойы мен тауып жазұу керек жерде ұсталады. 

Шығарма діктант та белгілі ережеге сүйеніп беріледі. Бет алды құла 
түз, кез келген сөзді, жалғауды балаға тауып жаза берүуге болмайды. 
Кеңеспай ұлының 2-жылдық гіраматікенің 51-бетіндегі №68 жұмысты 
алалық. Шығарғыштық діктант үшін онда мынадай сөйлемдер бар: 
«Бай аттың .... (айақ) ақсатты», бала жақшадағы сөздің айағын өз-
гертіп, жақшаны қалдырып, көп нүкте орнына сол айағы өзгерген сөзді 
жазұу керек. Діктанттан бұрын балалар текісті оқып шығады. Жақша-
дағы сөздерді қалай жазұуы түсіндіріледі. Сонан соң балалар жазұуға 
кіріседі. Қаталарын сынау, жана түзеу жолы басқа діктанттардікі сый-
ақты болады. 

Емланің əр ережесін жақсы сіңіру үшін осы діктанттан қай рет пен 
жүрүу керек? Əуелі көрсетүу, онан соң естіртүу, онан соң шығарма діктант 
келеді. Ең соңынан сынау діктанты жүреді. 

Сынау əр діктант үстінде қатаны түзетүу есебінде болып отыратынын 
көрдік. Оның үстіне емланің əр бөлімі біткен соң барып ерекше бір сынау 
діктанты жүреді. 

Сынау діктанты балалар белгілі бөлімді қалай білгенін, нені түсіне 
алмағанын сынау үшін жүреді. Сынау діктантында қай сөзді қалай жазұуы, 
не гіраматіке талдауы болмайды. Өткен ережелерге үлестіріліп алған сөз-
ден құралған сөйлемдер тіке айтылып, балалар білгенінше жаза береді. 
Артынан қатасы түзетіліп, түсіндіріледі (қалай түзетүу тұуралы кейінде 
айтылады). Сүйтіп, сынау діктанты балаға жаңа білім де бермейді білім де 
қоспайды, тек артын тексерүу үшін ғана керек болады. 

5. Біздің емламіз онша ауыр еместігі зерттеу матерійалынан көрініп 
тұр. Бірақ емлані дұрыс білүу үшін оны гіраматіке мен, тілдің басқа жұмы-
стары мен байланыстырып отырұу керек. Жазған сөздерін бала гіраматіке 
жағынан талдап отырсын. Кей бір тілдердікі, мəселен орыс тілінікі сый-
ақты біздің емламізді тек жаттап алұу мен білүу қыйын. Əрійне кей қыйын 
сөздерді (мəселен: көкпеңбек, таңертең) жаттап алұу керек. Бірақ негізін-
де біздің емламізді гіраматікені жақсы білүу арқылы дұрыс жаза аламыз, 
түсінсек дұрыс жаза аламыз. 

6.Үшінші бөлімнен асқан соң қатаның көбі сөйлем жүйесіне бай-
ланысып отыр. Мектептерде сөйлем жүйесі оқылмайды, оқылса да 
жүрдім-бардым оқытылады. Енді сөйлем жүйесін дұрыс оқұуымыз керек 
екендігі көрініп отыр. Мектептерде өте-мөте тыныс белгілерінің қатасы 
көп. Тыныс белгілер бір жағынан сөйлем жүйесінің ережелері мен бай-
ланысты болса, екінші жағынан баланың дауыс ырғағын келтіріп сөйле-
уі жана оқұуы мен де байланысты. Сүйтіп, тыныс қаталарының бір ұшы 
оқұуға келіп тіреледі. Сүйтіп, оқұу үстінде де тыныс белгілерін түсіндіре 
отыруы керек. 
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Қатаның көбі тыныс белгілері, бас əріптен кететін болған соң, бала-
ларға жыл айағына қалдырмай, жыл басынан бастап осы тыныс белгілері 
мен бас əріп емласін оқыта берүу керек. 

7. Мектепте баланың білімін сынау деген дұрыс жолға қойылмаған. Ба-
ланың білімін сынаудың бір жолы – жазған жұмыстарындағы қаталарын 
түзетүу. Осы күні мектептерде баланың жазұуын не түзетпейді, не ат өтті 
қылып қана қарайды. Оқытұушылар баланың қатасын қалай түзетүу ретін-
де де жақсы білмейді. 

Қата түзетүудің түрлі жолдары бар. Əр түрлі жұмыстың қатасын əр түр-
лі жол мен түзетүу керек. Қата түзетүудің сыннан өткен бір неше жолдары 
мыналар: 

1. Əзір текістен көшірілген жазұу болса, оның қаталарының астын қы-
зыл қарындаш пен сызып, көшірген текістке қаратып, балалардың өзіне 
түзеттірүу керек. Онан соң бірнеше баланы тақтаға шығарып, қатасының 
себебін айттырұу керек. 

2. Текістке қарамай жазылған діктант болса, 1, 2-жылдары балалар 
қатасының астын сызып, қатаны оқытұушының өзі түзетүу керек. 3-інші 
жылдардан бастап, өтпеген ережеден қата кетсе, жоғарғыша оқытұушының 
өзі түзетеді. Ал, қата оқылған ережеден кетсе, оқытұушы қатаны түзетпей 
тек астынан сызады да дəптердің ақ тұрған тұсына йə айағына «тексерүу 
үлгісін» ғана береді. Сол тексерүу үлгісіне қарап бала қатасын түзейді. 
Мысал: бала «ілүулі» деген сөзде у алдынан і жазып қойса, оқытұушы мы-
надай тексерүу үлгісін береді. Келүу, білүу, жүрүу, күлүу, жана қата кеткен 
əріпті бадырайтып ірі жазып береді. Осы тексерүу үлгісіне қарап, бала өз 
қатасын əрі ұғынады, əрі түзейді. 

Мұнан соң оқытұушы балалардың кейіпкер қаталарын (көп ұшырай-
тын) бөліп, сол қаталарды жойұу үшін қосымша жаттықтырұу жұмыста-
рын жүргізүу керек. Мəселен, бөлім балалары кісі аттарын бас əріп пен 
жазұудан сүріне берсе, міне, сол кісі атында бас əріпті жазұуға дағды-
ланғанша жаттықтырұу жұмыстарын жүргізүу керек. 

Алты күндік басында бір рет сынау діктантын жүргізіп балалардың əл-
сіз жерін біліп отырұу керек. Сол əлсіз жеріне күш салып, кемістікті жой-
ып отырұу керек. 

8. Қолы жаман баланың қатасы да көп болатынын екіспедетсійе жұмы-
сы көрсетіп отыр. Сондықтан баланың анық, əдемі жазұуына күнде зейін 
салып отырұу керек. 

(Ол тұуралы өз алдына əдіс қат басылып шыққан, соны қарау керек).
9. Емла жөнді жүрмеуі не себептің бірі мектепте құрал кемістігі. Кеспе 

əліппе, емла кестесі, тыныс белгілерінің кестесі жоқ. Əдіс кітаптар, оқұу 
құралдары, жарға қағатын көрнекті құралдар, емла сөздігі жоқ. Мұның 
бəрін тез арада мектепке жетістірүуіміз керек. 

10. Енді емла сабағының желісі қандай болұуын көрсетелік. 
Басқа пəндер сабағы сыйақты, емла сабағы да үш түрлі болады:
а) Жаңа білім берүу, б) білімді сіңірүу, с) білімді тексерүу – сынау. Бұл 

үш түрдің бірі қалып қойса, емла сабағы дұрыс жүрмеген болады. 
А. Жаңа білім берүу желісі мынау: 
1. Бұрынғылар мен байланыстырұу (жаңа білім мен сабақтас бұрынғы 

білімдерін келте қайтарұу). 2) Балаларға жаңа білімнің мақсатын түсін-
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дірүу. Мысалы, «Бүгін қос сөздер жайын үйренеміз» деу сыйақты. 3) Жаңа 
білім берүу. 

а) Кітапта йə тақтада жазұулы текістен керек құбылысты бақылау, 
оқытұушының жетегі мен көзін үйретүу, салыстырұу. 4) Оқытұушы же-
тегі мен қорытұу шығарұу. 5) Қорытұуды жазып алұу. 6) Балалар өз беті 
мен жұмыс істеп, бұл білімді сіңірүу: а) Ұқсас мысалдар ойлап табұу, б) 
сол ережеге ылайықты сөздерден кесте жасау, ш) кітаптан мысалдар іздеп 
табұу, ж) оқұу құралында берілген жұмысты орындау. 7) Балалардың өз 
беті мен істеген жұмыстарын тексеріп сынау. 8) Үйге жұмыс тапсырұу. 9) 
Істеген жұмысын шолұу (бүгін біз не білдік). 

Б. Емланің жаңа ережесін сіңірүу сабағының желісі мынау: 1) өткен са-
бақ пен байланыстырұу (өткен сабақта не білдік). 2) Мақсат қойұу (пəлен-
дей ережені сіңірүу). 3) Көрсетүу діктанты жана дұрыс жазылған үлгілерді 
байқатұу. 4) Керек сөздер кестесін жасау. 5) Мысал ойлап тауып жазұу. 
6) Емла сөздігіне керек сөздерді жазып алұу. 7) Үйге ықшамдау жұмыс 
берүу. 

Екінші сабақта да жаңа ереже осы рет пен сіңіріледі. Оның үстіне 
көшірүу, текіст оқұу, түсіндірүу, білім сынау, тексерүу жана үйге жұмыс 
тапсырұулар болады. 

Үшінші сабақта өткенді қайтарып, тақтаға керек сөздерді жаздырып, 
сабақ мақсатын түсіндіреді, оның үстіне мынадай жұмыстар қосылады: 1) 
Оқытұушы тұтасынан керек текісті оқыйды. 2) Оған сұрау қойылады (ба-
лалардың түсінігін байқау үшін). 3) Текістен соң бөлек сөйлемдер оқыла-
ды. 4) Гіраматіке жағынан талдау болып, тақтаға жазылған сөздер емласі 
түсіндіреді. 5) Жазұу. 6) Жазғанды тексерүу, сынау. 7) Үлгі жұмыс тапсы-
рұу. 

Төртінші сабақта: 1) Шығарма діктант істеліп, керек сөздерді йə əріп-
терді балалардың өздері тауып жазады. 2) Баланың қаталары түзеледі, тек-
серіледі, сыналады. 

Бесінші сабақта – тексерүу жұмысы (тексерүу діктанты). Алтыншы 
сабақта балалардың кейіпкер қаталары жайында қосымша жұмыстар бо-
лады. 

Міне сүйтіп, бір ереже балалардың мійіне əбден сіңген соң барып, ке-
лер ережеге көшүу керек. Келер ережеге кешкен соң алдыңғыларды ұмы-
тып кетпей, соңғы сабақтар мен байланыс есебінде дүркін-дүркін қайта-
рып, еске түсіріп отырұу керек. 

11. Мектеп жөнді білім бере алмауына, балалар жақсы сауатты 
бола алмауына бас себеп – оқытұушылар білімінің тапшылығы, əдіске 
шорқақтығы, тəжірійбеге кедейлігі, гіраматіке мен емлані дұрыс білмеуі, 
оқытұушылардың бір жерден екінші жерге сұусый берүуі дедік. Мұның 
бəрі партыйа мен үкіметтің оқытұушыны ардақта, оқытұушы жұмысына 
қолайлы жағдай тұуғыз, тұрмысын түзе деген нұсқауын орындаудан көп 
аудандарымыз аулақ жатқанын көрсетеді. «Сұусымалдық» пен күрес де-
ген ұстазымыз Сталін өсійетін əлі жүзеге асыра алмай жатқанынымызды 
көреміз. «Сұусымал» оқытұушы жұмысқа салақ қарап, сырттан тайақ сұра-
удың кебін кійеді. «Оқытұушылардың сұусымалдығы» мен, оқытұушыны 
«жел аударған қаңбақтай, сұу аударған дөңбектей» мектептен мектепке 
құуалаушылыққа айамай соққы берүу керек. 
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Өзінің қалт-құлт білімі бар, өзі емла мен гіраматікені сұулы жабағы  
біліп отырған оқытұушы балаға қанағаттанарлық білім бере алады деуге 
ауыз бармайды. Сондықтан оқытұушының білімін көтерүу кезеңді мəсе-
ленің бірі болып тұр. 

12. Оқытұушының да оқұушының да сауаттылығы кем болмауына бір 
себеп кейде емла тұуралы əңгімелер болып тұрұуы. Мұндай əңгімелер гə-
зеттерде де анда-санда жазылып қалады. Оның үстіне гəзеттеріміз емлані 
дұрыс жазұуға зейін салмайды. Көп сөздер йə жазұушыдан, йə кəректірден 
қата кетеді. Оны есітіп йə гəзеттен көзі шалып қалған кеңес қызметкер-
лері, оқытұушылар: «əй, осы емламіздің бауы берік емес-ау, өзі орнығып 
болсыншы, қымбат уақытымды əбден орнығып болған емлані үйренүуге 
жіберермін» деп, сыныққа  сылтау қылып, сүйретпеге салып жүре береді. 
Бұлайша айтқанда шала сауатты болып қала береді. Емлані 1929 жылы 
Үкімет бекіткен. Сондықтан емлані тек үкімет қана өзгерте алады. Йə 
біреу гəзет ойын дейді сөз екенін екіспедтсійе мəтерійалы көрсетіп отыр. 
Біз сауатты жазұуы, йə гəзетте сөздің қате басылұуына қарап, емла өз-
герді дау қата. Сол 1929 жылғы емлені бұлжытпай ұстау керек. Емланің 
кемшілік жерлерін түзеу жайын ілім-зерттеу орындары қарасып жатыр. 
Емланің қай жері өзгерілсе, кезінде үкімет декірет шығарады. Сонда ба-
рып қана, өзгертілген жерін өзгерүуінше жазұу керек. Əзір 1929 жылғы 
емлані бұлжытпай ұстамаған кісі айыпты саналады. 



Бес томдық шығармалар жинағы

133

А. ГОЛƏҚОБСКАЙА

1-басқыш қазақ мектептерінде оқып төселүу жағдайы. 

Қат танытып, баларды оқұуға жəне жазұуға төселдірүу күрделі жұмыс, 
бірінші көзге түсүуінен бұл əлде қайда қыйын (шытырманды) жұмыс. 
Оқып жəне жаза білүу сатсыйалдық құрылысқа керек мəденійет кене-
ресін көтерүу жөніндегі бірінші адым деп Б.И.Ленін өз сөзінде талай қа-
бат көрсетіп өткен болатын. Ал «түрі ұлттық, мазмұны сатсыйалдық» ұлт 
мəденійетін жасауға жеппелеген қарқын мен жүріп келе жатқан Қазағы-
стан жағдайында бұл болмыстың (пакыт) маңызы тіпті зор. Бірақ сайасый 
сауаттанбай тұрып сатсыйалійзім құрұу жұмысына, тапсыз қоғам құрұу 
жұмысына белсене кірісүу – ойға сыймайды. Ал сайасый сауаттанұу негізі, 
оның мықты құралы – теқнійкелік сауат – бұл даусыз. 

«Өз санаңды адам зат жасаған байлықты білүу мен байыта алсаң, міне 
сонда ғана сен камүнес бола аласын» дейді Ленін. 

Мұндай сауаттандырұу сықылды жауапты мəселеге тайанұудың əсіре-
се Қазағыстан жағдайында маңызы өте зор жəне бұл оқытұушылардың өте 
көңіл бөлүуін талап етеді.

Педагөк, жеткіншек белсенді сатсыйалійзім құрұушыларын тəрбійелеу 
жұмысында өзіне жүктелген міндеттің зорлығын жылы түсініп, балалар-
дың оқұуға төселүу амалынан ірі нəтійжелер алұуға бар күшін жұмсау 
керек. Өткен оқұу жылы – оқұу жұмысының сапасын зорайтып, оны ең 
жоғарғы сатыға көтерүу ұраны мен өтті. Балаларды оқұуға үйретүу жұмы-
сы да осы ұран мен өтті. 

1933-жылы Майда Ілім-зерттеу педагөгійке үністеті жүргізген 
екіспедітсійе алдында тұрған негізгі бір міндет – Семей, Жарма, Түркістан 
аудандарындағы бірінші басқыш қазақ мектептеріндегі балалардың оқұуға 
төселүу жағдайын зерттеу болатын. 

Бірінші гірүуппадан бастап жылдам оқұуды есеп алұу осы мақсат пен 
жүрді жəне дауыстап оқығанда оқұушылардың жіберетін қаталарын тал-
дау да, былай айтқанда дұрыс оқұуды зерттеу жұмысы да осы мақсат пен 
жүрді. Оқұудың жылдамдығын жəне дұрыстығын есепке алғандағы міндет 
– балалардың текістен алған көрүу сезімі мен дауыс ырғағы арасында қан-
дай байланыстың барлығын, қалай жылдам оқып, дұрыс түсінүуін тағай-
ындау болады. Балалардың оқұуға төселүуін зерттегенде жылдамдықты 
дұрыс оқұудан бөліп, жалғыз ғана оқұу жылдамдығы мен қанағаттанұу – 
осыны ғана төселүу амалының көрнектісі деп білүу – қолайлы емес, себебі 
бұл есеп жүргізүушінің, педагоктің төселдірүу амалына кедергі жасайтын 
мəменттерді айқын ашұуына өте аз матерійал береді. Балалардың дұрыс 
оқып, жылдам жазұуға төселүуін кез келген матерійалға сүйеніп есеп 
алұуға болмайды, көбінесе мұндай мезгілде балаларға арналып жасалған 
текіст беріледі. Мұндай мақсатқа оқұу кітабынан текіст берүу жарамайды. 
Оқұуда төселүу есебін жүргізгендегі негізгі бір мақсат сол берілетін текіст 
мазмұнының балаларға таныс болмауы, ал текіст оқұу кітабынан алынып 
пайдаланылса, ол текіст пен балалар бұрын таныс емес деп сенүуге бол-
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майды. Сон-соң бұл текіст пен балалардың таныстығы əр-түрлі болұуға 
мүмкін, мысалы: кей біреулері мұны жатқа біледі, кей біреулері үстірт 
біледі, кей біреулері тіпті білмейді. Ал, жылдам жəне дұрыс оқұу есебін 
жүргізүу үшін ең əуелі бар балаға бірдей матерійал болу керек. 

Оның бер жағында оқұу кітабынан алынған матерійал қыйындық 
жағынан ала (шұбар) болұуға мүмкін, ал оқұуға төселүуді есепке алатын 
текіст бұл жағынан тəртіпке түскен болұу керек. 

Барлық негізгі тілектерді есепке ала отырып оқұуға арнап біз екі түрлі 
текіст жасадық; мүмкін біріншісі – І жəне ІІ гірұуппа балаларының оқұуға 
төселүуін зерттеуге арналды, текіст ірі шірійпт пен басылды, онда 83 
бұуын, 36 сөз бар. Текіст сөздері аз бұуынды. Мына: 

«Қат білдік. Дұрыс жазамыз. Балалар тəртіпті. Ерте тұрып жұуынып 
келеді. Сабақ сағат сегіз жарымда басталады. Мұғалім қоңырау қағысы 
мен сабаққа кіреді. Арналған сабақтарын береді. Сабағымыз күннен күнге 
қызық. Сатсыйалдық жарыс пен оқыймыз» деген текіст берілді. 

Бұл текісттегі ең ұзын төрт бұуынды сөздер, олар 8-9 əріптен құралған. 
Негізінде матерійал қыйындығы басынан айағына дейін бір түрлі. 

ІІ текіст І басқыштың ІІІ-IV гірұуппаларына арналды, бұлар кішірек 
шірійпт пен берілді жəне матерійал қыйындығы бір тегіс болды. 

Тақырып (тема) 1-Май: «Майдың бірі күні барлық еңбекшілер мен 
оның балалары қатар түзеп, дұшпандарға қыр көрсетеді. Бұған жазылған 
ұрандары болады, қолға қызыл тұу ұсталады. Түрлі əн мен төңкеріс өлең-
дері айтылады. Бірінші май жер жүзі еңбекшілерінің бостандыққа тар-
тысұу күні» деген. 

Міне бұл текістте 90 бұуын 35 сөз бар. 
Бұл екі текістті жасағанда біз көбінесе осындай матерійалға қойыла-

тын педалогійелік тілекті қамтамасыз етүуге тырыстық, бірақ бұл матерій-
ал алдын ала жіті тексерілмеді, əрійне, бұл қыйғаш мəменттің бірі болып 
есептеледі. 

Бұл кезде бөлмеге бала бір-бірден шақырылады да отырғаннан кей-
ін олар шығұуға міндетті текіст жазылған быланке алдарына қойылады. 
Бірақ екіспедійтсе жұмыс істеген жағдай – балалардың оқұуға төселүу 
есебін жүргізгенде олардың жеке даралығын тілейтін мақсатты орында-
уға жібермеді. Көбінесе бұл зерттеу жұмысы балалар сабақ оқып отырған 
кіласта жүрді, бұл мезгілде баланың оқыған дауысы өз қызметі мен алда-
нып отырған басқа балаларға естілмейтін ең шет бұрышқа балалар біртін-
деп шақырылып отырды. Бұл жағдайдың болұуы, екіспедійтсеге жүктел-
ген мəселе санына қарағанда, оның алған уақыт мезгілінің аздығынан еді, 
міне сондықтан əр-бір мектепті зерттегенде екіспедійтсе ықтыйарсыз аз 
уақыт ішіне сыйып отырұуға міндетті болды.

Бірақ кей-бір мектептерде, мысалы: Жарма ыстансасындағы бірінші 
басқыш сағаттар жүрмей, табыс есебі жүріп жатты, міне сондықтан бұл 
зерттеуді жеке бөлмеде жүргізүуге мүмкіндік болды, ол бөлмеге балалар 
бір-бірден кіріп отырды. 

Оқып төселүуді жүргізүуге керек тілектер мыналар, əр-бір оқұушы-
ларға арналған текісті бар быланкелер болады, барлық керек белгілер 
соған жазылады, осы текісті оқып шығұуға жұмсалған мезгіл белгіленеді, 
оқұу сыпаты, оқығанда кеткен қателер тағысын-тағылар жазылады. 
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Бұл тілекті тыйанақтап шығұуға болмады, себебі быланкелер саны 
жетімсіз болды, сондықтан оқұушылардың бəрі бір быланкені оқыды, бар-
лық белгілер жеке қағазға жазылып отырды. Бұл зерттеуді өте қыйындат-
ты, себебі оқұушылар оқығанда қата жіберген сөздердің бəрін жаза оты-
рып, соны мен бірге олардың қалай оқұуын жəне оқып шығұуға жұмсаған 
мезгілін де күзетіп отырұу қыйындыққа ұшыратты. 

Оқұушы келіп отырғаннан кейін ол оқұушы жөніндегі ақпарлар (əкесінің 
аты, өз аты, жасы, гірұуппасы, мектебі) жазылады да оған: бұрынғы оқып 
жүргеніңдей етіп мына əңгімені оқып шық, тез жəне жылдам оқы делі-
неді: оқұушы бірінші бұуынды бастағанда ақ, бастаған секүнті белгіле-
неді; оқып жатқанда сол оқұудың ерекше сыпаттары жазылып отырады, 
қателер, қайталаулар, əріп басы сайын, бұуын басы сайын тоқтап ежелеп 
оқұуы, бүтін сөзді оқұуы жазылып отырады. 

Бірақ жыйналған матерійал сыпаты бір түрлі емес, мысалы: Семей ау-
данында оқұудың басы жəне айағы дəл жазылып отырған, бірақ жіберіл-
ген қателердің сыпаты көрсетілмеген, Түркістан ауданында оқұудың сапа 
жағын зерттеп жазып отырұу жөнінде матерійал толық болып келді, бірақ 
мұнда текісті оқып шығұуға жұмсаған оқұушы мезгілі дəл (секүнт есебі 
мен) көрсетілмеген. 

Бұл көрністің бар матерійалды талдауға əсері, əрійне, тійеді, мысалы 
жалғыз Жарма ауданының ғана матерійалын толық пайдаланұуға мүмкін 
болып отыр. 

Алынған матерійалды талдап іс қылғанда, оқұуға төселүуді əбійектілік 
есептеуге арналған əдіс қолданылады. 

Оқып шыққан балалар жөніндегі белгілер жазылған тарақ қағаз бойын-
ша бойынша оқұудың жылдамдығын есептеп шығарұу үшін барлық текісті 
оқып шығұуға жұмсаған əр баланың мезгілі есептеліп шығарылады, былай 
айтқанда І-ІІ гүрұуппадағы балалардың 83 бұуынды, ІІІ-IV гірұуппадағы 
балалардың 90 бұуынды оқып шығұуға жұмсаған мезгілдері есептеліп 
шығарылады, сонан кейін бір мүйнетте неше бұуынның оқылатыны есеп-
теліп шығарылады. Қалық ағартұу кəмесерійетінің пырағырамы оқұу мөл-
шерін белгілі бір сөз саны мен есептеп берген, міне сондықтан бұл есеп-
теушілердің есеп мөлшеріне негіз етіп сөзді алмай, бұуынды алұуы ажап 
болып көрінүуге мүмкін. Бірақ пырағырамдағы есептеуіштердің бұл сы-
паты толық дəл емес, мысалы əр-бір еденітсеге қойылатын тілек оның өзі 
мен өзі тең болұуы. Ал, сөз өлшеуіші бұл тілекке жауап бере ала ма? Жауап 
бере алмайды, себебі сөз əр түрлі болады, мысалы бір бұуынды сөз де, көп 
бұуынды сөз де болады, бұлардың əр-біреуін оқып шығұуға ерекше еңбек, 
ерекше мезгіл жұмсалады. Бірақ кей уақытта мұнымен қатар текісті бой-
ынша оқылып шыққан сөз сандары да келтірілді. Міне бұл жұмыс біздің 
матерійалды пырағырам көрсеткендері мен салыстырұу үшін жүргізілді. 

Оқұу жылдамдығын есептеуге тартылған балалар саны мынау:
Мек.
гір.

Ақжал Жарма Затон 
Семей

Семей №16 
мектеп

Жаңа 
Семей

Барлығы

І гір. 23 25 20 21 - 89
ІІ гір. 31 20 27 18 - 96
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ІІІ гір. 17 4 14 27 22 84
ІV гір. 14 5 - 14 23 56
Барлығы 85 54 61 80 45 325

Бірінші гірұуппадан  89 бала, ІІ гірұуппадан 96 бала, ІІІ гірұуппадан 81 
бала жəне IV гірұуппадан 56 бала тартылды. Егер мектептердің бірін-бірі 
мен салыстырсақ, кестенің көрсетүуі бойынша есепке тартылған оқұушы-
лардың көбі Ақжал мен Семейдегі 16-мектептегі бірінші басқыш балала-
ры болып шығады. Əр-бір мектеп гірұуппаларындағы оқұушылар саны бір 
қалыптас болып көрінеді, былай айтқанда І жəне ІІ гірұуппаларда 20-30 
адам, ал ІІІ-IV гірұуппаларда 15-20 адамнан болады. 

Жалғыз-ақ Жарма ыстансасындағы мектеп жеке дара тұрады, онда ІІІ 
гірұуппада барлығы 4-ақ адам, ал IV гірұуппада барлығы 5-ақ адам бар, 
сон-соң олар бірге оқыйды, былай айтқанда бір бөлмеде бір мұғалімнен 
оқыйды.

Əр-бір гірұуппа мен əр-бір мектептерді бір-бірі мен салыстырғанда 
бұл жағдайды өте ескерүу қажет. Сон-соң жоспар мен жүріп жыйналған 
«жанды матерійал» көптігінің – балалардың жазұу жəне оқұу мөлшерінің 
қалпын табұуға мүмкіндік беретінін, ол қалыптың балалар жұмысының 
сапасы жөнінде дəл жəне əбійектілік қорытынды шығарұуға мүмкіндік бе-
ретінін ескерүу қажет. Ал, оқұудың қалыпты мөлшерінің жасалұуы жөнін-
де бір-деме айтұуға, мына əр-бір гірұуппалардан есепке тартылған балалар 
санының өте аздығы мүмкіндік бермейді (мысалы: барлық ІІІ гірұуппадан 
80 адам, барлық IV гурұуппадан 50 адам ғой).

Əр-бір гірұуппада оқұу жылдамдығын есептеп шығарғаннан кейін ор-
тадан төмен жүретін шек араны анықтайтын кібөртелдер мен медійана та-
былды2. 
Мектеп Ақжал Жарма Семей

Затон
Семей
16-мектеп

Жаңа 
Семей

Гірұуппа І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ
20 37 35 75 150 140 60 - - Ең жақсысы
32,5 62 52 120 45 215 9 - - Қ 2 (ІІ кібортел)
100 81 270 72 145 65 260 135 - - М (медійана)
130 112 98,5 180 125 305 210 Қ 3 (3-кібортел)
220 162 163 240 180 590 600 - - Ең жаманы

Бірінші гірұуппа мен салыстырғанда сол текісті оқұуға ІІ гірұуппадағы 
балалардың жұмсаған мезгілінің екі қабат кемүуін келтірілген кестеде 

2  Медыйана мен кібортелдер былай табылады:
Барлық гірұуппа қақ жарылады; ортадағы сыйпырлар медыйана болып есептеледі. 
Сон-соң медыйанаға дейінгі жарты гірұуппа тағы қақ бөлінеді де мұның қақ 
ортадағы сыйпырлары 1-кібортел (2) болып аталады. Медыйанның төменгі 
жағындағы жарты гірұуппа екіге бөлініп, оның тап ортасы 3-кібортел болып 
атанады, сонда бірінші кібортелден жоғары тұрған сыйпырлар ортадан жоғары 
болып есептеледі, ал 3-кібортелден төменгі сыйпырлар ортадан төмен болып 
есептеледі. 
Кібортелдер арасындағы барлық сыйпырлар гірұуппа мөлшері (нормысы) болып 
есептеледі. 
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көрініп тұр, егер əр-бір мектептің зерттелүуін алып салыстырсақ, осында 
шұбар сүуретті көрүуге мүмкін. Сүйтіп, егер Ақжар мектебіндегі І гірұуп-
паның орта медійандық оқұушысы 83 бұуынды оқып шығұуға 102 секүнт 
жұмсайтын болса, кіластың 50% 130  секүнттен 82,5 секүнтке дейін жұм-
сайды, ал, енді, Жарма мектебіндегі бірінші гірұуппаның орта баласы сол 
текісті оқып шығұуға 280 секүнт жұмсайды, Семейдегі 16-мектеп – 210 
секүнт жəне сол текісті оқұуға 1-гірұуппаның 50% 215-тен 305  секүнтке 
дейін жұмсайды, ал, енді, Ақжал мектебіндегі І гірұуппаның ең жаман ба-
ласы сол текісті оқып шығұуға 220 секүнт жұмсайды, Семейдегі 16 мек-
тептің ең жаман оқұушысы 590 секүнтте оқып шығады. 

Соны мен қатар ең оңды оқұушылардың көрсеткен мезгілдері де өте 
көзге түсерліктей: Ақжал мектебінің І гірұуппасындағы ең жақсы баласы 
текісті 20 секүнтте оқып шығады, ал сол текісті Семейдегі 16-мектептің ең 
жақсы баласы 140 секүнтте оқып шығады.

Оқұуға төселүуді меңгерүу жағдайы егер осы бірінші есептің нəтійже-
лері мен жүретін болса, онда бұл Ақжал П.З.С. қазақ мектебінің І гірұуп-
па қалінің тəп-тəуір екенін көрсетеді, Жарма ыстансасы жанындағы мек-
тептің жұмысы нашар екенін, сон-соң Семей қаласындағы 16-мектеп жұ-
мысының өте қорқынышты екенін көрсетеді. 

Егер біз І жəне ІІ гірұуппалардағы балалардың оқұу жылдамдығын 
есепке алұу мəселесіне қарай бет алсақ, сонда мына сүуретті көреміз:

Мек. Гір. Ақжал Жарма Семей Затон Семей 16-мектеп
Категөрійе І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ
Ең жақсысы 249 134,2 78,6 142,2 66 330 35 82,8
q2 (1-кібортел) 58,2 79,8 34,8 92 41,4 110 22,7 55,2
М (медійана) 48,6 61,2 27 69 34 74,2 18,6 37
q2 (3-кібортел) 38,4 44,4 13,3 42,5 30 39,5 16 23,4
Ең жаманы 22,2 39,4 7,8 30 20,7 27,6 7,4 7,8

Бірінші гірұуппалар жағдайының өте тəуірі Ақжал мектебінікі, мұн-
да 1 мүйнетте оқып шыққан бұуынның орта саны 48, ал бірінші гірұуппа 
оқұушыларының 50% бір мүйнетте 38-ден 58 бұуындарға дейін оқыйды, 
егер мұны қанша сөз болар екен деп қарасақ, онда сөздің орта саны – 20 
болады, ал оқұушылардың 50% 17-ден 23 сөзге дейін оқыйды, сон-соң 
оқұушының ең нашары бір мүйнетте 10 сөз (біздің текістімізше 22 бұуын) 
оқыйды, енді оқұушылардың ең оңдысы бір мұйнетте 249 бұуын (немесе 
біздің текістіміз бойынша 98 сөз) оқыйды. 

Егер бұл жөнде өте нашар Семей қаласындағы 16-мектепті алсақ, сон-
да І гірұуппа балаларының 50% бір мүйнетте 16-дан 22 бұуынға дейін, 
былай айтқанда 7-ден 10 сөзге дейін ғана оқый алатынын көрүуге болады. 

Бұл гірұуппадағы ең нашар шəкірт 5 сөз (9 бұуын), ал ең оңды шəкірт 
35 бұуын (15 сөз) оқыйды. 

Жарма мектебінің І гірұуппасындағы жұмыс бұдан көрі тəуірірек, онда 
шəкірттердің 50% бір мүйнетте 13-тен 35 бұуынға дейін немесе 6-дан 
15 сөзге дейін оқыйды. Бұл əбійектілік есептің нəтійжелерін ана тілінің 
пырағырамында (1933-ж. пырағырам) көрсетілген оқұу мөлшері мен са-
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лыстырғанда – Қалық ағартұу кəмесереійетінің пырағырамы бойынша 
«жылдың айағында, дауыстап оқығанда 20-25 сөз оқый білүу керек» екенін 
көреміз. 

Пырағырамның бұл тілектері шындық пен қанша қабысады? 
Жолдас Апоніскій Д. «Жазұу мен оқұуға төселүуі есепке алұу жөнінде-

гі мəселеге» деген, «Педалогійе» жорналының соңғы нөміріндегі мақала-
сында былай дейді: 

«Жазұу мен оқұуға төселүу мəселесін бір неше жыл жүріп ұзақ зерттеп 
көп көнкіреттік жыйналған матерійалға зер салсақ, міне сонда оқұу жөнін-
де балалар пырағырамда толық бағаланбаған (ал қат жөнінде «Жазұу мен 
оқұуға төселүу мəселесін бір неше жыл жүріп ұзақ зерттеп көп көнкірет-
тік жыйналған матерійалға зер салсақ, міне сонда оқұу жөнінде балалар 
пырағырамда толық бағаланбаған (ал қат жөнінде 3, 4 қабат артық ба-
лағанған) деп тұура айтұуға болады» дейді. 

Аптырдың келтірүуі бойынша əр гірұуппадағы балалардың оқұу 
тəжірійбесінің пырағырамда берілген мөлшерден (орта есеп пен) 100 əрпі 
көп. 

Р.С.П.С.Р.-дегі орыс мектептерін зерттеу нəтійжелері осыны айтады. 
Ал, қазақ мектептерінің көрсетүулері (əрійне өте жетімсіз-ақ) не айта-

ды? Мұнда біз Ақжал мектебінің пырағырамның осы мөлшеріне (нормы-
сына) тайанұуын көреміз, əрійне Ақжал мектебі бірінші басқышында са-
бақты мезгілінде бастаса да, оқұу жылының орта кезінде сабақты ықтый-
арсыз тоқтатты, себебі Ақжалда бөртпе сүзек болды да мектеп жабылып 
қалды. Жеке-жеке мектептердің көрсетүуі мынадай: 

Жарма мектебінде І гірұуппадағы балалар бір мүйнетте 6-15 сөз оқы-
йды. 

Егер біз оқұудың мөлшерін бұлай төмендеткен себептерді ақтарсақ, 
мысалы Жарма мектебінің І гірұуппасындағы бір мүйнетте одан 25 сөзге 
дейін оқұудың орнына 6-дан 15 сөзге дейін оқұудың негізін тексеріп көр-
сек, – мынаны көреміз: Есебі жылдың ортасына дейін мектепте əліп-бій 
(букбар) кітабы болмаған, қолына не түссе соны оқыған, əр-бір шəкіртте 
(барлық сабақ үшін) сол оқұу жылында 2-3  дəптерден-ақ болған. 

Тақтаның жоқтығынан оқұу жылының жартысына дейін шəкірттер 
қара пешке жазған, ал пеш ыстық болған күндерде мұны істеу де мүм-
кін болмаған. Сон-соң оқұу жылының басында І гірұуппа 2 болған, олар 
екі оқытұушыдан оқыған, сон-соң шəкірттер саны азайған (кетіп қалұу 
болған) да бұл екі гірұуппаны біріктіріп жіберген. 

Семейдегі 16-мектепте сол жыл ішінде бір неше мұғалім мен мектеп 
меңгерүушісі ауысқан. Оның үстіне бірінші басқыш мұғалімдерінің ма-
мандығы төмен екенін айта кетпеуге болмайды. Керекті кітаптары мен 
құралдардың дəптер, тақталардың (оқұуды өркендететін қосымша дійдак-
тійкелік мəтерійалдарын сөз қылмағанда) жоқтығы, мұғалімдер сапының 
тұрақсыздығы, оқытұушылар мамандығының төмендігі – оқұуға төселүу-
ге кедергі жасап, оқұу мөлшерін төмендетүуге негізгі себеп болып есеп-
теледі. 

Жармадағы қазақ мектебінің көрінісін – қазыргі мезгілде жаппай, 
оқұуға бет алған жұмыс жүзеге асып тұрғанда қоғам көңілі бұған ауда-
рылып тұрғанда мектептің барлығында болатын жетімсіздік деп есептей-
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тін болсақ, онда бірінші басқыштағы қазақ оқұушыларының оқұу мөл-
шерінің төмендеуі жөнінде сөз қозғауға болар еді. 

Бірақ бұл жөнде бірінші басқыштағы қазақ оқұушыларының оқұу мөл-
шерінің төмендеуі тұуралы сөйлеуді қойа тұрып, қазірде кей жерлерде, 
мектептер қызмет істеп отырған нашар жағдайлар тұуралы айқай салұу 
керек, ең əуелі бұл саладағы жетімсіздіктерді жойұуға тырысұу керек. 

Жарма мектебінің бірінші гірұуппасында оқұу амалы сонша нашар (ке-
ренау), сондықтан бұл текісті айағына дейін бар балаға оқытып отырұуға 
болмады, себебі онда есеп мезгілін өте ұзатқан болар едік. Бір аз адам (еке-
уі) тіпті бір сөзді де оқып шыға алмады. Бір шəкірт бірінші «оқып» деген 
сөзді оқығанда «о» əрпін бұрын біледі екен, ал басқа əріптерін «мынау «қ» 
ма? «мынау «п» ма? деп сұрап отырды, сонда да «қат» деген сөзден басқа 
бір сөзді қосып оқый алмайды. Міне бұл оқұу жылының айағында болып 
отыр. 

ІІ гірұуппадағы жылдам оқұу нəтійжелері, əр-бір мектеп ішінде осы 
жылдам оқұудың өсүуіне айғақ, мысалы Ақжал мектебінің І гірұуппасын-
да балалардың 50% 17-23 сөз оқыйтын болса, ІІ гірұуппадағы баланың 50% 
бір мүйнетте 18-ден 32 сөзге (немесе 44-тен 80 бұуынға) дейін оқыйды;

Егер Жарма мектебінің І гірұуппасы 6-дан 15 сөзге дейін оқыйтын бол-
са, міне бұл жөнде ІІ гірұуппа өте ұзап түседі, ол бір мұйнетте 42 бұуыннан 
92 бұуынға (немесе 17-ден 36 сөзге) дейін оқыйды. Міне тағыда 16-мек-
тепте қорқынышты жағдайдың барлығы сезіледі, мұнда ІІ гірұуппаның 
50% орта шəкірттер бір мүйнетте 12-ден 22,5 сөзге (22-ден 55 бұуынға) 
дейін оқыйды.

Бір мүйнетте 35-40 сөз оқұу керек деген пырағырам тілегіне Семейдегі 
«Затон» мектебінің ІІ гірұуппасы көбірек жауап береді, мұнда шəкірттер 
бір мүйнетте 17-ден 45 сөзге (немесе 40-тан 110 бұуынға) дейін оқыйды. 

Сөзді оқұудың бұл көрсетүулері гірұпалардың бір түрлі емес екенін ай-
тады, əр-бір гірұуппа ішінде бұл жөнде «мөлшердің» өте тұрақсыз екенін 
көрсетеді. 

ІІІ-IV гірұуппалардың оқұу жылдамдығын есепке алұу үшін 35 сөзден 
(немесе 90 бұуыннан) тұратын жоғарыда айтылған екінші текіст берілді, 
бұл текіст «1-Май» тақырыбына арналып жасалған кішкене əңгіме бола-
тын. 

Үшінші жəне төртінші гірұуппалардың бұл текісті оқып шығұуға жұм-
саған мезгілдері тексерілген мектептерде мынадай болып отыр: 

Мектеп
Гірұуп.

Ақжал Жарма Семей 
Затон 

Семейдегі 
16-мектеп 

Жаңа Семей 

Категөр. 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4
Ең жақсысы 17 14 33 26+ 25 - 14 13 25 20
q1 (1-кібор-
тел)

30 20 40 56 30 - 30 25 40 30

М (медійана) 38 24,5 49 58 42,5 - 45 35 52,5 45
q3 (3-кібор-
тел)

47 32 62 60 55 - 55 38 63 60

Ең жаманы 110 40 68 - 60 - 95 110 105 95
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Бұл жерде: əр-бір мектеп ішінде гірұуппа саны өскен сайын текісті 
оқұуға жұмсалатын мезгіл санының кішірейетінін көрүуге болады; былай 
айтқанда не ғұрлым гірұуппа үлкен болса, сол ғұрлым əлгі текісті оқұуға 
жұмсалатын мезгіл кішірейіп (азайып) отырады; ал Жарма ыстансасы жа-
нындағы мектеп жеке дара тұрады, мұнда жалпы ІІІ-IV гірұуппада 5-ақ 
бала бар. Міне бұл гірұуппаның ішінде ең əуелі бір – заңды бағыт бар 
деп айтұуға болмайды, себебі бала саны аз. Ендеше 4-5-гірұуппада текісті 
оқып шығұуға жұмсаған мезгілдің өсүуі көзге ерекше түсүуге мүмкін 
емес. 

Ең төменгі көрсетүулер «Жаңа Семей» мектебінде (Семейде «Затон» 
мен 16-мектептен басқа «Жаңа Семей» мектебі зерттелген болатын, бірақ 
мұнда ІІІ-IV гірұуппалар ғана зерттелген болатын, сондықтан «Жаңа Се-
мей» мектебі жолдарыда айтылмай келді).

Мысалы «Жаңа Семей» мектебіндегі ІІІ гірұуппа оқұушыларының 50% 
ІІІ-IV гірұуппалар үшін дайарланған текісті 40-тан 63 секүнтке дейін оқы-
йды, ал Ақжал мектебіндегі ІІІ гірұуппа оқұушылары 30-дан 47 секүнтке 
дейін оқыйды. 

IV гірұуппаларда да тап осындай сүурет бар. 

III-IV гірұуппаларда оқұу жылдамдығын есепке алұу мынадай
нəтійжелерді берді: 

Мектеп
Гірұуп.

Ақжал Жарма Затон 16-мектеп Жаңа 
Семей 

Категөр. ІІІ ІV ІІІ ІV ІІІ ІV ІІІ ІV ІІІ ІV
Ең жақсысы 318 385 142,2 207 216 - 384 414 216 270
q1 
(1-кібортел)

180 270 135 96 180 - 180 216 135 180

М (медійана) 141 280 111 93 27,5 - 116 150 102 120
q3 
(3-кібортел)

117 168 86 90 97,8 - 97,8 143 85,8 90

Ең жаманы 49 135 79,2 73,8 90 - 56,4 48,6 51 56,4

Үшінші гірұуппалар мен салыстырғанда 4-гірұуппалар шəкірттері
оқұу жылдамдығын күшейтеді (бұған Жарма мектебі кірмейді, мұнда 
4-гірұппаның оқұу жылдамдығы ІІІ гірұуппадағы жолдастарының оқұу 
жылдамдығынан төмен болады). Бұл жөнде ең жақсы мектеп Ақжал мек-
тебі болып есептеледі. Ең жаман мектеп Жаңа Семей мектебі болып есеп-
теледі. 

Ақжал мектебіндегі ІІІ гірұуппалардың жылдамдығы бір мүйнетте 117- 
ден 180 бұуынға дейін (немесе 46-дан 70 сөзге дейін) жетеді, 4-гірұуппа-
ларда 168 бұуындардан 270 бұуынға (немесе 66-дан 105 сөзге) дейін же-
теді, егер (Жарма мектебін шығарып тастап) бұл жөнде өте нашар Жаңа 
Семей мектебін алсақ, сонда ІІІ гірұуппалардағы оқұу жылдамдығы бір 
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мүйнетте 33-тен 52 сөзге (немесе 85 135 бұуынға) дейін жетеді, ал, IV 
гірұуппалардағы шəкірттердің 50% оқұу жылдамдығы бір мүйнетте 35 
сөзден (90 бұуыннан)  сөзге (180 бұуынға) дейін жетеді. 

Семейдегі 16-мектептің ІІІ-IV гірұуппаларының жағдайы бірінші жəне 
екінші гірұуппалар мен салыстырғанда көп тəуір. ІІІ гірұуппалар оқұушы-
сын 50% бір мүйнетте 97-ден 180 бұуынға (немесе 38-ден 70 сөзге) дейін 
оқыйды, былай айтқанда Жаңа Семей мектебінің IV гірұуппасы мен бірдей 
оқыйды. IV-гірұуппа оқыу жылдамдығы – 143-тен 216 бұуынға (немесе 
біздің текістіміз бойынша 56-дан 85 сөзге) дейін барады. 

Үшінші оқұу жыл айағында оқұу жылдамдығы жөніндегі пырағы-
рам тілегі 55-60 сөз болады, бірақ IV гірұуппалардағы оқұу жылдамдығы 
жөніндегі қазақ пырағырамында көрсетүулер жоқ, ал орыс пырағырамын-
да 35-80 сөз. 

Қалай болғанда да қауып тұуғызатын мектеп Жаңа Семей мектебі, – 
онда оқұу жылдамдығы пырағырам тілегінен бір талай қыйғаш тұр.

Барлық мектеп, барлық гірұуппалардың оқұу жылдамдығы жөнінде 
көрсеткендерін теңестіргенде мынадай қорынтындыға келүуге болады. 

Оқұу жылдамдығын өркендетүудегі тəп-тəуір гірұуппалар Ақжал мек-
тебінің қазақ гірұуппалары болып отыр, онда біріншіден төртінші гірұуп-
паға дейін оқұу жылдамдығы бір қалыпта өркендеп, ол пырағырам мөл-
шеріне тайана жүріп отыр. 

Оқұуға төселүу жөнінде өте мешеу гірұуппалар – Семейдегі 16-мек-
тептің І-ІІ гірұуппалары болып есептеледі, оның артынан Жаңа Семей 
мектебінің ІІІ-ІV гірұуппалары келеді. Бұл өте қауыпты мектептер, 
бұлар мектеп жөніндегі Орталық партыйа кəмійтетінің қаулысынан кей-
ін қайта соған сəйкес қайта құрыла алмаған оқұу сапасын жоғары сатыға 
көтере алмаған мектептер. РСПСР-дегі мектептерде жүрген оқұу зерт-
теу нəтійжелері бойынша бұл пырағырамдар осы жөндегі балалардың 
мүмкіндіктерін жеткізе бағалай алмаған болып отыр, міне сондықтан 
пырағырамда көрсетілген оқұу мөлшері жөнінде тыйанақты етіп не ай-
тұуға болады? 

Оның үстіне қазақ мектептерінен түскен оқұуды есепке алұу нəтій-
жесінің өте аз екенін айта кетүу керек, бұл нəтійжелер бойынша бар-
лық қазақ мектептеріне арнап қалыпты мөлшер жасап шығарұу жөнін-
де сөз қозғауға мүмкін емес. Оқұу жылдамдығын есепке алұу жөнінде-
гі мəтерійал жыйнау жұмысын тоқтатпай, – бұл жұмысты жоспар мен 
жүргізүу керек, ал қазіргі дəуірде мөлшерлер (нормылар) шəкірттердің 
бар мүмкіндіктерін бағаламайды деп сөз қозғау, мөлшер жүріп отырған 
оқұу жылдамдығынан «төмен» деу мүмкін емес, себебі кей-бір мек-
тептерде жұмыс бұған қара-ма қарсы жүріп отыр. Қазіргі уақытта бұл 
мөлшерге мұғалімдер тырысұу керек, олар бұған шəкірттерді жеткізіп, 
оларды оздырұуға ұмтылұу керек, педагөктік сапаның тұрақсыздығы 
мен күресіп мұғалімдердің мамандығын көтерүуге тырысұу керек, 
оқұуға төселүуді өркендетүуге көмек беретін тійісті оқұу құралдарын 
тауып алұуға ұмтылұу керек. 
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Оқұу жылдамдығын есепке алұу мен қатар оқұу дұрыстығын талдау 
да жүрді, шəкірттердің дауыстап оқығанда жіберген қаталарын талдау да 
жүрді. 

Бірінші басқыш қазақ мектептеріндегі көрнекті қаталар мыналар болып 
шықты: 

1. Сөз ішіндегі дыбысты немесе бұуынды тастап кетеді, мысалы 
шəкірттер «келеді» деген сөздің орнына «келді» деп, «ұсталады» деген 
сөздің орнына «ұсталды» деп оқыйды т.т. 

2. Сөздің айағын бұзады, мысалы: «ұрандар» дегеннің орнына «ұранда-
ры» деп, «балалар» дегеннің орнына «бала» деп оқыйды. 

3. Сөздің басын бұзады, мысалы: «қат» деудің орнына «ат» деп, «дұрыс» 
деудің орнына «бұрыс» деп оқыйды т.т. 

4. Сөзге артық дыбыс немесе бұуын қосады, мысалы балалар «ұранда-
ры» деудің орнына «ұрандарды» деп, «жүрміз» деудің орнына «жүрмеңіз» 
деп оқыйды. 

5. Дыбысты немесе бұуынды басқа дыбыс пен, не бұуын мен ауысты-
рады, мысалы: балалар «білдік» деудің орнына «бөлдік» деп «і» дыбысын 
«ө» дыбысына айырбастап оқыйды, сон-соң «жұуынып» деудің орнына 
«жанып» деп оқыйды т.т. 

6. Сөзді тіпті екінші бөлек сөзге ауыстырады, мысалы: «білдік» деудің 
орнына балалар «танып» деп, «балалар» деудің орнына «бірақ» деп, «жа-
рыс» деудің орнына «дейді» деп оқыйды т.т. 

7. Дыбыстың немесе бұуынның орнын ауыстырады, мысалы: «оқып» 
деудің орнына «опық» деп, «тұрып» деудің орнына «тұпыр» деп оқыйды т.т.

Əр-бір гірұуппа мына түрде тексерілді, колонкенің (кестенің) сол жағы-
на оқылған текістің барлық сөздері жазылды. 

Текіст сөздері
Оқұушылар Қате түрлері 

Барлық 
қата 1 2 3 т.т. тасталған 

сөз, б.д. 
қосылған 
сөз, б.д. т.т.

1. Оқып - 0 1 1 2
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2. Жүрміз 0 1 1
3. Қат «
4. Білдік 1 1
.......................
........................ 1 1 2 4

Ал, жоғарғы 1, 2, 3 деген нөмірлердің астынан тексерілген гірұуппа 
шəкірттері жазылды. Əр-бір сөздің тұсына 1, 2 немесе 3 деп белгіленген 
гырапа ішіне, осы сөзді оқығанда жіберген шəкірттердің қаталары жа-
зылып отырды, сон-соң қаталары «тасталған, қосылған» делініп сөз бен 
жазылмай, қаталардың түрін айқындайтын белгілер мен көрсетілді. Бар-
лық белгілерді көрсетіп болған соң қатаның түріне қарай оң жағына қоры-
тынды есептеліп шығарылады, былай айтқанда осы сөзде тасталған, ал-
масқан, орны ауыстырылғандардың қанша екені есептеліп шығарылады, 
сон-соң ең соңғы гірапа – əр-бір сөздегі жалпы санын көрсетеді. 

Сүйтіп белгілерді тійісті сөздер гірапаларына таратып қойып болған 
соң ұзыннан тік жүре есептеп əр-бір сөздегі қаталардың барлық түрінің 
санын тағайындауға болады, ал астына қарай тік жүре есептеп əр-түрлі қа-
таның санын тағайындауға болады, сүйтіп осы гірұуппада қатаның қандай 
түрінің көп екенін тағайындап шығұуға болады. 

Астына қарай тік қатар мен ұзыннан көлденең жүретін қатарлардың 
көрсетүулерін есептеп талдағанда, Ақжалдағы бірінші басқыш мектепте 
мынадай көрініс айқындалды: 
Қаталар

Тастал-
ғандар 

Айағын 
бұзұу 

Басын 
бұзұу

Кіріс-
тіріп 
оқұу 

Дыбыс не 
бұуынды 
ауыстырұу

Сөзді 
алмас-
тырұу

Орындарын 
ауыстырұугірұуп.

І 24,2 30,5 4,5 4,1 6 29,7 -
ІІ 31,4 24,6 3,2 3,2 5 24,6 -
ІІІ 31,6 31,1 2,6 13,1 5,2 8 -
ІV 21,2 9 3,1 6,1 15,1 3,1 6,2

Сөз ортасында дыбысты немесе бұуынды тастап кетүу қатасының, – 
айақ-жағында кішкене азайса да, І гірұуппадан IV гірұуппаға дейін таған-
ды түрде барғаны мына келтірілген кестеде айқын көрініп тұр. ІІІ, IV 
гірұуппаларға барғанда өте азайған (кішірейген) қаталар – сөздің айағын 
бұзұу қаталары жəне текістегі сөзді басқа сөз бен ауыстырып оқұу қатасы 
болып есептеледі; сон-соң айағына тайанғанда, – IV гірұуппаға барғанда 
бір-аз көбейіңкіреген қаталар дыбысты немесе бұуынды басқа дыбыс пен 
немесе бұуын мен ауыстырұу қаталары болып есептеледі, сон-соң бірінші 
гірұппада болмай ең айағында (IV гірұуп.) келіп шыққан қата дыбысты 
немесе бұуынды алмастырұу қатасы болады. 

Енді осы қаталардың əр-бір жеке гірұуппада бұл қаталардың қандай 
болып көрінүуін шолып өтейік. 

Мысалы Ақжал мектебінің бірінші гірұуппасында пұрсенттің көбі ай-
ағын бұзұу (30,5%) қатасына жатады, дыбысты немесе бұуынды тастап 
кетүу қатасы (24,2%) жəне сөзді басқа сөзге алмастырұу қатасы (22,7%) 
болады. 
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Сөзді басқа сөз бен алмастырұуда балалар мынадай қата жібереді, мы-
салы: «жүрміз» деудің орнына екі қайтара, «жұмыс» деп оқып өтті, былай 
айтқанда басы оқылады да айағы текіске байланысты шеттен келіп қосы-
лады жəне бір қабат «жазұу» деп оқып шықты, бұлай алмастырұуға себеп 
болған алдында тұрған «оқып» деген сөз болұуға мүмкін. 

«Жарымда» деген сөз екі қайтара «сағатта» болып оқылды. Сөздің түрі 
де жəне айтылұуы да ұқсамайтын басқа сөз бен алмасұуы бірінші қараған-
да ажап болып көрінеді, бірақ алдында тұрған «сегіз» деген сөзді еске ал-
сақ, бұл өте түсінікті болады, бала мағынасына қарай өз ойынан қосып 
«сегіз жарымда» деудің орнына «сегіз сағатта» деп оқыйды 

«Қағысы» деген сөзді «Соғысы» деп оқыйды. Былай айтқанда мағына-
сы бірдей сөзге ауысқан.

Сон-соң «сабағымыз» деген сөздің орнына «мезгілінде» деп оқыйды. 
Бұл алмасұуды шығарған себепте алдында тұрған «сабақтарын береді» де-
ген сөз болұу керек, бұл жерде шəкірт ұлы тыныстан ырғып, оған еш-бір 
көңіл аудармастан «сабақтарын береді мезгілінде» деп өзінен қосып оқы-
ды да шықты. 

Бір сөзді екінші сөз бен ауыстырұу жөніндегі басқа қаталардың түрі де 
осы сықылды, былай айтқанда алмасұудың болұуы – баланың тыныс бел-
гілеріне еш бір көңіл аудармай, тіпті ұлы тыныстарға тоқтамастан текістегі 
сөзді мағына жағынан алдында тұрған сөзге қарсы келмейтін сөздер мен 
алмастырұуынан.

Бала бір сөзді екінші сөзге мағынасына қарай ауыстырады. Ал, кейде 
мағынасыз алмастырұуда болады, мұнда дыбыс ырғағына қарай алына-
ды, мысалы «тəртіпті» «дəптерді» сықылды. Ұлы тынысты ескермей одан 
ырғып кетүу – бала сөздің айағын өзгертіп «сабақ» деген сөзді «сабаққа» 
деп оқыған кезде болады. Мұның болұуы – «сабақ» деген сөздің алдын-
дағы ұлы тынысқа көңіл аудармай, алдыңғы сөйлемдегі ойдың айағын ай-
ақтай барып баланың «жұуынып келеді... сабаққа» деп оқұуынан, дұрыс 
оқыған болса «Ерте тұрып жұуынып келеді». деп ұлы тыныс қойып ба-
рып əрі қарай «сабақ сағат сегіз жарымда басталады» деген жаңа сөйлемді 
(ойды) оқыр еді. 

Дыбыстарды немесе бұуындарды қалдырып кетүу қаталарының іші-
нен ең көрнектісі, – «келеді, кіреді, басталады» деген сөздерден қалдырып 
кетүулер болады, бұл сөздердің ішінен балалар «е, а» сықылды дауысты 
əріптерді тастап кетіп отырады, жəне қазіргі шақ түрін өткен шаққа айнал-
дырып «келді, басталды, кірді» деп оқыйды. 

Басқа қаталар түрі өте азғантай, сондықтан біз оларды талдамақ емеспіз. 
Сайып келгенде, оқұушылардың көп қата жіберетін сөздері текістегі 

– «жүрміз» (мұны «жүреміз», «жұмыс», «жүріп», «жазұу» деп оқыйды), 
келеді («келді деп оқыйды), «басталады («басталды», «балалар» деп оқы-
йды), «қағысы» («қаққан», «соғысы» деп оқыйды)  деген сөздер болады. 

Ақжал мектебінің екінші гірұуппасындағы негізгі қаталар да осылар 
болып есептеледі. Былай айтқанда дыбыс пен бұуындарды қалдырып 
кетүу, сөздің айағын бұзұу жəне басқа сөзге алмастырұу сықылды қаталар 
болып есептеледі. Дыбыстарды жəне бұуындарды қалдырып кетүу қата-
лары да көбінесе осы «басталады, кіреді, келеді» деген сөздерде болады, 
бұларды «басталды», «кірді», «келді» деп оқыйды. 
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Сөзді басқа сөз бен алмастырұудағы қатаның көбі «қағысы» деген сөз-
де болады, мұны балалар «соғысы» деп оқыйды. 

Басқа сөздерден «жұуынып» деген сөзді «жақын жүріп» деп, ал «сат-
сыйалдық» деген сөзді «сақтайық» деп оқыйды. 

Ақжал мектебінің үшінші гірұуппасында бірінші гірұуппаға қараған-
да қатаның жалпы саны саны азайады (қақ жартысына жетеді). Пұрсент 
пен есептегенде дыбыстарды жəне бұуындарды қалдырып кетүу (қазір-
гі шақты, өткен шаққа ауыстырұу жəне «тартысұу»-ды «тартұу» деп өз-
гертүу) сықылды қаталар бəйгінің алдын бермейді, бірақ сөзді басқа сөзге 
алмастырұу қаталары азайа бастайды. 

Сон-соң IV гірұуппада дыбыстарды не бұуындарды қалдырып кетүу 
қаталары əлі де басқа қаталарға қарағанда бірінші орынды бермейді, сүйт-
кен мен қалдырып кетүу қатасы енді екінші сыпатқа түседі жəне текістегі 
сөзді екніші сөз бен алмастырұу қаталары да кемій бастайды. 

Ақжал мектебіндегі шəкірттердің оқұу нəтійжелерін басқа мектеп-
тердің, мысалы Жарма мектебінің оқұу нəтійжесі мен салыстырғанда əлгі 
қаталардың негізгі болып қалатынын жəне сол дыбыстарды не бұуындар-
ды қалдырып кетүу қаталары мен сөздің айағын бұзұу қатасының бəйгенің 
алдын бермеуін көрүуге мүмкін, сон-соң мұнда «қағысы» деген сөз ауы-
стырылып «соғысы» болып оқылады. Ал, басқа аудандағы мектептердің 
шəкірттері, мысалы Түркістан мектебінің шəкірттері мұндай қаталар жі-
бермейді, былай айтқанда олар «қағысы» деген сөзде қаталасса да оны 
«соғысы» деп оқымай «қағады», «қақты» деп оқыйды.

Ал, бірақ кішкене гірұуппалар қаталасатын жалпы сөз «күннен» деген 
болды, мұнда екі «арасына» і деген дауысты əріпті қойып оқыйды, сон-соң 
бұл сөзге келгенде шəкірттер көбінесе тұрып қалады. 

Келтірілген қысқа нəтійжелерде мынадай қорытындылар шығарұуға 
болады: бырақ мектептердің көрсетүулері бойынша үлкен % (пұрсент) 
сөздің айағын бұзып оқұу қатасына тійеді. 

Үйткені ымтықандағы баланың көңілі сөздің бас жағына ғана ауда-
рылып, айағына жете алмайды да, сон-соң айағы ойдан қосылып, оқұуға 
төселүудің əлі нашарлығынан барлық теріс оқылады – міне көбінесе мұны 
осылай түсінуге мүмкін сықылды. 

Төменгі гірұуппаларда бұдан басқа қаталар да, – текістегі сөзді онда 
жоқ екінші сөзге алмастырұу қатасы да үлкен алады. Əсіресе ұзын сөздер 
мен қыйын сөздер алмастырылған, мұның себебі оқұуға төселүудің əлі на-
шарлығынан бұл балаларды ойдан жорып оқұуға ійтеріп отырады. Бала-
лардың ойдан жорып оқұуға бой ұрұуын мынадан көрүуге болады, – себебі 
балалар оқұуында болған қаталардың барлығында да ойланып шыққандық 
сыпат бар, – балалар оқый алмайтын сөздерін оңайырақ жəне өздеріне та-
ныс сөздерге алмастырып оқыйды. Үйткені бүтін сөйлем мағанасын толық 
меңгерүулері əлі нашар, сондықтан азғантай сөздерге сүйеніп ар жағын 
ой мен жорып оқыйды, міне бұл барып бүтін сөздерді бұздырұуға себеп 
болады. 

Оқұуға төселүуді күшейткен сайын, былай айтқанда гірұуппа ірейген 
сайын бұл сықылды қаталар əредік кездеседі, бірақ сөздің айағын бұзұу 
қатасы IV гірұуппаға дейін тағанды жүріп қалмай отырады. 
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Дыбыстарды не бұуындарды қалдырып кетүу қаталары бірінші гірұуп-
паларда ең əуелі қазіргі шақты өткен шаққа айналдырұу арқылы жүреді 
жəне бұл көбінесе ұзын сөздер мен байланысты болады. Сон-соң балалар-
дың қата жіберіп оқұуына бір себеп болатын нəрсе олардың тыныстарды 
тіпті ескермеуі болады, олардың тыныс белгілері мен толық таныса ал-
мауынан болады, əрійне пырағырам бойынша балалар мұны бұл уақытқа 
дейін меңгеріп алұу керек болатын. Шəкірттер ұлы тыныстан ырғып түсіп, 
оның артында тұрған сөзге басқа мағана беріп бұзып оқыйды, (жоғарыда 
біз мұны көрсетіп өттік қой) сонда «арналған сабақтарын береді. Сабағы-
мыз күннен күнге қызық» деген сөйлемдерді шəкірттер «арналған сабақта-
рын береді мезгілінде» деп бұзып оқыйды. 

Немесе, кейде шəкірттер тыныс белгілері мен таныс еместіктен сөздің 
айағын мынадай етіп бұзып оқыйды, мысалы: «жұуынып келеді», «Сабақ 
сағат сегізде басталады» деудің орнына «шəкірттер жұуынып келеді» (деп 
тынысқа тоқтамай) сабаққа» деп оқыйды. 

Бірінші жəне екінші гірұуппада «күннен» деген сықылды екі дауыссыз 
дыбыссыз бар сөздер қыйын тійеді, бұларға шəкірттер өз ойларынан «і» 
дыбысын қосып жеңілдеп оқыйды. 

Ақжал мен Жарма мектептерінде (Жарма ауданының екі мектепінде) 
«қағысы» деген сөздің орнына «соғысы» болып оқылұуы осы ауданда бұл 
сөздің өте жайылып кетүуінен болұу керек. Басқа ауданның мектептерін-
де, мысалы Түркістан ауданында екінші сөздің еш-бір қолданылған жері 
болмады. 

Оқұу амалының басқа теріс маменттері есебінде өтіп бұуындарды 
не сөздерді, кейде тіпті бүтін сөйлемді қайталауды көрсете кетүу керек. 
Шəкірттер бүтін сөзді оқып шыққанша алдында тұрған бұуындарды қай-
талай, береді «ба-ба-ла-ла бала, «деп» бала-лар-лар-лар-балалар» деп оқы-
йды. Немесе алдында оқылған сөзді ылғый қайталай береді. Соңғы көрініс 
кейінгі қыйын сөзді немесе ұзын сөзді оқыр алдында жійі болады. Бұл 
уақытта шəкірт алдында оқылып кеткен сөзді – кейінгі сөзді талдап оқып 
болғанша қайта-қайта дауыстап оқып тұрады. 

Алдында оқылып өткен бұуындарды не сөздерді бұлай қайталап оты-
рұу зерттелген гірұуппалардың бəрінде бар. 

Жалпы айтқанда оқұу амалы қуанышты сүуретте емес. 
Жарма мектебінің бірінші гірұуппасында 24 адамның 16-сы, былай 

айтқанда 66% бірінші оқұу жылының айағында ежелеп оқыйды. Шəкірт 
саусағы мен бір əріптен кейін бір əріпті нұқып көрсетіп, əр-бір əріпті же-
ке-жеке айтып сөздің айағына жетеді де, сонда ғана ол сөзді түгел айтады. 
Көбінесе əр-бір əріп дауыссыз оқылады да, бүтін сөз ғана дауыс пен оқы-
лады. Кейде шəкірт барлық əріптерді сыбырлап оқый келе шыдай алмай 
барып дауыстап жібереді, мұнысы өте ауыр көрінеді. Мысалы «оқып» де-
ген сөзді оқығанда шəкірт сыбырлап «о-ық-ы» деп келіп кенеттен «ып» 
деп дауыстап жібереді, сон-соң дауыстап «оқып» деген сөзді оқыйды. 

Кейде шəкірт сөздің бірінші жартысындағы əріптерін атайды да қалға-
нын ойдан жорып оқыйды. 

66 % ежелеп оқыйтындардың ішінен кей-біреулері бүтін сөзді қосып 
оқый алмайды да екінші сөзге көше береді. Кей-бір шəкірттер бір неше 
сөзді тіпті оқый алмайды. 
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Қалған 34% (пұрсенттің) 25% (пұрсенті) бұуынға бөліп оқыйтындар, 
былай айтқанда шəкірт саусағы мен нұқып көрсетіп ең əуелі бұуындарды 
оқыйды, сонан кейін барып бүтін сөзді оқыйды. 9% (пұрсенті) ғана, бы-
лай айтқанда 2-ақ бала сөзді əріпке, бұуынға бөлмей бүтін оқыйды. Ақжал 
мектебінің І гірұуппасында да тап осындай жағдай бар, былай айтқанда 
онда да əріпті саусағы мен нұқып көрсетіп ежелеп оқыйтындар, бұуын-
дап оқыйтындар пұрсенті (%) бүтін сөзді біра-жола оқыйтындардан ана 
ғұрлым көп. Бұуындап оқыйтындар ІІ гірұуппаның айағына дейін жойыл-
майды. Көбінесе онда шəкірт сөзді екіге бөледі, ең əуелі бірінші жартысын 
оқыйды да, оны қайталайды, сон-соң екінші жартысын оқыйды, мысалы: 
«баста –баста-лады – басталады» деп оқыйды. 

Жылдамдықты ғана есепке алып қоймай, оқұудың дұрыстығын да есеп-
ке алұу, – оқұу амалын талдау жұмысына бір аз тереңірек кірүуге мүмкін-
дік береді, бірінші көңіл аударылатын жақтарды айқындауға да мүмкіндік 
береді. 

Шəкіртердің оқұу амалы – сол мектепте оларды оқытқан мұғалімдер 
əдісінің ескі екендігін, əріптен бұуынға, бұуыннан сөзге қарай бой ұратын 
ежелгі əдіс екенін көрсетіп отыр, ал шəкірттердің оқығандағы қаталарын 
түзетүу,  4-гірұуппаларда көп адамның дыбысты не бұуынды тастап кетүу 
сықылды, не сөз айағын бұзұу сықылды қаталарды жасап келүуіне себеп 
болады. 

Жетімсіздіктер мен күресүу үшін ол жетімсіздіктерді білүу керек, сон-
дықтан оқытұушы оқұушылардың қаталары мен күресүуден бұрын, қан-
дай қатаның осы шəкіртте, не осы гірұуппада көп екенін білүу керек. 

Бұлай етүу үшін семестірлер айағында немесе оқұу жылының айағын-
да оқұудың жылдамдығы мен дұрыстығының есебінен жүргізүу керек, бұл 
тұуралы осы еңбектің жоғарғы жағында айтылып өтті ғой. Көрсетілгеннен 
бөлек тағы шəкірт басы сайын, – тік қатардағы қаталары есептеп шығарұу, 
– əр-бір шəкіртте болатын қаталардың түрін, жалпы санын тағайындауға 
мүмкіндік береді. 

Барлық гірұуппадағы көрнекті қаталарды бөліп шығарұу мұғалімнің 
нашар нашар жерлерді тауып, соны жойұға жіті кірісүуге көмек береді. 

Əр-бір мұғалім баланың өсүуін, оның алғандарын дəл біліп отырұу 
керек. Бір тақырыпты не бөлікті баланың бітірүуі немесе бітірмеуі қажет 
емес, оны қалай біліп шығұуы жəне одан алған нəтійжелері қажет. Сүйтіп 
егер бір жыл ішінде белгілі бір сүріктерде (жылдың басында, ортасында ай-
ағында) есеп жүргізіліп отырса, сонда балалардың қанша ілгері кеткендігі 
көрініп отырады. Шəкірттің қатасын түзеткенде оның теріс оқыған сөзін 
мұғалім өзі оқып шығады, бұл негізгі қата, дұрысында шəкірттің көңілін 
аударұу керек. Бұлай етілмей мұғалім өзі оқып жіберсе шəкірт тоқтамай 
əрі қарай береді де бұл түзетүу ресімій түрде ғана болады. Шəкіртке көмек 
бермейді.

Шəкірттердің қаталарын түзеткенде олардың теріс оқыған сөздеріне 
өздерінің көңілін аударып, əрі қарай дұрыстап оқұуына мүмкіндік берүу 
керек. 

Баланы сауаттандыра бастағанда ең əуелден-ақ мұны ерекше түсініп 
ықтыйатты болұу керек, олардың сезімі, ұғымы жəне ойы жөнде жас ерек-
шелігін есепке алұу керек. 
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Балалардың өзі істеп шыққан жұмысына ынталы болұуы олардың 
көңілінің тұрақты болып, ұғымының мықты болып, ойының жемісті 
болұуына күрделі тыйанақтың бірі болып есептеледі. 

Сауаттандырұу амалы үлкен қыйындықтар мен жүрген, балалардың 
ынтасын аудармай бұлардың жеңүу қыйын, бірақ олардың ынтасын қоз-
дыратын жағдай – балалардың жұмыс мақсатын түсініп, істеп шыққан жұ-
мысының қажеттілігін білүуі болады.

Көбінесе мектепке келгенде бала ол келүуінің мақсатын ата-анасы-
нан, үлкендерден естіп келеді, бірақ бұл жетімсіз, олар бұл қажеттікті өз-
дері түсінүу керек, бұл қажеттік біреу қадағалап отырғандықтан болұу ке-
рек. 

Мұғалімдердің негізгі бір қатасы сол – олар мектеп пен, кəлектіп ішін-
дегі тəртіптер мен (балаларға өте жат жағдай ғой) танысұуға мүмкіндік 
бермейді, келісі мен балаларды отырғызып кітап оқысып, сауаттандыра 
бастайды. 

Балаларды ең əуел сауаттандырұу амалына өз беті мен апарұу керек, 
олардың жат мектеп жағдайы мен, мектептегі жөн-жоба, тəртіптер мен та-
нысып барұуына мүмкіндік берүу керек, сүйтіп олардың бұл жаңа жағдай-
ға келүуін табыйғый түрге айналдырұу керек. Бірінші күндерде балаларға 
ойын ойнатып, серүуен көрсетүу керек, олар мен естіп, көргендері жөнінде 
əңгімелесүу керек, оларға көргендерін сүурет жүзінде қағазға жаздырұу 
керек, себебі əр-бір сүурет оқұу мен жазұу жолындағы белгілі бір адым 
болып есептеледі. 

Екінші мəмент, – оларға сүурет орнына сөздерді жазұудың мүмкіндігін 
түсіндірүу болады. 

Оқұу мен жазұуға балаларды бұл жол мен апарұу оларға өте көңілді 
жəне қызықты болады. Бірақ бұл мұғалімнің ерекше дайарлығын жəне 
оның бұған ерекше көңіл аударұуын керек қылады, бұл жердегі оның əр-
бір сөзі, əр-бір амалы алдын ала ойланып, дайарланған болұу керек. 

Тійісті сүуреттер астына олардың атын жазұу, – міне сауаттандырұу-
дың басы осы болады. Сөзді бұлай жазұу – сауаттанұудың не екенін бала-
ларға айқын түсіндіреді. Бұл мəментті сұлұу етіп көрсетүу керек, балалар 
қызығып отыратын болсын. 

Мысалы мұғалім аттың сүуретін тақтаға салып көрсетеді, сон-соң 
қолы мен сүуреті басып тұрып балаларға көргендеріңнің атын ата 
дейді, əрійне балалардың бəрі – бір дауыс пен «ат» дейді. Сон-соң бұл 
сөзді мұғалім өзі айтады (балалардың құлағын үйретеді), оларға қайта 
айтқызады, «ал енді көріп, естігендеріңді мен мына жерге жазып көр-
сетем» деп сүурет астына «ат» деп жазады. Оны балалар тағы оқыйды, 
сон-соң сүуретті жауып тұрып жазұуды, жазұуды жауып тұрып сүуретті 
қайта-қайта айтқызады.

Сонан кейін осы сөзді не дəптерлеріне салдыртып не баспа əріп пен 
тақтаға жаздырұу керек. Міне енді əр-түрлі жолдар мен барып бұл сөз 
балалардың ойында қалмақ – көрүу жолы (балалар қарап отырды ғой), 
естүу жолы (балалар өздері айтып жəне мұғалім айтқанда есітіп отыр-
ды ғой) сон-соң қыймыл (моторлық) жолы (балалар осы сөзді сүуретке 
салып, əріптерден құрап, өздері айтады) оқып (отырады ғой) мен ойын-
да қалмақ. Ендеше алғаш сауаттандыра бастағанда сүурет, баспа əріптер 
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кесіндісі сықылды қосымша матерійалдар керек, балалар сөздерді осы-
лардың құрай алатын болсын. Соны мен қатар мұғалім ең алғаш сөзді 
айтқанда дұрыс айтұу керек, сонда оның артынан балалар да дұрыс айт-
пақ, міне мұның үлкен маңызы бар екенін еске алұу керек. Бұлай істел-
се Быланскій айтқан сықылды, «сабанды таптау» болып шығады, сонда 
мұғалім өзі оқымай дұрыс айт деп балаларды да өзін де қыйындыққа 
ұшыратар еді. 

Оқытып үйретүу, жазұуға үйретүу мен қатар жүрсін, бірақ балалар 
əріптерді жазұу мен сөз дыбысын талдауға кіріскеннен кейін барып таны-
сады. Сон-соң сөзді жазылұу түрі мен танысұудан бұрын балалар қарын-
дашты қалай ұстап, қалай сызұуға төселүу керек т.т. себебі бұл кезде ба-
лалардың ұсақ, өлшеулі қыймыл жасай алатын ұсақ еттері өсіп жетпейді. 
Сүурет салұу, құйұу, сон-соң əр-бір əріптерді жазұу, – міне осының бəрі 
жаттығұу болып есептеледі. 

Сауаттандырұу əдісі осы айтылғандардан айқын көрініп тұр. Бұл əдіс 
талдау-ұластырұу əдісі болады, бұл жұуығырақ жəне өте таныс мағынадан 
шығып əрі қарай таныстығы азырақ мағыналарға көшүу əдісі болады.

Ал, əр-бір дыбыс, əр-бір əріпке қарағанда бүтін сөз балаларға өте таныс 
болып есептеледі. Сөйлемді талдау мен ұластырұу сөзді талдау мен ұла-
стырұудан бұрын болады. 

Балалар сөзді бұуынға жəне дыбысқа бөле бастаған кеөзде, – міне сөзді 
талдау осы жерден басталады. 

Сайып келгенде балалар əр-бір əріптен қосып бүтін сөз жасай бастай-
ды. Сөзді оқый бастағанда балаларға берілетін сөздің бұуыны бір түрлес 
болұу керек. Сонда балалардың бір сөзден екінші сөзге көшүуі оңай бола-
ды, ал тағы сөздің құрылұуы – түрлес сөздер мен бұуындардың қайталап 
отырұуына мүмкіндік беретін болсын. 

Сауаттандырұудың барлық амалы тійісті матерійал таңдап алұу арқылы 
жүрмек, əр-бір сабақ алдында өзінің əр-бір сөзін есептеп, əр-бір қыймылын 
есеп алып мұғалім дайарлап отырсын. 

Ең алғаш сауаттандыра бастағанда баланың ынтасы есепке алынсын, 
мұны мұғалім ұмытпау керек. Бір сабақтың ұзақ болұуы баланы шаршата-
ды, сондықтан 45 мүйнет ылғый жаздырып не ылғый оқыта бермеу керек, 
мұның əр қайсысын 15-20 мүйнеттен ауыстырып отырұу керек. 

Оқұуға үйретүу амалында балалардың оқығанда жіберетін қаталарын 
мұғалім сергек күзетіп, оны сол жерде жойып отырсын, одан əрі қарай ба-
лалардың есінде тыйанақтап қалұуына мүмкіндік бермесін. 

Оқұуға төселдірүуде – əр-бір шəкірттің оқұуына арналып бөлінген мез-
гілдің маңызы өте зор. Егер оқұушылар кітап жоқтықтан бір айда 4 қабат 
қана оқыйтын болса, онда əрійне оқұуға төселүудің дұрыс жүрүуі жөнінде 
сөз қозғауға да болмайды. 

Кіласта жəне берілген тақырып бойынша үйде оқұу мен қатар мектеп-
тен тыс оқұуды өркіндетүу керек, мектеп кітап қанасынан балалардың үй-
іне ұсақ əңгімелер беріп оқытұу керек. 

Соны мен бірге балаларға өлең жаттатып, оны тақпақтатып айтқызұу, 
мектепте болатын əр-түрлі іспектəкілдерге (сақына жұмысына) балаларды  
қ а т ы с т ы р ұ у д ы ң, – оқұуға төселүуіне көп көмек беретінін есте тұтұу 
керек. 



Бес томдық шығармалар жинағы

150

Мұғалім көңілін жалғыз ғана жылдам оқұу аудармасын, оны сана мен 
түсініп оқұудың да маңызы өте зор. 

Мұны балаларға бақылау сұрақтарын қойып отырып тексерүуге бола-
ды. 

Мұғалім осы айтылған мəменттердің бəрін ескеріп отырса, міне сон-
да ғана балаларды оқұуға төселдірүу жұмысын күрделі етіп өркендетүуге 
болады. 

Аударған: Талжанның Сəйділі.
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Шонан ұлы Т. 

ҚАЗАҚ ТІЛІ 
ГРАММАТИКА МЕН ЕМЛЕ

Бастауыш мектептің 3-4 кластары 
үшін

Қазағыстан қалық ағарту кəмесереті қабылдаған 
3-басылуы 

Қазағыстан баспасы, 1936 



Бес томдық шығармалар жинағы

152

Шонанов Т. 

ГРАММАТИКА КАЗАХСКОГО 
ЯЗЫКА 

ДЛЯ НАЧАЛЬНЫХ ШКОЛ 

ІІІ-ІV классы 

Утверждено НК ПРОСом КАССР

3-издание 

Казиздат, 1936
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ҮШІНШІ ЖЫЛ 
§1. Сөйлемдегі сөздердің байланысы. 

Ала таудың ауасы. 
Ала таудың ауасы ала құйын. Кейде бұлт бұурадай шөгеді. Кейде жай 

жарқылдап, қара нөсер Ала тауды əп-сəтте жұуып шайады. Кейде аспан-
нан мерүуерт бұршақтар төгіледі. Кейде шілденің шілгер ыстығында жа-
палақтап қар жауып салады. Кейде шағырмақ ыстық түседі. Кейде күн ма-
ужырап қоңыр салқын жайлауға айналады.

1. Жұмыс. Əңгімені оқып шығыңдар да мына сұрауларға жауап берің-
дер. Əңгімеде не туралы айтылған? Бірінші сөйлемде не тұуралы ай-
тылған? Екінші сөйлемде ше? Үшінші сөйлемде ше? Төртінші сөйлемде 
ше? Бесінші, алтыншы, жетінші сөйлемдерде ше?

Бұршақ, күн, бұлт туралы айтылған сөйлемдерді теріп жазыңдар. 
  

Таң.
1. Торғай шырылдады. 2. Қараңғы серпіле бастады. 3. Бірійгаді ба-

стығының «тұр! тұр!»лаған дауысы естіледі. 4. Қырман басында жатқан 
қалқозшылар сыбанып тегіс жұмысқа шықты. 

2. Жұмыс. Төмендегі сұраулардың жауаптарын жазып көрсетіңдер: 
1. (не?) ... шырылдады.
2. (не?) ... серпіле бастады.
3. (не?) ... естіле бастады?
(Кімнің?) ... дауысы (қандай?) ... дауысы естіле бастады. 
4. (Кім?) ... шықты. Қалқозшылар (не қылды?) ... (қайда?) ... шықты 

(қалай?) ... жатқан. 
Үлгі: Таң қараңғысы серпіле бастады. 
Сөйлемде сөздер бір-бірімен байланысып тұрады: оны сұрау мен 

анықтауға болады. 
Айды бұлт басты. Жұлдыздар біріндеп жоғала бастады. Айналаны тұ-

ман басты. Қоңыр жел есті. 

3. Жұмыс. Жоғарғы сөйлемдердің сөздері қалай байланысқанын сұра-
уына қарай сызық пен көрсетіңдер. 

        

                  
  жоғала бастады

біріндеп 

Жұлдыздар

Бұлт  басты

айды  
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4. Жұмыс. Айағына нүктелер қойылған сөздердің екінші қанаты жа-
зылмаған, сендер соны тыйанақты сөйлем шыққандай етіп толықтырып 
жазыңдар. 

1. Мен екпін ... қатар...
2. Есентай да екпін... қатар... жүр. 
3. Бəрі... екпін... болайық. 

5. Жұмыс. Мына сүгретке қарап, «Біз қалай жійдек тердік» деген əң-
гіме жазыңдар. Бұл əңгімелеріңде неше сөйлем? Əр сөйлемде не тұуралы 
айтылған? Сөйлем айағына қандай тыныс белгісін қойасыңдар?

6. Жұмыс. Төменгі тақырыптардың біріне əңгіме құрастырып жа-
зыңдар. Əңгімеңде неше сөйлем болып шықты? Əр сөйлемде не тұуралы 
айтылған? Сөйлем айағына қандай тыныс белгісін қойдың? Əр сөйлемде 
сөздер саны бірдей ме? Сол əңгімеңді дауыс ырғағына келтіріп оқып шық. 

1. Қалқозымызға мəшійне (трактыр, пішен шабатын мəшійне, егін ша-
батын мəшійне) келді. 

2. Біз жазғы дем алысты қалай өткіздік. 
3. Пішен үстінде не істедік.
4. Бақшаға не істедік. 
5. Мүзейде не көрдік. 
6. Шегірткені қырұуға қалай көмек бердік.
 
7. Жұмыс. Төменгі əңгімені оқып, сөйлемдерін табыңдар. Əңгімені 

көшіріп жазып, əр сөйлем соңынан ұлы тыныс белгісін қойыңдар. Ұлы ты-
ныстан соңғы сөзді бас əріппен бастап жазыңдар. 

Күзен күндіз інінде жатады ол кешке тамақ іздеп шығады күзен егін 
мен шөпке зыйанды жандықтарды қырады күзен шарұуаға зыйанды жан-
дықтарды жейді. 

§2. Зат есім

8. Жұмыс. Көшіріңдер де кім? не? деген сұрауларға жауап болатын сөз-
дерді тауып жазыңдар. 

Етікті .............................. (кім?) тігеді. 
Аурұуды .............................. (кім?) емдейді. 
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Трактырды .............................. (кім?) жүргізеді.
Жемді .............................. (не?) жейді. 
Жаз .............................. (не?) жауады. 
Қыс .............................. (не?) жауады.
Сыйырды .............................. (не?) емеді. 
Арбаны .............................. (не?) тартады. 

9. Жұмыс. Əуелі өсімдіктер, онан соң аңдар, ең соңынан мал, астық 
аттарын бір ыңғай теріп жазыңдар. 

Түйе. Қасқыр.  Көде. Жылқы. Қойан. Қой. Түлкі. Бетеге. Ешкі. Қарсақ. 
Бійдайық. Сыйыр. Жоңыршқа. Қарағай. Тал. Арыстан. Есек. Терек. Бійдай. 
Қайың. Тары. Арпа. Жолбарыс. 

10.  Жұмыс. Əуелі балық, сонан соң құс атын теріп жазыңдар. 
Үйрек. Қаз. Шортан. Аққұу. Табан. Ала бұға. Қырғыш. Көк серке. 

Құладын. Бүркіт. Ақ балық. 

11.  Жұмыс. Сүуретте қарап əуелі ауыл шарұуашылық құралдарының, 
онан соң ыдыстардың аттарын теріп жазыңдар. 

12.  Жұмыс.  Көшіргенде Б ұ л  н е? Б ұ л  к і м? деген сұрауға жауап 
болатын сөзді тауып, үш нүктенің орнына жазыңдар. 

Көгіршін, қарға, қарлығаш, сауысқан – құс. 
Бала, қатын, еркек, қыз, əйел – ...
Тырма, орақ, шалғы, трактыр, пішен мəшійне – ...
Қызғалдақ – ...
Емен, терек, үйеңкі, мойыл – ...
Арпа, сұлы, бійдай, тары, жүгері – ...
Құуыршақ, доп, сыбызғы – ...

 К е р е к   с ө з д е р: жеміс, гүл, ойыншық, адам, ағаш, астық, ауыл 
шарұуашылық құралы. 
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13.  Жұмыс. «Нөсер» деген мақалада не тұуралы айтылады? Жара-
тылыс құбылыстарын атаған сөздерді теріп жазыңдар. 

Нөсер. Аспанда кесек-кесек бұлт жыйнала бастады. Күріл тынбастан 
естіліп тұрды. Жел тына қалды. Көп уақыт өтпей-ақ қоңыр салқын желдің 
лебі бетке тійді. Аспанды қаптаған қара бұлт төніп келіп ақ қалды. Қатты 
жел тұрып шаңды аспанға шығарды. 

Салмақты тамшылар тырс-тырс түсе бастады.
Найзағай жарқ етті. Күн шатыр-шатыр етті. Бұзау мөңіреп, ійт қыңсы-

лап үйдің ығына тығылды. Тамшыдан тамшы молайды. Дүсірлеп бұршақ 
жауа бастады. 

Нөсер басылды. Бұлт сейілді. Жеті түсті кемпірқосақ жайнады. Тысқа 
шықтық. Аппақ бұршақты теріп жүрміз. 

14. Жұмыс. Əуелі жаратылыс көріністерін, онан соң оқыйғаны атаған 
сөздерді теріп жазыңдар. 

Дауыл, соқты, жаңбыр, өрт, сайлау, көтеріліс, жел, төңкеріс, құйын, 
жыйылыс, күз, қыс, жаз, жазғы тұры, ереуіл, жарыс қырау, төбелес, тұман, 
ойын.

Адам, жандық, өсімдік, нəрселер, жаратылыс құбылысы, оқыйғалар-
ды бір сөз бен зат дейміз. 

Заттың атын зат есім дейміз. 

15.  Жұмыс. Төменгі əңгіме ішінен зат есімдерді теріп жазыңдар. 
    

 Қ ы с. 

Декəбір айы тұуды. Қар қалың. Күн сұуық. Сұу бетінде сірескен мұз. 
Шөптің бастары қылтыйып қана көрінеді. Үйкірік, айаз. 

Орман тоғайдағы ағаш пен талдар қар бүркеніп, мұздан моншақ тағы-
ныпты. Жаз бойы қайнап жүретін құстардан арылған. Ағаш түптерінде 
ақ қойандар секеңдеп жүр. Оқып жүрміз. Мектепке барғанша беттеріміз, 
құлақтарымыз қызарып, мұздап барамыз. 

16.  Жұмыс. Көшіргенде əр сөздің қасына қарсы мағыналы сөзді тауып 
жазыңдар. 

Дос – жау 
Соғыс – 
Кедей –
Тіршілік –
Қайғы –

Сұуық – 
Жаз –
Ерте –
Таза –
Қараңғы – 

Аурұу – 
Құрғақтық –
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Күн – 
Көр –

К е р е к  с ө з д е р: жарық, құуаныш, аз, өлім, түн таза, кеш, бай, бітім, 
кəрі, батырлық, жылы, сау. 

Зат есімнің адам аттары Кім? Кімнің? Кімде? Кімді? Кімнен? Кімде? 
деген сұрауға жауап болады.  

Басқа зат есімдер Не? Ненің? Қайда Неде? Нені? Қайдан йа Неден? де-
ген сұрауларға жауап болады. 

17.  Жұмыс. Көшіргенде орындық деген зат есімді жақшадағы сұрау-
ларға қарай өзгертіп жазыңдар. 

Класта оқытұушы отыратын ... (не?) тұр... (ненің?) артында тақта тұра-
ды... (қайда?) оқытұушы отырады... (нені?) жұмысшы əйел сүртіп қояды..., 
(қайдан?) тұрып оқытұушы тақтаға барып бізге жазып көрсетеді. Кəзір 
оқытұушы ... (қайда?) отыр. 

18.  Жұмыс. Көшіргенде тай деген зат есімді жақшадағы сұрауларға 
қарай өзгертіп, нүктелердің орнына жазыңдар. 

Мұраттың ... (несі?) бар. Ол ... (нені?) жақсы көреді... (Ненің?) түсі то-
былғы торы. Мұрат ... (Неге?) жем береді. Мұрат ... (неден?) екі елі кетпейді.

§3. Жалпы есім мен жалқы есім 

19. Жұмыс. Төменгі мақала ішінен көп нəрсеге ортақ зат есімдерді бір 
бөлек, тек бір нəрсені атайтын зат есімдерді бір бөлек жазыңдар. 

Бладимир Ілійіш Леніннің шын пəмійлесі Үлійəніп. Ленін жолдас 
Еділ бойындағы Сімбіріскій қаласында тұуған. Еділ өзені Каспій теңізі-
не құяды. Бұл күнде Ленін құрметіне Сімбірірскій қаласын Үлійəнбскій 
деп атайды. Лениннің Александыр, Дмітрій деген екі ағасы болған. Елена, 
Анна, Марійа деген үш ара-қарындасы болған.

Бір ыңғай көп нəрсеге атау болатын зат есімді жалпы есім дейді. Белгілі 
бір нəрсеге ғана атау болған зат есімді жалқы есім дейді. Адам, жер, сұу, 
қала, мемлекет, газет-жорнал,сапқоз, зауыт-пəбірік аттары сықылдылар 
жалқы есімге жатады.

Жалқы есім бас əріптен бастап жазылады.

20. Жұмыс. Төменгі əңгімеден əуелі бір сөзден, онан соң бір неше 
сөзден құралған жалқы есімдерді теріп жазыңдар. Бір неше сөзді жалқы 
есімнің қайсысы бас əріп пен жазылатынын байқаңдар. 

Өскен соң Ленін ж. Қазанда, кейін Петірборда оқыған. Петірбор бұл 
күнде Ленінграт аталды.

Бұл Неба өзені бойында.бұрынғы Ресейдің ең үлкен қаласы. Төңкерістен 
бұрын Ілійіш шет елде тұрған. Сонда тұрып «Іскра» жана «Бперот» деген га-
зеттер шығарған. Төкерістен соң ол Ресеуге келді. Өктəбір төңкерісін баста-
ды. Қалық кəмəссерлер кеңесіне бастық болды. Қалық кəмесерлер кеңесін 
қысқартып Қ.К.К. деп та жазады. Ленин комүнес партыйасының көсемі. Ле-
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нин 1929-жылы Горкій деген сеолада, Мəскеу түбінде қайтты. Жыл сайын 
24-ғынұуар күні Кенес одағы Ленин ж. Еске түсіріп отырады.

Бір неше сөздердің бас буындарынан құралған жалқы есімнің əуелгілі 
ғана бас əріп пен жазылады. Жалқы есімнің əл сөзінен бір-бір əріп алынып 
қысқартылса, əр қайсысы да бас əріп пен жазылады.

21. Жұмыс. Көшіргенде өздерің тауып кішкене əріп пен жазылған 
жалқы есімді бас əріп пен жазыңдар.

1920 жылы 4 өктəбірде Қазағыстан респүблікесі жарыйаланды. Қа-
зағыстан үкіметі Алматы қаласында тұрады. Мұнда кіндік атқарұу кəмій-
тет, қалық кəмесерлер кеңесі, өкілік партійа кəмійтеті де тұрады. Қала Ала 
таудың баурында, Түркістан сібір жолының үстінде. Бұл жолды Түріксіп 
деп те атайды. Астанада «Сатсыйалды Қазағыстан», «Лениншіл жас» тағы 
басқа газеттер шығады. Қалаға шағын «Дегерес» сапқозы, «Қызыл күн 
шығыс» қалқозы бар. 

 22. Жұмыс. Төменгі жалқы есімдерді кешіріп, толық аттарының жа-
нына қысқартылған аттарын жазыңдар. 

1. Ійосіп Війссарійонобіш Сталин. 2. Клійм Ворошыйлып. 3. Нəдеждə 
Көнстантійнебна Крүвпскайа. 4. Комүнес жастар інтернатсыйаналы. 5. 
Қазағыстан аптономийалы сатсйыалды кеңес респүблійкесі. 6. Сатсыйал-
дыкеңес респүблійкелер одағы. 7. Қалық ағартүу кəмесериеті. 8. «Сатсый-
алды Қазақғыстан» газеті. 9. Комүнес партійасының Өлкелік кəмійтеті. 10. 
Мəскеу – Дон жолы.

23. Жұмыс. Өз ойларыңнан: 1) жеке тұрған үш жалды есім тауып 
жазыңдар. 2) бір неше сөзден құралған үш жалды есім тауып жазыңдар. 
Мұны қысқартып та жазыңдар. 

§4. Етістік.

24. Жұмыс. Сүгретте кім не істейді, сол көрсетілген. 
Атады. Қазады. Шабады. Жүгіреді. Аралайды. Арқалайды.
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25. Жұмыс. Қыймылына қарай заттың өзің тауып, сол тапқан нəрсенің 
атын үш нүктенің орнына жазыңдар.

Балық жүзеді, шоршыйды. Қарағұс шоқыйады, қалықтайды.
...кісінейді, қасынады. ...үреді, ырылдайды. 
...шырылдайды, ұшады. ...шарқылдайды, қыздырады.
...көгереді, құурайды. ....сөйлейді, жүреді.
...мөңрейді, сүзеді. ...қайнайды, бұйланады, қатады.
 ...мійаулайды.
Қалқозшы жер шыртады, тырмалайды, себеді, орады.
... бағады, сұуарады, күзейді, қоралайды.
... оқыйды, жазады, санайды, сүгрет салады. 
... пішеді, тігеді, өтектейді.
... балқытады, соғады, пісіреді, сұуытады.

26. Жұмыс. Көшіргенде зат не етеді дегенді көрсететін сөздердің 
астын сызыңдар. Ол сөздер қандай сұрауға жауап беретінін біліңдер.

Өрісте.

Жылқы кісінейді, құлын шабады, бота боздайды, қозы маңрайды, мал 
отттайды, малшы қарауылдайды, жел соғады, шөп желкілдейді, торғай 
шырылдайды, бөктергі қалықтайды.

27. Жұмыс. Көшірген сөздің мағанасына қарай зат не етіледі деген 
сұрауға жауап жазыңдар.

Есік... Арба... Шам... Кір... Арық... Жүк... Үй... Керпіш...
 К е р е к   с ө з д е р: тасылады, қазылады, қаланады, ашылады, жағы-

лады, салынады, майланады, жұуылады.

Заттың қыймылын, ісін көрсететін көрсететін сөздер  е т і с т і к  деп 
аталады.

Етістік не етеді, не етіледі, не етті, не етер, не етілер, не етіп 
жатыр деген сұрауларға жауап береді.

28. Жұмыс. Көшіріп, етістіктердің сызыңдар.

Ақ көрпе.

Жапалақтап қар жауды. Жер бетін жұмсақ ақ көрпе жапты. Қардан көр-
пе жамылған дəн қалай қатады. Жылы жамылып жатып алды. Қыс өтті 
күн жылынды. Қар еріді. Қар сұуы жерге сіңді. Дəм ісінді, көктеді. Көгеріп 
шөп шықты, гүл атты, пісті.
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29. Жұмыс. Төмендегі сөйлемдерді көшіргендерді көшіргенде əр қай-
сысына мына етістіктердің бірін қалап алыңдар: ж а й ы л д ы, о т ы қ т ы, 
о т т а д ы, ш а л д ы.

Жас төл...
Жұмыс аты...
Өрістегі мал...
Аңыраған түйе енді...

Төменгі сөйлемдерге лайықтап мына етістіктерден қалап алыңдар: ж ұ 
у с а ң д а р, к ү й с е д і, ө р д і,с ұ у ы д ы, т ы н ы қ т ы.

Терлеген ет...
Жылқы таң алдында... 
Жатқан сыйыр, қой, түйе...
Əнеугі жіберген жұмыс аты...
Жатқан қой...

Төменгі сөйлемдердің əр қайсысына мына етістіктердің бірін алып жа-
зыңдар: м а з д а д ы, б ы қ с ы д ы, л а у л а д ы, т ұ т а н д ы, ж а н д ы, ж 
а р қ ы л д а д ы.

Тамызық... Кебүу тезек...
Найзағай алыста... Жалын...
Сұу отын... Шам...

Мына етістіктерді де солай етіңдер: ұ й ы д ы, і р і д і, а ш ы д ы.

Қымыз...
Көп тұрған сүт...
Айран...

30. Жұмыс. Төменгі етістіктерге қарсы мағналы етістіктер тауып жа-
зыңдар:

Отырды – тұрды   Кірді...
Жүрді - ...    Ашты...
Кетті - ...    Ойанды...

К е р е к  с ө з д е р: жапты, келді, ұйықтады, таптады, шықты. Төмен-
дегілерге мағнасы шендес етістіктер табыңдар.

Айтты – сөйледі   Шаршады - қажыды
Қарады - ...    Жортты - ...
Ұрды - ...    Қорықты - ...

К е р е к  с ө з д е р: соқты, желді, шошыды, көрді.
§ 5. Етістіктің болымды, болымсыз түрлері.

31. Жұмыс. Кестенің екі жағындағы етістіктерді салыстырыңдар да н е  
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з а т  н е   е т і л е д і, н е  е т е д і жəне з а т  н е  е т п е й д і, н е  е т і л м е 
й д і  деген сұрауға жауап беретіндерін табыңдар.

Мəшійне жүреді. Мəшійне жүрмейді.
Құс ұшады. Құс ұшпайды.
Ат шабады. Ат шаппайды.
Үй салынады. Үй салынбайды.
Тау көрінеді. Тау көрінбейді.
Қой маңрайды. Сыйыр маңрамайды, мөңрейді.
Үйрек ұшады. Тауық ұшпайды.
Ат шабады. Түйе шаппайды.
Керпіш қаланады. Топырақ қаланбайды.
Сыйыр күйсейді. Жылқы күйсемейді, жұусайды.

32. Жұмыс. З а т   н е   е т п е й д і  йа з а т  н е   е т і л м е й д і дегенді 
көрсететін етістіктерді теріп жазыңдар.

Етікші оқытпайды, етік тігеді.  Түйе шаппайды, желеді.
Оқытұушы етік тікпейді, оқытады.  Тауық ұшпайды, жүгіреді.
Қасқыр үрмейді, ұлиды. Қой боздамайды, маңрайды.
Түйе маңрамайды, боздайды. Бақа ұлымайды, бақылдайды.

Зат не етеді, не етіледі, деген сұрауға жауап берген етістіктер б о л ы м 
д ы   е т і с т і к т е р делінеді.

Зат не етпейді, не етілмейді деген сұрауға жауап берген етістіктер б о 
л ы м с ы з   е т і с т і к т е р  делінеді.

Болымды етістіктер қыймылдың йа істің болатынын көрсетеді.
Болымсыз етістік қыймылдың йа істің болмайтынын көрсетеді.

33. Жұмыс. Сөйлем айағына болымсыз етістік тауып жазыңдар.
Шам жанады Ійт үрмейді – 
От... Адам...
Жел... Қарындас...
Сұу... Бұлбұл...

К е р е к  с ө з д е р: сайрамайды, сөйлемейді, соқпады, тұтанбады, 
ұшталмады, ақпады.

34. Жұмыс. Болымды етістікті болымсыз етістікке айналдырыңдар.

Дүкен.

Күн шықты. Дүкенде жұмыс қайнады. Көрік күуледі. Ұсталар қыймыл-
дады. Балғашылар темір соқты. Балташылар ағаш шапты. Егеушілер темір 
егеді. Арашылар ағаш кесті. Қашаушылар тесті.
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§ 6. Жалаң сөйлем.

Бастауыш пен байандауыш.

Айаз.

Мұздай демі бет қарып.
 А й а з   а у з ы н   а ш а д ы.
Құлақтанып қызыл  к ү н 
Жасыл ұшқын шашады.
Қызыл айаз демінен
Б е т  қызарып күйеді.
Қанын беттің шығарып,
А й а з тістеп сүйеді.

35. Жұмыс. «Айаз» деген өлеңнен ірі басылған зат есімдер мен оларға 
байланысты етістіктерді теріп жазыңдар. Сонда қысқа сөйлем шығады.

Үлгі: Айаз ашады.
Сөйлемдегі ойдың не тұуралы айтылғанын көрсететін сөзді б а с т а у 

ы ш  дейді.
Бастауышқа Кім? Не? деген сұрау қойылады.
Бастауыш қыймылын, ісін, күйін білдіретін, байандайтын сөзді б а й а 

н д а у ы ш дейді.
Байандауыш сұрауы: н е   е т е д і, н е   і с т е й д і, н е   к ү й д е, н е   н 

ə р с е. Байандауыш болатын көбінесе етістік, бастауыш болатын зат есім 
есімдік, сан есім т.т.

36. Жұмыс. Əр байандауышқа бастауыш тауып жазыңдар.

Сауысқан шықылықтайды. Тышқан шыйқылдайды.
..дөңгелейді. ...  қаңқылдайды.
... сайрайды. ... қырқылдайды.
... мійаулайды. ... шақылдайды.
... үреді. ... қорсылдайды.
... ұлыйды. ... сұуылдайды.

К е р е к  с ө з д е р: ійт, қасқыр, үйрек, қаз, жел, бұлбұл, дөңгелек, мы-
сық, шошқа, сар шұнақ, (тарбаған).

37. Жұмыс. Əр бастауышқа байандауыш тауып жазыңдар.
Күн... Тоғай... Өзен... Бала... Торғай... Ағаш... Шегіртке... Балық... Мал... 

Қарға...

Ең қысқа сөйлем бастауыш пен байандауыштан ғана құралады. Тек 
байандауыш пен бастауыштан құралған сөйлемді  ж а л а ң   с ө й л е м  
дейді.

М ы с а л: Қоңырау соғылды. Сабақ басталды.
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38. Жұмыс. Көшіргенде бастауыштың астың бір, байандауыштың 
астын екі сызыңдар.

Ертеңгісін қалқозда.

Түн өтті. Таң атты. Күн шықты. Қоңырау қағылды. Қалқозшылар жый-
ылды. Көлік жегілді. Сабан жүрді. Дала жанданды. Жұмыс қайнады.

39. Жұмыс. Əр сүгрет жайында бір жалаң сөйлем тауып жазыңдар.

Қаз жүзеді Ійт жатыр Құлын шабады
Бала жазды Балалалар шомылды Бала ұйықтады

40. Жұмыс. Жоғарғы «Ертеңгісін қалқозда» деген əңгіме үлгісі мен жа-
лаң сөйлемдерден құрап, «Ертеңгісін мектепке» деген əңгіме жазыңдар.

Мысал: Қоңрау қағылды. Балалар жыйылды.

§ 7. Жайылма сөйлем. 
Сөйлемнің тұрлаусыз мүшелері.

Сөйлемде бастауыш пен байандауыштан басқа сөздер де болуы мүмкін. 
Мұндай сөздер бастауыш пен байандауыштың жайын түсіндіреді. Бұл сөз-
дерді сөйлемнің т ұ р л а у с ы з   м ү ш е л е р і дейді. Тұрлаусыз мүшелері 
сөйлемді ж а й ы л м а   с ө й л е м  дейді.

Тұрлаусыз мүшесіз жалаң Тұрлаусыз мүшелі жайылма 
 сөйлем.  сөйлем.
1. Күн шықты. 1. Жарқыраған күн шықты. 
2. Ауыл ойанды. 2. Ауыл ерте ойанды.
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3. Трактыр жүрді. 3. Егісте трактыр жүрді. 
4. Қалқозшылар асықты. 4. Қалқозшылар жұмысқа асықты.

41. Жұмыс. Сұрауларға қарай тұрлаусыз мүшелерді тауып, жайылма 
сөйлемдер жазыңдар.

Сұуға шомылұу.

Балалар ... (қайда?) барды. Олар ... (қайда?) түсті. Балалар ... (қайда?) 
көп жүзді. Олар ... (нені?) шалпылдатты. Балалар ... (қайдан?) шықты. Ба-
лалар ... (ненің?) ішінде балық көрді. Олар ... (нені?) аулады.

Үлгі: Балалар сұуға барды.

Ертеңгісін зауытта.

Гүудок айқайлады. Жұмысшылар пəбірікке жыйналды. Үлкен мəшій-
нелер қозғалды. Болат балғалар тарсылдады. Үлкен зауыт жұмысқа кірісті. 
Екпінді жұмысшылар жарысқа түсті. Зауытта қызұу жұмыс басталды.

42. Жұмыс. Жоғарғы əңгімедегі сөйлемдер тұрлаусыз мүшелерінің 
қайсысы бастауышты, қайсысы қайандауышты түсіндіретінін төмендегі-
дей сқема мен көрсетіңдер.

 
Гүудок Гүудокайқайлады айқайлады

үлкен жұмысқа  

Не?

Қандай?

Не етті?

Неге?

43. Жұмыс. Сқема мен көрсеткен сөйлемдерді жолға реттеп жазыңдар.

күз бұлт

бөліммектеп

басталды құрсады

оқидыбастады

сұр

үшіншіБіздің

жауынды аспанды  

жақсы  оқуын  

Қандай

нешіншіҚай

Қандай Нені

қалайнесін
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44. Жұмыс. Дəптерлеріңе осындай сқема жасап, ішіне төменгі сөйлем-
дер сөздерін таратып жазыңдар.

бастауыш бастауыш

баяндауыш

баяндауыш байандауыш

Бастауыш

Тұрлаусыз 
мүше  

Тұрлаусыз 
мүше

тұрлаусыз
мүше 

Тұрлаусыз 
мүше  

Қалқоз жоспарын орындады. Қалқоз базары ашылды. Артық астық ба-
зарда сатылды.

45. Жұмыс. Сқема мен көрсеткен сөйлемдерді жолға реттеп жазыңдар 
да тұрлаусыз мүшелердің астын сызыңдар.

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                          

адамдар

қалқоз

құстар

жел

əзірленді

бітірді

ұшып кетті

соғады

көшпелі

ызғырық

жаққа

далады

қысқа

егісінбіздің

ұзақ

Күзгі

ұзақ

Кең

неге

несінкімнің

қандай

қалай тынбай

қандай қандай

қайда

қайда
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46. Жұмыс. Төменгі «пійəнер» жайындағы сөйлемдер сөздерін 
жоғарғыдай сызықтарға орналастырып жазыңдар. 

Пійəнер өзінің уақтын бағалайды. Пійəнер камсамолға көмектеседі. 
Пійəнер міндетін біледі. Үлгілі пійəнер білімге ұмтылады. Пійəнер інішек-
теріне көмектеседі. Пійəнер мектептің мүлкін қорғады. 

47. Жұмыс. Шақшадағы сұрауларға қарай тұрлаусыз мүшелер тауып 
жайылма сөйлемдер жазыңдар. 

Бала ... (нені?) ұстады. 
Малшы ... (қайда? қашан? нені?) бақты. 
Қалқозшылар ... (қашан? нені?) шапты.
Балалар ... (қашан? қандай? неге?) шомылды.
Оқұушы ...(қашан? қайда? неге?) барады.
... (қашан? қайда? қандай?) жаңбыр жауды.

§ 8. Жеке мағналы жаңа жеке мағнасыз демеу сөздер.

48. Жұмыс. Төмендегі сөйлемдер ішінен ірі басылған сөздерді теріп 
жазыңдар. Олардың жеке тұрғанда мағнасы бар ма?

Адам да, ұшқан құс та, жүрген аң да, жұмыссыз бос жүрген жоқ еш бір 
жан да. Кішкене қоңыздар да жүгін тасып, барады аралар да ұшып балға. 
Жібек пен Гүлəндам келді. Атығай мен Торытай жарысы.

Жеке тұрғанда өз алдына мағнасы жоқ сөздер бар. бұлар сын сөздердің 
арасын байланыстырұуға демеу болады. сондықтан жеке мағнасыз сөз-
дерді демеу дейді.

Демеулер мыналар: да (де, та, те), пен (бен, мен), көрі, үшін т.т. 
Демеулер алдындағы сөзден бөлек жазылады.

49. Жұмыс. Төменгі сөйлемдерді көшіріп жеке мағналы сөздердің 
астын бір, демеулердің астын екі сызыңдар. Демеулердің айағы өзгере ме?

Қалқоз үшін мəшійне алатын болдық. Құрмаш пен бірге мəшійне трак-
тыр стансасына бардым. Склатта трактыр да тырма да, орақ та сепкіш те 
толып тұр. Олар əрі арзан, əрі жақсы əрі берік екен. Анадан көрі мынау 
артық сыйақты көрінеді. Біз не шөп, не егін мəшійнесін алмақ болдық. Са-
дықтар қалқозға трактыр мен сепкіш мəшійне алып қайтты. 

50. Жұмыс. Демеулі сөйлем мен демеусіз сөйлемдерді салыстырыңдар. 
Демеу не үшін тұрғанын біліңдер. 

1. Үлкен де кіші де жұмыста жүр. 1. Үлкен, кіші жұмыста жүр.
2. Əке мен бала келе жатты.  2 Əке бала келе жатты.
3. Менімен бірге сен бар. 3. Сен бірге бар.
Демеулердің айағы ө з г е р м е й д і. 

51. Жұмыс. Демеулер қосып бес сөйлем жазыңдар.
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§ 9. Сөздің түбірі мен жалғауы.
Қасқыр.

Жұуықта біздің қасқыр келді. Қасқыр! деген күзетшінің айқайы шықты. 
Біз сыртқа жүгіре шықтық. Қараңғыда қасқырдың жайнаған көзін көреміз. 
Қой қасқырдан үркіп жүр. Үлкендер қасқырға қарай жүгірісті. Кісіден шо-
шынып қасқыр жөнелді. Ійттер қасқырды қуып кетті. 

52. Жұмыс. Қ а с қ ы р деген сөздің өзгерген түрін бірінің астына бірін 
теріп жазыңдар. Сөздің өзгеріп отырған бөлімін сызықша мен бөліп жа-
зыңдар.

Үлгі: Қасқар
          Қасқыр-ды
          Қасқыр-дың

53. Жұмыс. Төмендегі сөздерді көшіріңдер. Сөздің түп мағынасын 
көрсететін жаңа өзгермейтін бөлімінің астын бір сызыңдар. Сөздің өзге-
ретін жаңа түп мағнасын көрсете алмайтын бөлімінің астын екі сызыңдар.

Қалқоз, қалқозға, қалқозшы, қалқозда.
Төңкеріс, төңкеріске, төңкерістің, төңкерісте.
Ой, ойла, ойлау, ойым, ойлауға. 
Таза, тазала, тазалайды, тазаладым.

Сөздің түп мағынасын көрсететін жаңа өзгермейтін бөлімін  т ү б і р  
дейді.

Сөздің түп мағынасын көрсете алмайтын өзгермелі бөлімін  ж а л ғ а у
дейді. 

Жалғау мен түбір бірге жазылады.

54. Жұмыс. Төмендегі «Екпінді брійгаді» деген əңгімені көшіріңдер. 
Бірійгаді деген сөздің түбірінен жалғауын сызықша мен бөліп көрсетіңдер.

Менің əкем № 3  б і р а г і й д і д е жұмыс қылады. Бұл екпінді  б і р і й г 
а д і.  Б і р і й г а д і н і ң  20мүшесі бар. Жарыста бұлар басқа бірійгадіден 
озып жүр. 

Бұл  б і р і й г а д і д е  сыйлық берілді. Бұл  б і р і й г а д і н і  қызыл 
тақтайға жаздық.

55. Жұмыс. Төмендегі сөздердің жұуан жалғаулысын бір бөлек, жіңіш-
ке жалғаулысын бір бөлек, жалғаулы қатаңнан басталғанын бір бөлек, 
жалғауы ұяңнан басталғанын бір бөлек теріп жазыңдар.

Мал  малшы малды  малға малдың
Егін егінші егінді егінге егіннің
Ат атшы атты атқа аттың
Пеш пешші  пешті пешке пештің
Темір темірші темірді темірге темірдің
Ағаш ағашшы ағашты ағашқа ағаштың
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Елік елікші  елікті елікке еліктің
Тон тоншы тонды тонға тонның

Түбірдің жұуан не жіңішкелігіне қарай, түбір айағындағы дыбыстың 
қатаң не ұйаңдығына қарай жалғаулар өзгеріп отырады.

Түбір жұуан болса, жалғауы да ж ұ у а н болады.
Түбір жіңішке болса, жалғауы да ж і ң і ш к е  болады.
Түбір айағындағы дыбыс қатаң болса, жалғауы да қ а т а ң н а н баста-

лады.
Түбір айағындағы дыбыс ұяң болса, жалғауы да ұ й а ң н а н басталады.

56. Жұмыс. «Балға» деген өлеңді көшіріңдер. Əуелгі төрт жолындағы 
сөздердің жалғауындағы сызықша орнына а не е дыбысын өздерің тауып 
жазыңдар. Соңғы төрт жолындағы сөздердің жалғауындағы сызықша ор-
нына ы не і дыбысын өздерің тауып жазыңдар.

Балға.

 Күул-йді соққан кезд- менің балғам.
 Сілтес-м, əуез шығ-т күйг- салған.
 Түтінд-, от ішінд- лаулап жанғ-н.
 Соғ-мын, бүг-м, жанш-м, қыл-м талған.
  Бүгем-н болат темір, асыл таст-
  Тұрмыст- кеу-п қалған ақ татыр боп.
  Тійд-де қызыл балғам күл ғып шашты-.

57. Жұмыс. Төмендегі сөйлемдерді көшіріңдер. Жалғау басындағы 
сызықша орнына түбірдің орнына айақ дыбысына қарай т йа д дыбысын 
қойыңдар.

1.  Ақ сандығым ашыл-ы, ішінен алтын шашыл-ы (шыққан күн).
2. Шій түбін-е шығыршық (жылан).
3. Шаңырақсыз түндік-і, шіреніп жатқан бір мық-ы (қақпан).
4. Бір шұқыр-а мың шұңқыр (оймақ). 
5. Қыйа қамыс, қыйа қамыс-ың ар жағын-а жар қамыс, жар қамыс-ың 

ар жағын-а жылтырауық, жылтырауық-ың жағын-а пышыл-ауық, пышыл-
ауық-ың ар жағын-а таңқыл-ауық (шаш, қас, көз, мұрын, ауыз).

58. Жұмыс. Төмендегі сөйлемдерді көшіріңдер. Түбірдің соңғы дыбы-
старының жұуан йа жіңішкелігіне қарай жалғау басындағы сышықша ор-
нына қ не ғ, к, не г дыбыстарын қойыңдар.

Қабат-қабат салын-ан бұлың, бұлың болат үй. Електір шамы жағыл-
ан (Ілійас). Салдыр-күлдір көк жүзі, зеңбірек топ ат-андай. Бұлт айрылып 
жалт етет, аспанда от жақ-андай.

Түнерген бұлт сұрланып, құйа бастайт себелеп. Жел қосылып, долданып, 
боран қылып жіберет. Желіде-і құлындар ық-а қарап үрпійіп. Бұзау құу-ан 
қатындар қаптан желбей жүр кійіп. Бала біт-ен кезеніп, балтырларын түрін-
ен. Шапылдатып сұу шашып, үйден үй-е жүгір-ен. Бала біт-ен. жыйыл-ан, 
астарында тал аты. Ұш-ан құстай зыр-ырайт, екі қолы –қанаты (Бейімбет).
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59. Жұмыс. Түбірдің айағындағы дыбысқа қарай жалғау басындағы 
сызық орнына б йа п қойып көшіріңдер. 

Қызыл шоқтар, жанған оттар, қолда жоқ-ар, барабан. Біздер жас-ыз, 
асыл тас-ыз, елге бас-ыз бірлікте.

Талпынып алға бас, ұлан, еш уақытта қалыс-а! Таза бойыңды, тарт-а 
ескі салтқа! (Өтебай).

60. Жұмыс. Кестедегі сөйлемдерді салыстырыңдар. Сөйлемдердегі 
жалғаусыз сөздер мен жалғаулы сөзді салыстырып, жалғау не үшін тұрға-
нын байқаңдар.

1. Əкем қалқоз кір.  1. Əкем қалқозға кірді.
2. Қалқоз екпінді көп. 2. Қалқозда екпінді көп.
3. Мен мектеп оқы. 3. Мен мектепте оқыймын.
4. Қалқоз күзгі егіс жырт. 4. Қалқоз күзгі егісті жырт.
5. Ол жоспар тол. 5. Ол жоспарды толтырды.

н, с, шы, (-і, лы, сыз, лық, ме, м, ұу, шыл жалғаулары сөздің мағна-
сына қандай əсер ететінін байқаңдар. 

Ек бала бөл сұу
Егін балалы бөлме сұйшы
Егіс Баласыз Бөлім  сұушыл
Егінші Балалық Бөлүу сұулық

Жалғаулар екі түрлі.
Кей жалғаулар сөйлемдегі сөздердің арасын байланыстырады. Бұларды 

д ə н е к е р  жалғаулар дейді. 
Кей бір жалғаулар сөзге жаңа мағана береді. Бұларды ж ұ р н а қ  дейді.

61. Жұмыс. Түбірлес сөздерді теріп бөлек-бөлек жазыңдар. Түбір 
астын бір, жұрнақ астын екі, дəнекер жалғау астын үш сызыңдар.

Үлгі: келінге. Оқытұушының.
Ек. Ат. Малшы. Қыста. Шық. Құр. Кел. Құрғақ. Мал. Қыс. Егін. Оқыт. 

Атшы. Мұрындық. Қыстау. Шығыс. Келін. Егіс. Аттан. Аттаныс. Аттанұу. 
Малды. Малсыз. Малсақ. Мұрынса. Қыстаұуға. Шығады. Келіншек. 
Құрғақшылықтан. Малшыны. Қыстың. Оқытұушының. Егіншіге. Мұрын-
саға. Келінге.

62. Жұмыс. Жақша ішіндегі сұрауларға қарай қозы деген сөзді өзгертіп 
үш нүкте орнына тійісті дəнекер жалғауы мен жазыңдар. 

Балалар... (қайда?) барды.
... (нені?) балалар бақты.
... (ненің?) енесі бар. 
Балалар... (қайдан?) келді.
Балалар... (қайда?) жүр.
63. Жұмыс. Мамандықты, істеген кесіпті көрсететін шы (ші) жұр-

нағын қосып, жаңа мағаналы сөз тұуғызыңдар.
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Үлгі: Мал – малшы, етік – етікші.
Етік, мал, сұу, ас, жазұу, оқытұу, үй, тігін, мəшійне, сүт, сауын, күзет.

Жете білгендік, йа ынтық болұуды, не ұстаған жолды көрсететін шыл 
(шіл) жұрнағын қосып жаңа сөз тұуғызыңдар.

Үлгі: Ленін – Леніншіл, ұйқы – ұйқышыл.
Ленін. Ұйқы. Марк. Ұлт. Отар. Төңкеріс. Өзім. Күлкі. Айан. Жер. Көп.

64. Жұмыс. Зат есімнен түбірдің соңғы дыбысы мен жұуан жіңішкелі-
гіне қарай ла-ле, та-те, да-де – жұрнағын қосып етістік тұуғызыңдар.

Үлгі: Ақ – ақта, май – майла, қағаз – қағазда.
Ақ. Май. Қағаз. Сұу. Тас. Бас. Көз. Айақ. Тіс. Түп. Түр. Қол. Сап.

Етістікке ақ, қ, к жұрнағын қосып, құрал атын көрсететін зат есім 
тұуғызыңдар.

Үлгі: Ор – Орақ.
Ор. Тара. Күре. Тайа. Қала. Пыш.

Етістік түбірге қаш, қыш, кіш, гіш жұрнақтарын қосып құрал атын 
көрсететін зат есім тұуғызыңдар.

Үлгі: Қыс – қысқаш. Тұт – тұтқыш.
Қыс. Тұт. Сүрт. Сүз. Сыпыр. Ыс. Желдет. Сапыр.

65. Жұмыс. Бір түбірден өрбіген сөздерді бір бөлек теріп көшіріңдер 
де, түбірден жұрнағын сызқша мен айырып көрсетіңдер.

Үлгі: Бөл, бөл-іс, бөл-ім, бөл-үу.
Бөлме. Бастық. Қызар. Шақ. Шабын. Үштік. Тазалық. Бөліс. Басшы. Қы-

зыл. Жақын. Үш. Таза. Бөлме. Қызық. Басқар. Шабарман. Тазала. Басқар-
ма. Қызылша. Бөлім. Шапқыш. Бөлүу. Тазарт. Бөл. Басшылық. Бөлік. 

66. Жұмыс. Төменгі сөздердің түбірін, жұрнағын, дəнекер жалғауын 
төменгі кестедегідей айырып көрсетіңдер:

Түбір
Жалғау

Жұрнақ Дəнекер жалғау
Қалқоз ....
Ас ................
Жаз-ұу .........

шы
тық
шы

ға  
ты
тың

Қалқозшыға, астық, кітаптың, балалық, жолдас, оттық, мұрындық, ауы-
здық, қатшыға, көпке, камсамолдың, пійəнерге.
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§ 10. Қос сөздер. 

Мына қос сөздердің мағанасын салыстырыңдар. Қос сөздің біреуін 
алып тастаса қалғанының мағанасы қос сөздердегідей шыға ала ма?

Төсек-орын Алұуан-алұуан Ол-пұл Қол-ма қол
Бала-шаға Оқтын-оқтын Олай-бұлай Көз-бе көз
Айақ-табақ Бырт-бырт Шарт-шұрт ауыз-ба ауыз

Қос сөздер екі түрлі. 
Бір түрлі қос сөздер екі түбірден қосылады да бір сыпыра нəрсеге жал-

пы атау есебінде жүреді. Бұларды ж а л п ы л а ғ ы ш    қ о с   с ө з д е р дейді. 
Мысалы: төсек-орын, бала-шаға.

Екінші қос сөздерде сөздің мағанасын толықтырұу үшін бір түбір өз-
геріп, йа өзгермей қайталайды.

Мұндай қос сөздің біреуін алып тастаса, қалғаны мағананы толық бере 
алмайды. Бұларды ж а л қ ы л а ғ ы ш   қ о с   с ө з д е р  дейді. Мысалы: 
ат-мат, сұу-мұу, -от-мот.

Жазғанда қос сөздер арасына с ы з ы қ ш а қойылады. 
Арасына ма(ма, па-пе, ба-бе), ді бұуыны түсіп қайталаған қос сөздің 

əуелгісі ма ға сызықша мен қосылады да соңғысы бөлек жазылады, мыса-
лы: қол-ма қол, көз-бе көз, өз-ді өзі.

67. Жұмыс. Төменгі сөйлемдерді көшіріңдер. Жалпылағыш қос сөз-
дер арасын сызықша мен жазыңдар.  

Ауданға кеткен адамдар келіп қалды. Олар кəперетіпке жүн жұрқа, тері 
терсек салыпты. Оның орнына қалқозға кійім кешек, айақ табақ, құрал 
сайман алыпты. Қатын қалаш, бала шағалар жыйылды. Əкелген нəрсені 
кəперетіп мүшелеріне қол-ма қол бөліп берді. Құрал сайман қоймаға қой-
ылды. Əкелген матадан əжем төсек орын істеді.

68. Жұмыс. Төменгі сөйлемдерді көшіріп, түбірі өзгермей қайталаған 
жалқылағыш қоз сөздерді сызықша арқылы жазыңдар.

Жалп жалп жауды қар. Бұрқ бұрқ боран бар (Ілійас). Алұуан алұуан 
жүйрік бар, əліне қарай шабады (мақал). Оқтын оқтын кійноға барамыз. 
Дүркін дүркін мектепте сауық кеші болды. Мəшійне шеге шығарып зырқ 
зырқ етеді (Ілійас). Қотанда қой бырт бырт күйсеп жатты.

69. Жұмыс. Төменгі сөйлемдерді көшіріңдер. Екінші түбірдің дыбы-
стары өзгеріп қайталаған жалқылауыш қос сөздердің арасын сызықша мен 
жазыңдар. 

Жалт жұлт нық бас! Жарқ жұрқ от шаш. Сарт сұрт, марш, марш! (Сə-
кен). Əне міне дегенше салып жетіп келеді (Тарғын). Жарқ жұрқ етеді, жал-
май жұлмай жұтады (от). Жалаңдаған ақ балтам жарқ жұрқ етет шапқанда. 
Əрең мəрең тоқтатам сағасынан басқанда. Қалың орман шұуылдап қаңғыр 
күңгір етеді. Құу ағашым қылқыйып салдыр күлдір етеді. (Сəбійт). Соқ, 
барабан! Біз жаңадан ілгері алға басайық. Даңғыр дүңгір, даңғыр дұңғыр 
өрлеген дөңнен асайық. (Мəжійт). Ол пұл айтып не керек. 
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70. Жұмыс. Арасына ма, ді бұуындарын салып қайталайтын жалқы-
лағыш қо сөздердің алдыңғысына сызықша мен қосып соңғысын бөлең 
жазыңдар. 

Қалың ағаш жапырағы сыбдырласып өз ді өзі (Абай). Осы хатты сен 
жаңғабылға қол ма қол тапсыр. Мен осы сөзді ауыз ба ауыз айттым. Ол 
мені мен əлі бет пе бет сөйлескен жоқ. Біз оны мен үй ме үй тұрамыз. Ол 
екеуі көз бе көз отырып айтты.

71. Жұмыс. Көшіргенде қос сөздер арасына сызықша қойып жазыңдар.
Тырс тырыс тамшы тамады. Өзің үлкен, мінезің бала шаға (Абай). Пар-

тыйа – пана, тұрмыс жаңа, тегіс жанарды бүгін салт сана (Мəжійт). Үйдің бау 
шұуы. Ырың жырыңды тастап тез жұмысқа шығалық. Өз ді өзіміз сөйлесіп 
алалық. Қол ма қол мына жұмысты істеп тасталық. Жалп жалп еткен қарағұс, 
тұла бойы тарамыс (кійіз үй). 7 нойабірде лек лек топ ереуілге шықты.

Мына сызықша мен жазылған сөздердің мағанасын байқаңдар. Сызық-
шаның алдындағы бұуыны не үшін тұр?

Қызыл  Қып-қызыл
Сары  Сап-сары
Қара  Қап-қара
Бійік  Біп-бійік
Жақын Жап-жақын
Домалақ Доп-домалақ

Сөздің мағанасын күшейтүу үшін ол сөздің алдыңғы бұуыны қайта ай-
тылады. Мұны к ү ш е й т ү у   б ұ у ы н  дейді.

Күшейтүу бұуынының айағына ылғый п жазылады.
Күшейтүу бұуыны соңғы сөз бен сызықша арқылы қосылады, қып-қы-

зыл, жап-жапсы.

72. Жұмыс. Көшіргенде күшейтүу бұуынын үш нүкте орнына айағына 
п жазып, сызықша қойыңдар. 

Жастар күні жа... жас балалар қолына қы... қызыл тұу алып көшеге 
шықты. Олар ə... əдемі əнге салып келе жатты. Тұуларында «жасасын жас 
ұландар күні!» деген і... ірі жазұу бар. Олар ү... үлкен үйдің алдына келіп 
тоқтады. Ол үйден жұмысшылар, қалқозшылар, комсомолдар шықты. 
Бұлар а... анық, қы... қысқа құттықтаұ сөздер айтты. Балалар үй алдында 
дө... дөңгелек болып тұрды. Құттықтау арасында «еңбекшілер ұраны» ай-
тылып тұрды.

§ 11. Дауысты жəне дауыссыз дыбыстар.

Төменгі комсомол өлеңін өз əніне салып айтып қараңдар. Əр жолында 
қандай дыбыстар əн салұуға, созұуға келіп тұрғанын байқаңдар. Онан соң 
бұуынға бөлүуге көлтіріп дыбыстарды тұрған дыбыстарды байқаңдар.

Таңға қарсы алға бас. 
Қарысып жолдастар!
Найза мен оқ, қамалды.
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Қыйратып, жол бастар.
Тайынба, қайтпа бұл беттен!
Жастар тобы, түйдектен!
Жұмысшы қара қалқының,
Біз жастар – əскері.

Созып айтұуға келетін дыбыстарды  д а у ы с т ы  дыбыс дейді. Басқа 
дыбыстарды  д а у ы с с ы з  дейді.

Дауысты дыбыстар 9: а, о, ұ, ы, е, ө, ү, ə.
Дауыссыз дыбыстар 20: б, ш, ж, д, ғ, х, й, к, л, м, н, ң, п, қ, р, с, т, у, з.

Дауысты дыбыстар жұуан жана жіңішке болып екіге бөлінеді. Əр жұу-
анның бір жіңішке сыңары бар, е жұуан сыңары жоқ.

Жұуан дауыстылар: а, о, ұ, ы.
Жіңішке дауыстылар: е, ө, ү, і, ə.

73. Жұмыс. Төмендегі «Қызыл мүйіс» деген өлеңді көшіріп, жұуан ды-
бысты дыбыс астынан бір, жіңішкесінің астынан екі сызыңдар.

Қызыл мүйіс.

Газет-жорнал жайылған,
Үймелеген оқұушы. 
Жалықпашы қарағым
Оқышы, інім, оқышы!

Ленин бабаң бастаған,
Келешектер сенікі. 
Тез адам бол, қарақтар!
Сендер əлем көрігі.

Дауыссыз  қ а т а ң  жана  ұ й а ң  болып екіге бөлінеді. Алты қатаң да-
уыссыздың алты ұйаң сыңары бар. Қалған дауыссыздар сыңарсыз ұйаңдар.

Қатаң дауыссыздар: п, т, с, ш, к, қ.
Ұйаң дауыссыздар: б, д, з, ж, г, ғ, н, л, м, ң, й, у, х.

74. Жұмыс. «Кəлектептің жырын айт» деген өлең ішінен қатаң дауыс-
сыздарды бір бөлек, ұйаң дауыссыздарды бір бөлең теріп жазыңдар.

Кəлектептің жырын айт.

Мүлійен көздер қараған,
Мүлійен мыйлар санаған,
Ұлы өзгеріс түрін айт!

Тұрмыстың кілтін бұраған,
Мүлійенің басын құраған,
Сол түрдің терең сырын айт!
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Бəрін айт та бірін айт,
Кəлектептің жырын айт!
   (Бейімбет)

§ 12. Үндестік заңы. 

75. Жұмыс. «Бөбектің өлеңі» деген өлеңді көшірген де жұуан сөздердің 
астын бір, жіңішке сөздердің астын екі сызыңдар. 

Бөбектің өлеңі. 

Тоқтышағым, тоғыз тап!
Саулық қойым, сегіз тап, 
Сегізін де семіз тап!

Бөкен жүнді, бөрте ешкім, 
Төрт айда бол төрт, ешкім!
Төртеуің де бөрте бол,
Өлмей, жітпей есен бол,
Қой алдына көсем бол!

Əукем, бұзауды алты тап!
Əукелері салпылдап, 
Егіз болсын атандай;
Бақайлары майысып,
Елемесін қайысып,
Адам мінсе де атымдай.

Сөздің түбірінде жұуан дауысты болса, оның барлық жалғауларында да 
жұуан дауысты жазылады.

Сөздің түбірінде жіңішке дауысты болса, оның барлық жалғаулары да 
жіңішке дауысты жазылады.

Бір сөзде йа жұуан йа жіңішке дауысты ғана келүуін  ү н д е с т і к   з а 
ң ы  дейді.

76. Жұмыс. «Жау, жаңбыр!» деген өлеңді көшіргенде сөздің жұуан, 
жіңішкелігіне қарай сызық орнына ы йа і жазыңдар.

Жау жаңбыр!

Жау, жау, жаңб-р, жау, жаңб-р!
Жау, егінн-ң көг- өсс-н!
Сұлұудай бұраң қарақт-
Айдың шалқар көл өсс-н.
Ой мен қырд-ң шалғын-
Жатқан малд- жасырс-н.
Жаратыл-с көрк-не
Таң қал-п жан бас ұрс-н.
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Төменгі үндестік заңына көнбейтін сөздерді бақылап, олардың жалғау-
лары қалай жазылатынын байқаңдар.

Қызымет – қызметке.
Комсомол – комсомолға.
Кітап – кітаптан.
Капітал – капіталдан.
Нығымет – нығыметтен.

Ш е т т е н   к і р г е н   с ө з д е р   ү н д е с т і к   з а ң ы н а   б а ғ ы н б 
а й д ы. Ондай сөздердің бір қанаты жұуан, екінші қанаты жіңішке болып 
жазылұуы мүмкін.

Үндестік заңына бағынбайтын сөздердің  с о ң ғ ы   б ұ у ы н ы   ж ұ у а 
н  болса,  ж а л ғ а у ы   д а   ж ұ у а н  болады. Бұлардың  с о ң ғ ы   б ұ у ы 
н ы   ж і ң і ш к е болса, ж а л ғ а у ы   д а   ж і ң і ш к е  болады. Мысалы: 
қызметке, комсамолға.

77. Жұмыс. Төменгі сөйлемдерді көшіріңдер. Үш нүкте орнына сұра-
уға қарай жалғауларын тауып жазыңдар. 

Пійəнер комсамолға ... (кімнің?) жеткіншегі. 
Сатсыйалдық құрылысқа сіңірген еңбегі үшін комсамол ... (кімге?) екі 

рет қызыл тұу берілді.
Пролетарыйат ... (кімге?) кедей, орташа қара шарұуа серік. 
Пролетарыйат капітал ... (неге?) қарсы күреседі.
Кітап ... (нені?) күтіп ұста.
Əкем қызмет ... (неге?) кетті.
Мен Ақмыт ... (кімге?) кітап бердім.

§ 13. Ілгерінді ықпал заңы. 

Төменгі сөздер түбірінің алдындағы жана жалғауының басындағы 
дыбыстарын байқаңдар. Олар арасында қандай байланыс барлығын бай-
қаңдар.

Жаз жазға жазды жазба.
Тас тасқа тасты таспа
Сіз сізге сізді
Пеш пешке пешті

Т ү б і р   а й а ғ ы н д а ғ ы  дыбыс ұйаң болса, жалғау да  ұ й а ң н а н   
б а с т а л а д ы. 

Т ү б і р   а й а ғ ы н д а ғ ы  дыбыс қатаң болса, жалғау да  қ а т а ң н а 
н   б а с т а л а д ы.

Мұны і л г е р і н д і   ы қ п а л  заңы дейді.
78. Жұмыс. Төменгі сөйлемдерді көшіріп, жалғау басындағы сызықша 

орнына ілгерінді ықпал бойынша т йа д жазыңдар.
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Пійəнердің заңы.

1. Пійəнер еңбекшілер-ің тілегін жақтайды. 
2. Пійəнер камсамол мен комүнестер-ің жеткіншегі.
3. Пійəнер іске табан-ы, еңбек-і сүйгіш.
4. Пійəнер ер, шыншыл, өтірік-і айтпайды.
5. Пійəнердің дені сау, денесі мық-ы, көнбіс-і, мұқамай-ы.

79. Жұмыс. Көшіргенде ілгерінді ықпал заңын ескертіп жалғау басын-
дағы сызықша орнына қ йа ғ, к йа г жазыңдар.

Түйе.
Маң, маң, маң, бас-ан.
Шұудаларын шаң бас-ан.
Екі өркешін шаң бас-ан.
Төрт айағын тең бас-ан.
Алабота теріс-ен.
Тілін тікен тесбе-ен.
Мұрынды-ы келіс-ен.
«Шөк» де-егенде «бық!» де-ен.
Қызыл керүуен жүкте-ен.

80. Жұмыс. Төменгі сөйлемдерді көшіргенде, ілгерінді ықпал заңын 
тексеріп, жалғау басындағы сызықша орнына б йа п жазыңдар. 

Тайын-а, қайт-а бұл беттен, жастар тобы, түйтектен! Қараңғыда жаз-а. 
жазғанда сыйа төк-е. Партаны, мектеп мүлкін кес-е. Партаны сұулап сүрт, 
шаңдат-а. Дəптерді кірлет-ей ұста.

§ 14. Екі дауыстының ортасында «П», «К», «Қ» дыбыстарының 
«Б», «Г», «Ғ»-ға айналұуы.

Түбір айағындағы к, п, қ дыбыстары қандай дыбыстардың алдынан б, 
г, ғ ға айналатынын байқаңдар.

Жақ жағады жағұу жағылды
Сеп себеді себүу себілді
Тап табады табұу табылды
Жек жегеді жегүу жегілді

Түбір айағындағы қатаң п, к, қ дауысты дыбыстар ортасында ұйаңдап 
қ, ғ ға айналады.

81. Жұмыс. Төменгі сөздерді өзгертіп, п-ны б-ге, к-ні г-ге, қ-ны ғ-ға 
айналдырып көшіріңдер.

Екі, қазақ, кітап, түп, сап, көп, орақ, елек, шелек, күрек, топ, мектеп, 
қалақ, сауық, тауық, жіп, тік, жоқ.
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§ 15. «Н» дыбысының «Ң» жана «М»-ға айналұуы.

Н дыбысы қандай дыбыстардың алдында м-ға айналатынын байқаңдар. 

Боран – Борамбай  Шортан – Шортамбай
Күн – Күмпейіс  Орын – Орымбай
Алтын – Алтымбек  Жан – Жампейіс

Түбірдің айақ дыбысы Н болып жалғаудың немесе келер сөздің бас ды-
бысы Б болса, Н дыбысы М болып естіледі. Бірақ мұндай орында М жаз-
бай Н жазылады: айтқанынан танбады: мен аманмын. 

Кіріккен сөздерде Б, П алдына Н орнына М жазылады: Іймамбай...

82. Жұмыс. П, Б алдынан Н ның М ға айналған сөзді бөлек М болып 
естілсе де Н жазылған сөзді бір бөлек теріп жазыңдар.

Көнбейді. Дүйсенбай. Жуынбады. Асанбай. Тұрсынбек. Қанбады. Қам-
баға астық салды. Жөргенбай. Жамбасты жілік. Кəнпересійе. 

83. Жұмыс. Төмендегі сөздерді көшіріп жазғанда сызықша орнына Н 
мен М-ның тійістісін жазыңдар. 

Шорта-бай Оры-бай деген ақындар өткен. 
Қалқоз қа-баға тұқым қорын құйды. 
Құлақтардың кө-беге көмген астығы табылды. 
Пролетарыйат капітал қожалығына кө-бейді.
Есе-бай мен Кү-бійке пійəнерге кірді. 
Санда жа-бас деген жілік тұрады.
Сұу отын жа-баса, кептірүу керек.
Жалғаудың ұйқысы қа-байды.
Бұзау енесін е-беді.
Қатты жерге қазық е-бейді.
Жарлы байға се-бейді.
Үрген қарын се-беді.

«Н» дыбысы қандай дыбыстар алдынан «Ң» да айналатынын бай-
қаңдар.

Құрман – Құрмаңғалый  Күн – Күңгей
Есен – Есеңгелді Жон – Жоңға
Жан – Жаңғабыл

Кіріккен сөздерде қ, к, ғ, г дыбыстарының алдынан н дыбысы ң-ға ай-
налады. 

Түбір ортасында не кіріккен екі түбір арасында қ, к, ғ, г алдынан н 
дыбысы ң болып жазылады: Есеңгелді. 

Түбір айағында, жалғау алдынан қ, к, ғ, г-ден бұрын м естілсе де 
түбіріндегі н жазылады: Есенге.
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84. Жұмыс. К, қ, ғ, г алдынан келген н дыбысы м болып жазылған 
сөздерді бір бөлек, н күйінде түбірінше жазылған сөздерді бір бөлек теріп 
жазыңдар.

Жамаңқұл. Жаманға. Бораңқұл. Бораңға. Жаңға. Оңға. Онға. Оңға. Тұр-
сыңғалый. Тұрсынға. Шеңгел. Іңген. Тышқан інге кірді. Əңгіме. Арыстан 
сау күндегі əнге басты.

85. Жұмыс. Көшіргенде түбірдің ортасында йа айағында тұрғанына қа-
рай қ, к, ғ, г алдынан н йа ң жазыңдар.

Қаза-ғап қаза-ға сұу құйды. Есе-ге Есе-құл кітап берді. Жаңғылыш Тұрма-ға 
дəптер берді. Қаса-ғалый Қаса-ға келді. Кү-ге қарап мізгілді білеміз. Жыйма 
тыйынды Түркістан қазақтары те-ге дейді. Бұуаз і-ге-ге ауыр жүк артпа. Пы-
шақ қы-ға салынады. Оқыралаған сыйыр жө-ге жүрмей жө-кіп жүр. Шы-ғабыр 
шы-ға шықты. Аласа үйге е-генде е-кейіп кіреді. Жегем же-ге елтірі ұрсады.

§ 16. Бір неше сөзден құралған кісі атының бірге жазылұуы.

Бір неше сөзден құралған кісі аты кіріккен бір сөз саналып, бірге жа-
зылады. 

Бұлардың өзгерген дыбыстары естілүуінше сол өзгерген күйінде жа-
зылады.

86. Жұмыс. Бір неше сөзден қосылған кісі аттарын бөлек, тек бір сөз-
ден тұрған кісі атын бір бөлек теріп жазыңдар. Естілүуінше сызықша ор-
нына өзгерген дыбысын қойып көшіріңдер. 

Талқа-баймен Алійасқар екпінді жұмысшылар. Шаба-бай мен Тұр-
сын жалқау адамдар. Бұларды Айсұлұу жəне Самат деген пійəнерлер қара 
тақтаға жазды. Қаншайым, Бійбі, Жірсі-бай Бійсе-ғалый, Жа-гелді деген 
екпінді жұмысшылар сыйлық алды.

87. Жұмыс. Бір неше сөзден құралған бес адам атын ойлап тауыз жа-
зыңдар.

§ 17. Сөз айағында «Б», «Д», «Г», «Ғ» дыбыстарының келмеуі. 

Сөз айағында б, д, г, ғ, дыбыстары келмейді, мысалы: көп, жүрет, 
етік, шұлық. 

88. Жұмыс. Төменгі сөйлемдерді көшіргенде сызықша орнына п, т, г, ғ 
дыбыстарын тауып жазыңдар. 

Жел жалығы-, əл жыйы-, қалқы- қана тербелі-, жұмсақ қана жымыйы-, 
жібек қанат жаз келе- Далаға шығы-а, құйрығын тігі-а-, асырды салар е-. 
Айнала шабар е-, енесін-тебер е-.

Бақа, бақа, балпа-! Басың неге жалпа-? Көзің неге тоста-. Темір телпе- 
көп кійі-, басым сонан жалпа-. Төбеден қарауыл кө- қарап, көзім сонан 
тоста.
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§ 18. Үу, Ұу, Ій емлесі. 

Қандай сөзде ұу, қандай сөзде үу жазылатынын байқаңдар. 

Тұу Келүу Тұуы Келүуі
Құу Сүйүу Құуы Сүйүуі
Сұу Жүрүу Сұуы Жүрүуі
Бұу Үрүу Бұуы Үрүуі
Оқұу  Берүу Оқұуы  Берүуі

Ұзын естілсе жұуан сөзде ұу, жіңішке сөзде үу жазылады. «Ұу», «үу» 
дан соң «ы» естілсе жұуан сөзде «ы» жіңішке сөзде «і» жазылады.

89. Жұмыс. Сызықша орнына, сөздің жұуан жіңішкелігіне қарай ұу йа 
үу жазыңдар. 

Мынау т-кімнің т-ы? Əйел т-ы (Сəбійт). Жүк алды аққ- шортан, шайан 
бір кін. С- қайнаса б-ға айналады. Б- салқындаса с-ға айналады. С- қат-
са мұзға айналады.  Жапырағынан айрылған ағаш, қ-рай (Абай). Жастар 
күлмес, жүгірмес бала ш-лай (Абай). Толқыннан толқын т-ады. Толқынды 
толқын қ-ады. Қабырғаға с-рет іл-лі тұр. Əйт, ш-, ала атым (Бейімбет). Атқа 
жем берүу керек, жақсы күт- керек. Балалар, оқ-ға бар, жатпа қарап! Бұл 
қар- нұрлы електір (Ілійас). Көкке өрлетіп қалау мен қызыл тасты тізілт-. 
Қызыл күннің астына орнатамыз қызыл т- (Сəкен).

90. Жұмыс. Сөздің жұуан, жіңішкелігіне қарай сызықша орнына «ұу», 
«үу»-дан соң Ы йа І жазыңдар.

Сұр бұлт түсі сұу-қ қаптайды аспан (Абай). Ағаш басында жапырақ 
сұу-лдайды. Оның мұнда келүу- анық. Қыз-л тұулы камсамол қызыл тұу- 
қолында. Кійініп, жұу-ныңдар шапшаң-рақ. Трактырдың бұу- бұрқ-бұрқ 
етеді. Менің тұрұу-м, жүрүу-м, келүу-м, оқұу-м оңай.

Қандай сөзде ый, қандай сөзде ій жазылатынын байқаңдар. 
Жый  жыйылыс Кій кійім
Сый Сыйым Ій Ійім
Тый тыйым Тій Тійімді
Қый Қыйын Бійле  Бійлік.

Ұзын естілсе жуан сөзде ый, жіңішке сөзде ій жазылады. 
«ый», «ій» ден сең «ы» естілсе, жұуан сөзде ы, жіңішке сөзде і жазы-

лады.

91. Жұмыс. Сызықша орнына, сөздің жұуын, жіңішкелігіне қарай, ый 
йа ій жазыңдар. 

«Ж-ембай» қалқозы көл ж-егінен бақша салды. Екпінділер жалпы 
ж-ылыста с-алды. Жұмысшылар к-імді жұмысына қарай к-ді. Қалқозшы-
лар қ- ойұуға ж-налды. Бұуаз с-ыр мен бұуаз б-ені күт. С-а төкпей жаз. 
Малдың соңғы- -дірген сүтін жебінді дейді.
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1. Т- десем т- тимейді, т-ме десем т-еді (ерін).
2. Ш- түбінде шығыршық (жылан).
3. Бір -т бар үрмейді, ол -ттен ұлықсатсыз үйге адам кірмейді (құлып).
4. Бір жандық қанаты бар ұшпас б-ік.
Жүрмейді сонда дағы жерге т-іп.
Бəрінде жер жаһанның өрт алса да,
Еш жері шарпылмайды отқа күйіп (балық).

92. Жұмыс. Сөздің жұуан, жіңішкелігіне қарай ый, ій ден соң ы йа і 
жазыңдар.

Кеңес одағынан күн шығыс шеті Қый-р күн шығыс обылысы. Бəлше-
бек қый-ндықтан қорқпайды. Кій-з байпақ жылы болады. Шелек ій-ндеп 
толды. Терек мүсіндей б-ік ағаш. Ый-қты аттың ері ілгері кетпейді. Қызыл 
сый-рым жоны жалпақ (есік).

§ 19. Сан есім. 

Екі тың-тың.
Екі жылтың.
Төрт тап-тап.
Қағар сап-сап.
Бір былғауыш (Түйе).

Жабықта жарты нан (ай). Екі үйге бір көсеу (сыйырдың тілі). Отыз 
омыртқа, қырқ қыбырға, бəрін бастаған ауыз омыртқа (кійіз үй).

Біз үшінші класта оқыймыз. 
Заттың санын йа ретін көрсететін сөзді  с а н   е с і м  дейді.
Санды көрсететін сан есім: бір, екі, төрт, қырқ т.т. Бұлар неше? қан-

ша? деген сұрауға жауап береді.
Ретті көрсететін сан есім: бірінші, екінші, қырқыншы. Бұлар нешінші? 

деген сұрауға жауап береді.

93. Жұмыс. Төменгі санды көрсететін сан есімді ретті көрсететін сан 
есімге айналдырыңдар. 

Бір Жыйырма Мың
Екі Отыз Мүлійен
Үш Қырқ
Төрт Елүу
Бес Алпыс
Алты  Жетпіс
Жеті  Сексен
Сегіз Тоқсан
Тоғыз Жүз
Он
Үлгі: бірінші, қырқыншы, мыңыншы.

94. Жұмыс. Көшіргенде сыйпыр мен жазылған сан есімдерді əріп пен 
жазыңдар. 
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Біздің мектепте 4 бөлім бар. Біз 3-бөлімде оқыймыз. Мұнда 36 бала 
бар. Мұның 17 қыз, 19 еркек бара. Бөлімде 21 пійəнер бар. 22 бала екпінді. 
Күніне бізде 4 йа 5 сабақ болады. Сабақ 46 мүйнеттен. Сабақ арасында 10 
мүйнет йа 30 мүйнет айалдаймыз.

§ 20. Сын есім. 

Заттың сынын, түрін көрсететін сөзді  с ы н   е с і м  дейді. 
Сын есім қандай? деген сұрауға жауап береді: үлкен үй, қызыл тұу, 

ашшы сұу. 

95. Жұмыс. Көшіргенде сын есім үстіне қандай? деген деген сұрау 
қойыңдар. 

Қалың орман. Кең дала. Ашық күн. Қараңғы түн. Салқын сұу. Қатты 
тас. Дəмді тамақ. Бійік ағаш. Түзүу жол. Таза орын. Жұмсақ бор. Қызыл 
гүл. Ақ нан. Семіз ат.

96. Жұмыс. Зат есімдердің алдына тійісті сын есім тауып жазыңдар. 

Үлгі: Тəтті қант.
. . . ат . . . тұз . . . айғыр
. . . шөп . . . жұусан . . . қойан
. . . сұу . . . ай . . . ешкі
. . . қазан . . . жер . . . сыйыр

К е р е к   с ө з д е р: тарғыл, алыс, қара, мөлдір, жарық, бөрте, ор, ала-
са, көк, ақ, ашшы, құла.

97. Жұмыс. Мына сын есімдерге лайқты зат есім тауып жазыңдар.

Тұңғыйық сұу Сұр бұл Тар етік
Зəулім ... Айдын ... Кер ...
Зеңгір ... Боз ... Құрмақ ...
Майда ...  Арық ... Терең ...
К е р е к   с ө з д е р: тау, жаңбыр, жер, топырақ, сыйыр, сай, ағаш, көл, 

байтал.

Зат есімнен сын есім қалай тұуатынын байқаңдар.

Ағаш үй от арба
Темір жол сыйыр қора
От кеме  бала қамшы

Екі зат есімнің  а л д ы ң ғ ы с ы  сын есім орнына жүреді. Сын есімге 
айналұу үшін зат есімнің айағы өзгермейді: ат қамшы.

93. Жұмыс. Төменгі сөздер жанына зат есімнен тұуған сын есім тауып 
жазыңдар. 

Шыны əйнек темір күрек
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... ақша ... қора

... зауыт ... етік

... тарақ ... орамал

.... балта ... отын

К е р е к   с ө з д е р: болат, сұу, мүйіз, жібек, бұлғары, май, күміс, мал.

99. Жұмыс. «Жалпы оқұу»  деген мақала ішінен сын есімді өзіне бай-
ланысты сөзі мен теріп жазыңдар. 

Жалпы оқу.

Біздің қалқоз жалпы оқұуды орындауға кірісті. Кеңес үкіметі мен комү-
нес партыйасы жалпы оқұуға зейін салды. Жалпы оқұуға қатты зейін сал-
ды. Жалпы оқұуға көмек берүуіміз керек. Екі мектеп үйі бар: біреуі ағаш, 
екіншісі тас үй. Ағаш үй балалар мектебі. Керпіш үй ересектер мектебі.

§ 21. Есімдердің тəуелдеу түрі.

Кестедегі есімдерді салыстырыңдар. «Бала» деген сөзде жалғау жəне 
мағна жағынан айырмашығын байқаңдар.

Мен бала Менің балам
Сен бала Сенің балаң
Ол бала  Оның баласы

Зат есім, сын есім, сан есімдерді бір сөз бен  е с і м д е р  дейді. 
Есімдердің жай түрі (бала) жəне тəуелдеу түрі бар: балам, балаң, баласы.
Тəуелдеу түрі бір нəрсенің екінші нəрсеге  т і й і с т і л і г і н  көрсетеді.

100. Жұмыс. Төменгі сөйлемдерді көшіргенде тəуелдеу түрде тұрған 
сөз түбірдің астын бір сызыңдар. Тəуелдеу жалғауының астын екі сы-
зыңдар.

Быйыл қалқоздың егіні бітік. Қалқоздың мəшійнесі көп. Біздің қалқо-
зымыз ауқатты. Менің əкем қалқозда. Сенің шешең қалқозда. Оның ағасы 
қалқозда. Біздің əкеміз қалқозшы. Сіздің əкеңіз қалқозшы.

Біздің мектебіміз таза. Менің кітабым жаңа.

Төменгі кестеге қарап тəуелдеу түпдің жекеше, көпше, ортақ жалғаула-
рын біліңдер.

Оңаша тəуелдеу Ортақ тəуелдеу
жекеше көпше жекеше көпше
Менің кітабым – кітаптарым Біздің кітабымыз – кітаптарымыз
Сенің кітабың – кітаптарың Сіздің кітабыңыз – кітаптарыңыз
Оның кітабы – кітаптары Олардың кітабы – кітаптары
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101. Жұмыс. Жоғарғы үлгі бойынша мына сөздердің тəуелдеу түрінің  
жекеше, көпше жалғауларын жазып көрсетіңдер. 

Дəптер, бөрк, шапан, қарындас.

102. Жұмыс. «Көміршілер» деген өлеңді көшіргенде тəуелдеу түрдегі 
сөздің астын сызыңдар.

Көміршілер.

Қазағыстан дəулеті – 
Қарағанды дүкені.
Қарағанды – Одақтың
Дүкенінің үлкені. 
Сондағы еңбек ерлері,
Бүгінгі күн қарқындар!
Бүйіріне шақтының 
Батыра сал керкіні.
Бұрқыратсын көмірді
Білегіңнің серпіні.  
  (Ілійас).

§ 22. Есімдердің көпше, жекеше түрі.

Төменгі кестедегі ірі басылған сөздерді салыстырыңдар. Олардың ай-
ырмашығын байқаңдар.

Б а л а оқыды Б а л а л а р оқыды
Ү й салынды Ү й л е р салынды.
А т жегілді А т т а р жегілді
М е к т е п ашылды М е к т е п т е р ашылды
Қ а л қ о з ауқатты Қ а л қ о з д а р ауқатты
К ө л балықты К ө л д е р балықты

Есімнің жеке түрі бірақ затты көрсетеді, көпше түрі – көп затты көрсетеді.

103. Жұмыс. Көшіргенде ірі басылған есімдерді көпше түрге айнал-
ды.

Үлгі: Қ а л қ о з д а р астық дайындауды орындады.
Қ а л қ о з  астық дайындау жоспарын орындады. Е к п і н д і  жұмысын 

күшейтті. М ə ш і й н е тоқтамай  ж ү р д і. Қалқозда бай зыйан қылүуға 
тырысады. Байға  м о л д а  көмек береді. 

§ 23. Есімдердің септелүуі. 

Мына əңгімеде «Еңбек» деген сөз əр сөйлемде қалай өзгергенін бай-
қаңдар. Əр өзгерген түріне сұрау қойып қараңдар.
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Еңбек. 

 Б ұ р ы н   е ң б е к  бейнет деп саналды. Енді біз  е ң б е к к е  басқаша 
қараймыз. Біз  е ң б е к т е н  қорқпаймыз. Біз  е ң б е к т і   а р д а қ т а й м 
ы з. Күш  е ң б е к т е. Біз  е ң б е к т і ң  ерлері.

Сөйлем ішінде сөз бен сөз байланысқанда айақтарына дəнекер  ж а л ғ 
а у л а р  қосылады.

Есімдердің дəнекер жалғауларын  с е п т е у  дейді.
Есімге септеу қосылұуын  с е п т е л ү у  дейді. 
Есімдердің септеулері сұрауларға қарай қосылады.

Септеулер алтау:

1. Атау ... Мұның сұраулары – Кім? Не?
2. Ілік жалғау ... Мұның сұраулары – Кімнің? Ненің?
3. Барыс жалғау ... Мұның сұраулары – Кімге? Неге? Қайда?
4. Шығыс жалғау ... Мұның сұраулары – Кімнен? Неден? Қайдан?
5. Табыс жалғау ... Мұның сұраулары – Кімді? Нені?
6. Жатыс жалғау ... Мұның сұраулары– Кімде? Неде? Қайда? Қашан?

Кім? деген сұрау адамды көрсететін есімге қойылады. 
Не? деген сұрау адамнан басқа нəрсені көрсететін есімдерге қойы-

лады.
Қайда? орынды көрсететін, қашан? мезгілді көрсететін есімдерге қой-

ылатын сұраулар. 
Есімдердің бəрі (зат есім, сын есім, сан есім) бір рет пен септеледі.

Септелүу үлгісі 

Жекеше:

Атау кім? Қыз Келін Самат Елемес
Ілік ж. Кімнің? Қыздың 

кітабы
Келіннің 
кітабы

Саматтың 
кітабы

Елеместің кітабы

Барыс ж. Кімге? Қызға Келінге Саматқа Елемеске
Шығыс ж. Кімнен? Қыздан Келіннен Саматтан Елеместен
Табыс ж. Кімді? Қызды Келінді Саматты Елеместі
Жатыс ж. Кімде? Қызда Келінде Саматта Елеместе

А. Не? Қаз Егін Ат Пеш
І. Ненің? Қаздың аты Егіннің басы Аттың жалы Пештің мойны
Б. Неге? Қайда? Қазға Егінге Атқа Пешке
Ж. Неден? Қайдан? Қаздан Егіннен Аттан Пештен
Т. Нені? Қазды Егінді Атты Пешті
Ж. Неде? Қайда? Қазда Егінде Атта Пеште



Бес томдық шығармалар жинағы

185

Көпше:
А. Кімдер? Қыздар Келіндер Саматтар Елеместер
І. Кімдердің? Қыздардың 

кітабы
Келіндердің 
кітабы

Саматтардың 
кітабы

Елеместердің 
кітабы

Б. Кімдерге? Қыздарға Келіндерге Саматтарға Елеместерге
Ш. Кімдерден? Қыздардан Келіндерден Саматтардан Елеместерден
Т. Кімдерді? Қыздарды Келіндерді Саматтарды Елеместерді
Ж. Кімдерге? Қыздарға Келіндерге Саматтарға Елеместерге 

А. Нелер? Қаздар Егіндер Аттар Пештер
І. Нелердің? Қаздардың Егіндердің 

басы
Аттардың 
жалы 

Пештердің 
мойны

Б. Нелерге? Қайда? Қаздарға Егіндерге Аттарға Пештерге
Ш. Нелерден? Қайдан? Қаздардан Егіндерден Аттардан Пештерден
Т. Нелерді? Қаздарды Егіндерді Аттарды Пештерді
Ж. Нелерге? Қайда? Қаздарға Егіндерге Аттарға пештерге 

Септеулер төрт түрлі:

1. Сөздің соңғы бұуыны жұуан болса, септеуі де  ж ұ у а н  болады. 
2. Соңғы бұуыны жіңішке сөздің септеуі де  ж і ң і ш к е  болады. 
3. Соңғы дыбысы қатаң сөздің септеуі де  қ а т а ң н а н  басталады. 
4. Соңғы дыбысы ұйаң сөздің септеуі де  ұ й а ң н а н  басталады.

104. Жұмыс. Жоғарғы үлгіге қарап, мына сөздердің айағын септеңдер. 
Сан есімге неше? деген сұрау қойыңдар.

Ұста, Інженер, оқытұушы, жылқы, зауыт, камсамол, кітап, жақсы, ұзын, 
алыс, бір, бес, алты.

§ 24. Тəуелдеу түрдің септеулері 
Септелүу үлгісі.

Жекеше:
1  ж а қ 2  ж а қ 3  ж а қ

А. Нем? Нең? Несі? бөркім бөркің бөркі
І. Немнің? Неңнің? Несінің? бөркімнің бөркіңнің бөркінің
Б. Неме? Неңе? Несіне? бөркіме бөркіңе бөркіне
Ш. Немнен? Неңнен? Несінен? 
Қайдан?

бөркімнен бөркіңнен бөркінен

Т. Немді? Неңді? Несін? бөркімді бөркіңді бөркін
Ж. Немде? Неңде? Несінде? 
Қайда?

бөркімде бөркіңде бөркінде

Көпше:
1  ж а қ 2  ж а қ 3  ж а қ

А. Нелерім? Нелерің? Нелері? бөрктерім бөрктерің бөрктері
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І. Нелерімнің? Нелеріңнің? Не-
лерінің?

бөрктерімнің бөрктеріңнің бөрктерінің

Б. Нелеріме? Нелеріңе? Нелері-
не? Қайда?

бөрктеріме бөрктеріңе бөрктеріне

Ш. Нелерімнен? Нелеріңнен? 
Нелерінен? Қайдан?

бөрктерімнен бөрктеріңе бөрктеріне

Т. Нелерімді? Нелеріңді? Не-
лерін?

бөрктерімді бөрктеріңді бөрктерін

Ж. Нелерімде? Нелеріңде? Не-
лерінде? Қайда?

бөрктерімде бөрктеріңде бөрктерінде

Ортақ түрі
1  ж а қ 2  ж а қ 3  ж а қ

А. Неміз? Неңіз? Несі? бөркіміз бөркіңіз бөркі
І. Неміздің? Неңіздің? Несінің? бөркіміздің бөркіңіздің бөркінің
Б. Немізге? Неңізге? Несіне? 
Қайда?

бөркімізге бөркіңізге бөркіне

Ш. Немізден? Неңізден? 
Несінен? Қайдан?

бөркімізден бөркіңізден бөркінен

Т. Немізді? Неңізді? Несін? бөркімізді бөркіңізді бөркін
Ж. Немізде? Неңізде? 
Несінде? Қайда?

бөркімізде бөркіңізде бөркінде

105. Жұмыс. Тəуелдеу түрде мына сөздерді септеңдер:
Етік, кітап, дəптер, ойыншық.

§ 25. Есімдіктер.

Төменгі сызықтың екі жағындағы сөйлемдерді салыстырыңдар. 
Мұрат,  жолдастар деген сөздердің орнына қандай сөздер ұсталған. 

1. Қысты күні Мұрат жылымға құлады. Қысты күні Мұрат жылымға құлады.

2. Мұрат сұуға бата жаздады. Ол сұуға бата жаздады.

3. Мұратты жолдастары көрді. Оны жолдастары көрді.
4. Жолдастары Мұратты шығарып алды. Олар Мұратты шығарып алды.

Сөйлем ішінде мен, сен, ол, біз, сіз, сіздер, олар, сықылды сөздер зат 
есімнің орнына ұсталады. Мұндай сөздерді  е с і м д і к т е р дейді. 

Мен, біз, біздер –  б і р і н ш і   ж а қ  есімдігі.
Сен, сіз, сіздер –  е к і н ш і   ж а қ  есімдігі.
Ол, олар –  ү ш і н ш і   ж а қ  есімдігі.
Бірінші жақ – мен, біз, екінші жақ – сен, сіз, сендер, үшінші жақ – ол, 

олар болып саналады.
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106. Жұмыс. Төменгі əңгімені оқып, ішінен есімдіктерді теріп жа-
зыңдар. 

Балалар бесігі. 

Жібек жеңешем зауытты жұмыс қылады. Ол зауытқа сағат сегізге ке-
леді. Оның емшекте қызы бар. Күнде жұмысқа бара жатып жеңешем қы-
зын балалар бесігіне береді. Жеңешем қызына қайғырмайды. Оны балалар 
бесігінде күтеді, оған тамақ береді. 

Менің əжем де зауытты жұмысшы. Менің де емшекте інім бар. Оны 
да əжем ертеңгісін балалар бесігіне апарады. Кешке оларды жеңешем мен 
əжем ала қайтады. 

§ 26. Етістіктің жіктелүуі.

107. Жұмыс. Үш нүкте орнына керек етістік жазыңдар. 

Қызыл əскер, трактыршы, малшы.

(Кім қалай айтады?)

Қызыл əскер трактіршіге: – Мен Кеңес одағын ..., сен трактір..., ол (мал-
шы) мал...

Малшы қызыл əскерге: – Мен мал... сен Кеңес одағын... ол (трактірші) 
трактір...

Трактірші малшыға: – Мен трактыр..., сен мал..., ол (қызыл əскер) 
Кеңес елін...

К е р е к   с ө з д е р:

Мен қорғаймын. Мен бағамын. Мен жүргіземін.
Сен қорғайсың. Сен бағасың. Сен жүргізесің.
Ол қорғайды.  Ол бағады. Ол жүргізеді.

Жоғарғы жұмысты өзгертіп мен, сен, ол орнына біз, сіз, сіздер, олар
деп көпше түрін ұстаңдар. Үш нүкте орнына төменгі етістіктерді ұстаң-
дар:

Біз қорғаймыз. Біз бағамыз. Біз жүргіземіз.
Сіз қорғайсыз. Сіз бағасыз. Сіз жүргізесіз.
Олар қорғайды. Олар бағады. Олар жүргізеді.

Бірінші, екінші, үшінші жақ есімдік пен (мен, сен, ол, біз, сіз, олар) қо-
сылғанда етістікке жалғау жалғанады.

Етістік айағының үш жаққа жалғанұуын жіктелүу дейді.
Етістіктің түбірі екінші жақ бұйрық рай болып саналады: қорға, бақ, 

жүргіз.
Мен зауытта  т ұ р м ы н. Мен зауытта  т ұ р д ы м. Мен зауытта  т ұ р а 

р м ы н. Мен зауытта  і с т е й м і н. Мен зауытта  і с т е д і м. Мен зауытта  
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і с т е р м і н. Мен сапқозда  ж ұ м ы с   қ ы л а м ы н. Мен сапқозда  ж ұ м 
ы с   қ ы л д ы м. Мен сапқозда  ж ұ м ы с   қ ы л а р м ы н.

Етістіктің үш шағы бар: осы шақ, өткен шақ, келер шақ.
Осы шақтың етістік іс осы шақта (кезде) болып жатқанын көрсетеді. 

Өткен шақтың жалғауы іс өткен кезде болғанын көрсетеді. Келер шақтың 
жалғауы іс, оқыйға келешекте боларын көрсетеді.

Жіктеу үлгісі. 
Осы шақ. 

Жекеше:

Мен тұрмын Жүрмін Отырмын Жатырмын
Сен тұрсың Жүрсің Отырсың Жатырсың
Ол тұр Жүр Отыр Жатыр

Көпше:

Біз тұрмыз Жүрміз Отырмыз Жатырмыз
Сіздер тұрсыздар Жүресіздер Отырсыздар Жатырсыздар
Олар тұр Жүр Отыр Жатыр

Осы шақ (келер шақ мағнасында да ұсталады)

Жекеше:
Мен жетемін Барамын Айтамын
Сен жетесің Барасың Айтасың
Ол жетеді Барады Айтады

Көпше:

Біз жетеміз Барамыз Айтамыз
Сіздер жетесіздер Барасыздар Айтасыздар
Олар жетеді Барады Айтады

Сөйлемнің мағынасына қарай осы шақ, келер шақтың орнына ұстала 
береді. Мен үшінші бөлімде оқыймын (осы шақтық мағнасы бар). Мен ер-
тең газет оқыймын (келер шақ мағнасында). Мен үйден келемін (осы шақ 
мағынасы бар). Мен кешке мектепке келемін (мұнда келер шақ мағнасын-
да).

Келер шақ

Жекеше:

Мен тұрамын Берермін Айтармын Кесермін
Сен тұрарсың Берерсің Айтарсың Кесерсің 
Ол тұрар Берер Айтар Кесер



Бес томдық шығармалар жинағы

189

Көпше:

Біз тұрармыз Берерміз Айтармыз Кесерміз
Сен тұрсың Берерсіз Айтарсыздар Кесерсіз
(Сендер тұрар- (Берерсіңдер) Айтарсыңдар (Кесерсыңдар)
сыңдар)
Олар тұрар Берер Айтар Кесер

Өткен шақ. 

Жекеше:

Мен тұрдым  бердім айттым  кестім
Сен тұрдың  бердің айттың  кестің
Олар тұрды берді айтты кесті 
 

Көпше:

Біз тұрдық   бердік  айттық  кестім
Сіз тұрдыңыз  бердіңіз айттыңыз  кестің
(Сендер тұр- (бердіңдер) (айттыңдар) (кестіңдер)
дыңдар)

Екінші жақ жалғауы «ң» мен жазылады: тұрсың, тұрдың, тұрасың, 
тұрарсың, тұрдыңыз. 

Үшінші жақтың көпше, жекеше жалғауы бірдей.
Екінші жақ көпше үш түрлі: сіз тұрдыңыз, сіздер тұрдыңыздар, сендер 

тұрдыңдар. Əуелгі түрі сыпайылық үшін жекеше күйінде де ұстала береді. 

Жіктеу жалғаулары төрт түрлі: 
1. Түбірі жұуан болса, жіктеулері де жұуан болады. 
2. Түбірі жіңішке болса, жіктеулері де жіңішке болады. 
3. Түбірдің соңғы дыбысы қатаң болса, өткен шақ жіктеуі қатаңнан 

басталады. 
4. Түбірден соңғы дыбысы ұйаң болса, өткен шақ жіктеулері де жұуан-

нан басталады. 

110. Жұмыс. Төменгі етістіктерді жіктеңдер. 
Жаз, қайт, же, іш, істе, оқы, сүрт.
Болымсыз етістіктерді жіктеңдер: 
Жүрме, алма, ішпе, жақпа, жазба, үзбе. 

111. Жұмыс. Төменгі əңгімені көшіргенде осы шақты келер шақ, сонан 
соң өткен шақ қылып жазыңдар. 

Жаңа тұрмыс.
Біз жаңа тұрмыс орнатамыз. Тұрмысымызды жақсартамыз. Жеке 

шарұуалар қалқозға кіреді. Қалада, қалқозда, сапқозда талай асқаналар 
ашылады. Əйелдер ошақ басынан құтылады.
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§ 27. Көмекші етістік.

1. Мен мектепте оқыймын. 1. Мен мектепте оқып жүрмін. 
2. Мен мектепте оқыдым. 2. Мен мектепте оқып жүрдім. 
3. Сен мектепте оқыдың. 3. Сен мектепте оқып едің. 
4. Олар трактыр алды. 4. Олар трактыр алып келді. 

Қатарынан ұстаған бір неше етістікті  қ о с а р   е т і с т і к  дейді.
Қосар етістік тек бір мағнаға ійе болады: сатып алады, оқып отыр. 

Қосар етістіктің өзгермейтіні  н е г і з г і   е т і с т і к  аталады. Бұл қосар 
етістіктің түп  м а қ с а т ы н   к ө р с е т е д і. 

Қосар етістіктің к ө м е к ш і с і жіктеледі. Көмекші етістік қосар етістік-
тің  ш а ғ ы н,   ж а ғ ы н,  к ө п ш е,  ж е к е ш е с і н,  б о л ы м д ы,  б о л ы 
м с ы з ы н,  м а ғ ы н а с ы   ө з г е р у і н  көрсетеді. 

112. Жұмыс. Қосар етістіктерді үш  шақ, үш жақ, болымды, болымсыз, 
көпше, жекеше түрлері мен жіктеңдер. 

Алып кел, сатып ал, қайтып кел, барып кел. 

113. Жұмыс. Кестенің сол жағындағы үлгіге қарап, жүгір, ақ деген 
етістіктер қасына етістік тауып жазыңдар. Көмекші етістік қосар етістікке 
қандай жанама мағна бергенін байқаңдар. 

Құс ұшты    Бала жүгірді   Су ақты
Құс ұшып кетті   Бала жүгіріп кетті Су ағып кетті 
Құс ұшып келді   Бала жүгіріп...   Су ағып... 
Құс ұшып өтті   Бала жүгіріп...   Су ағып...
Құс ұшып жүрді   Бала жүгіріп...   Су ағып...
Құс ұшып кірді   Бала жүгіріп...   Су ағып...
Құс ұшып болды   Бала жүгіріп...   Су ағып...

113. Жұмыс. Төменгі мақаланы оқып, жалаң етістікті бір бөлек, қо-
сар етістікті бір бөлек теріп жазыңдар. Көмекші етістіктің астын сызың-
дар. 

Өзен тасұуы.

Қар кетіп жатыр. Қар сұулары өзенге құйып жатыр. Мұз бетін қызыл 
сұу қаптап кетті. Ертеңіне мұздың көбесі сөгілді. Түсте мұз астынан сұу 
көрінеді, мұз көтерілді, жарыла бастады. 

Кешке сең жүре бастады. Сең кейде топтанады, кейде тарайды, кейде 
бұуылады. Кейде үрккен қойдай бытырап жөнеледі. Сең үстіне қыспақта 
сең ырғып мінеді. Сең мен аралас ағаштар да, қыстай үйілген көң де, 
күдірейген дөңбектер де жосып барады. 
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Балалар детсійметірге бөлінген тақта мен сұудың өскенін өлшеп жүр. 
Сұу сабасынан 4 метір көтерілді. Өзен сабасынан асып кетті. Көпке шейін 
өзен сабасына түспеді. 

§ 28. Болымсыз «МА» мен сұрау «МА?» 
Етістік түбіріне қосылып жазылған -ма мен етістік пен есімдіктерден 

соң келетін бөлек жазылатын сұраулы ма?-ны салыстырыңдар. Олардың 
айырмашылығын байқаңдар. 

1. Сен онда барма   1. Сенде кітап бар ма?
2. Сен қат жазба   2. Қазыр қыс па, жаз ба?
3. Мен мұны жазбадым   3. Мен мұны жаздым ба? 

Етістік түбіріне қосылған жұрнақ -ма (-ме, -ба,-бе, -па,-пе) етістіктің 
болымсыз түрін тұуғызады. Түбір мен бірге жазылады. 

Етістік пен есімдер соңынан тұратын сұрауы ма? (ме, ба-бе, па-пе) 
сұрауды көрсетеді, сөзден бөлек жазылады. 

 
112. Жұмыс. Көшіргенде болымсыз етістіктерді ма (ме, ба-бе, па-пе) 

астын бір, сұрауды көрсететін сұраулы ма? (ме, ба-бе, па-пе) астын екі сы-
зыңдар. 

Жыңғыл мен мал айдама, кендір мен мал байлама. Сен мүзейде болдың 
ба? Қараша үйге қар жұқпайды (сыйырдың мүйізі). Ол мұнда отырмады 
ма? жамаулары болсада жамауы білінбейді (шұбар мал). Сен менің кіта-
бымды көрмедің бе? Ел жатса да, енекем жатпайды (сыйырдың мүйізі). 
Бала сабақтан қайтпады ма? Күлдір жарғағым, қартайғанша тозбайды 
(құлақ).   
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Т Ө Р Т І Н Ш І   Ж Ы Л 

§1. Оқұу басталды. 
Дем алыс бітті. Мектепке жыйналдық. Бөлімге бөліндік. Біз төртінші 

бөлімде оқыймыз. 
Сабақтан соң бөлім жыйылысы болды. Жыйылыста үшінші бөлімді 

сатсыйалдық жарысқа шақырмақшы болдық. Мынадай шарт қойдық: са-
баққа кешікпейміз; сабақтан қашпаймыз; сабақты жақсы оқып, быйыл 
бірінші басқышты бітіреміз; қабырға газетін мезгілінде шығарып тұрамыз. 

1. Жұмыс. Жоғары мақалада неше бөлім бар? Əр бөлімге қандай сү-
грет салұуға болады? Сол сүгрет астына не деп жазар едіңдер? Əр бөлімде 
неше сөйлем бар?

Бір қосақ ойды көрсеткен сөйлемдер абзатс аталады. Абзатста бір неше 
сөйлем болады. 

Əр абзатс, əр жаңа басталған текс азатты жолдан басталады. Азатты 
жол деп жолдың сол жақ шетіне жеткізбей шегінтіп жазған жолды айтады. 

2. Жұмыс. Кітаптан бүгін оқыған əңгімелеріңде неше абзатс барын 
біліңдер. Əуелгі екі абзатсын көшіріңдер де, абзатстя азатты жолдан 
бастаңдар. 

§2. Аңызды, сұраулы, лепті сөйлемдер. 

Қалқоз құрылысын мейлінше ұлғайтұу үшін не керек? Мұның үшін 
алды мен қалқозшылардың əбден жеткілікті, егіске қолайлы жері болұу 
керек. 

Бұл сіздерде бар ма? Ійə, бар. Барлық жақсы жер мүлде қалқоздарға 
берілгені белгілі. 

Мұның үшін, қалқозшылар трактыр мен, мəшійне мен пайдалана алұуы 
керек. 

Бұлар сіздерде бар ма? Ійə, бар. Мұның үшін ақырында қара шарұуаға 
адам жана қаржы жəрдемін үкімет айамай берүу керек. Жау таптың қал-
дықтарына қалқоздарды іріттірмеу керек. 

Сіздерде сондай үкімет бар ма? Ійə, бар. Оның аты жұмысшы-қара 
шарұуа Кеңес үкіметі. 

(Сталіннің 1933-ж. 19-пебіралда екпінді қалқозшылардың одақтық сій-
езіндегі сөзінен). 

3. Жұмыс. Жоғарғы Сталін сөзінің ішінен соңында жауабы тұрған 
сұрауларды көшіріп жазыңдар. Сұрау соңынан жана жауабын жазыңдар. 

Дауыстап əуелі сұрауын, онан соң жауабын оқыңдар. 
Сұрауды қандай дауыс пен, оған берілген жауапты қандай дауыс пен 

оқығандарыңды байқаңдар. 
Сұраулы сөйлем айағында қандай белгі, жауап берген сөйлем айағында 

қандай белгі тұр? 
Мағнасында сұрауы бар сөйлемді  с ұ р а у л ы   с ө й л е м  дейді. Ішінде 

жай мағлұматы бар сөйлемді  а ң ы з д ы   с ө й л е м  дейді. 
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Сұрауы сөйлем ішінде қайда? қашан? қайдан? не? кім? қандай? қалай? 
неше? нешінші? неге? сыйақты сұрау сөздер йə ма? (ме, ба-бе? па-пе?) 
деген сұрау демеуі болады. 

Сұраулы сөйлемде дауыс көтеріңкі айтылады. Аңызды сөйлемнің ай-
ағында дауыс бəсеңдейді. 

Сұраулы сөйлем айағында сұрау (?), аңызды сөйлем айағында ұлы ты-
ныстық (.) қойылады. 

4. Жұмыс. Көшіргенде сөйлеміне қарай сұраулықты ия ұлы тыныстық 
қойындар. 

– Сен  жұмысшысың ба
– Иə, мен жұмысшымын
– Қайда істедің
– Қарағандыда істедім
– Қанша жыл жұмыс қылдың
– Бір жыл
– Неге кеттің
– Қызылға əскерге шақырылдым. 

5. Жұмыс. Берілген жауаптарға қарай лайықты сұраулы сөйлемдер жа-
зыңдар. 

– .................................................................................................................
– Күмбійбі Жаңғабыл келіні.
– .................................................................................................................
– Жыйырма бесте.
– .................................................................................................................
– «Жантас» қалқозында .
– .................................................................................................................
– Сүт пермісінде сауыншымын.
– .................................................................................................................
– Иə, екпіндімін.

6. Жұмыс. Қалқоздарың  егін жыйнау науқанын өткізұуі тұуралы сұра-
улар тізіңдер. Науқан қалай ұйымдастырылғанын, не жыйылып болғанын, 
не əлі жыйылмағанын ілгеріде не істемекші екенін сұраңдар. 

7. Жұмыс. Қызыл əскерде құттықтаған сөйлемдерді оқып шығыңдар. 
Бұлардың айағындағы лептік (!) нені көрсетеді?

Қызыл əскер, командір, сайасы қызметкер жолдастар! Кеңес үкіметіне 
қарсы соғыс қаупын бір мүйнет те ұмытпаңдар! Жасасын Кеңес одағының 
күшті, қаһарман қызыл əскері!  ОКР (в) ОК. 

Жұмысшы-қара шаруа Қызыл əскерінің жауынкерлеріне, камандірлері-
не,  сайасы қызметкерлеріне сəлем!

Отанымыздың жұмысшылары бес жылдықты төрт жылда еңсере орын-
дап, Қызыл əскерді отан қорғаудың жаңа құралдары мен құралдандырып 
жатыр. Бұл құралдардың тілін жете біліп, жау жағадан алайын десе, отан 
алдында өз міндеттеріңді орындау, жолдастар, сендердің жұмыстарың. 
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Жолдастар! Ленин тұуын, комунизм үшін күрес тұуын жоғары ұстаңдар! 
Жасасын  қаһарман Қызыл əскер жана оның бастығы, оның төңкерісшіл 
соғыс кеңесі! Сталин. 

Айтұушының сезімін (құуанұу, таңданұу) иə бұйрығын, үндеуін, 
өтінішін көрсеткен сөйлемді лепті сөйлем дейді.

Лепті сөйлем көтеріңкі дауыс пен айтылады. 
Лепті сөйлем айағына лептік (!) қойылады.

8. Жұмыс. Сөйлемдерді көшіргенде айағына тійісті тыныс белгілерін 
қойыңдар. 

Аз болса да жақсы болсын. Ленин.
Өктəбір балалары – жас пійəнерлер, мектепте пролетарлық тəртіпті кү-

шейтіңдер.
Егіннің бітіктігі жаңа малдың сүттілігі үшін күресіндер. 
                                                                                 ОКР (в) ОК.

Кеңестер одағындағы еңбек-даңқтың, намыстың, құрметтің, ерліктің ісі 
Сталин.

Келешек – адал  еңбектікі М. Гөркій.
Ауқатты, мəдениетті қалқоз тұрмысы үшін күресіңдер. 
Трактыр мен көмбайын тілін біліңдер.
Сатсыйалдық мектепті оқыңдар
Сатсыйалдық жарыс пен екпінділік тұуын жоғары көтеріңдер 
                                                                          ОКР (в) ОК.

9. Жұмыс. Мысалды біреуің жазұушы, біреуің шегіртке, біреуің құ-
мырсқа болып оқыңдар. Аңызды, сураулы, лепті сөйлемдерді дауыс 
ырғағын келтіріп оқыңдар.

Шегіртке
(Крыйлоп)

Шырылдауық шегіртке ыршып жүріп əн салған. Көгалды құуып гөлəйт-
тап, қызық пен жүріп жазды алған. Жазды күнгі жапырақтың бірінде та-
мақ, бірінде үй. Жапырақ кетті, жаз кетті, күз болған соң кетті күй. Жылы 
жаз жоқ, тамақ жоқ, өкінгеннен не пайда? Сұуыққа тоңған, қарны ашқан, 
ойын қайда? Əн қайда? Оны менен тұрмайды: қар көрінді, қыс болды. Са-
уықшыл сорлы бүкшійді. Дым ақ қыйын іс болды. Секірұу қайда? Сүрініп, 
қабағын қайғы жабады. Саламда жатып дəн жиған, құмырсқаны іздеп та-
бады. Селкілдеп келіп жығылды. Айағына бас ұра: «Қарағым, жылт, орын 
бер! Жаз шыққанша асыра!» – «Оның жаным, сөз емес, жаз өтерін білмеп 
пе ең? Жаның үшін еш шарұуа ала жазда қылмап па ең?» – «Мен өзіңдей 
шаруашыл жұмсақ ійлеу үйлі ме? Көгалды құуып əн салып, өлеңнен қо-
лым тійді ме?» – «Қайтсін, қолы тимепті! Өлеңші, əнші, есіл ер, ала жаздай 
əн салсаң, селкілде де бійлей бер!». 

                                                                   (Абайдың аудармасы)
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10. Жұмыс. Төмеңгі сөйлемдер соңынан тійісті тыныс белгілерін (ұлы 
тыныстық, сұраулық жана лептіктерді) қойып көшіріңдер. 

1. Ленін қайда Көмпартыйа ішінде, ішінде де сағат сайын ісінде. 
2. Жалқаулыққа салынбай кел, балалар, оқылық.
3. Балалар, оқұуға бар, жатпа қарап 
Кійініп жұуыныңдар шапшаңырақ
Шақырды тауық мана алда қашан
Қарап тұр терезеден күн жылтырап. 
4. Ой балалар, балалар, ойналық та күлелік,
енді оқұуға жүрелік. 
5. Ол не зат ноқаттай боп қалықтаған
Сұуретін көк əлемі анықтаған
Емес пе көкте жүзген бала бүркіт
Аққұу ма көк аспанды шарықтаған. 
                                                                   (Айырпылан)

§ 2. Сөйлем мүшелері

11. Жұмыс. Жалаң сөйлемді бір бөлек, жайылма сөйлемді бір бөлек 
көшіріңдер. 

Күн қысқарды. Түн ұзарды. Күн сұуытты. Шөп сарғайды. Құс жылы 
жаққа кетті. Кейде қар да жауады. Адамдар қысқа дайарланды.

12. Жұмыс. Көшіргенде сөйлемнің тұрлаулы мүшелерінің астын бір, 
тұрлаусыз мүшелерінің астын екі сыз. 

Қысқа қарай жаз еске түседі. Жазды күні бір қыдырғаным еске түседі. 
Шөп үстінде шық мөлтілдейді. Қоңыр салқын жел бетке тійеді. Дөң сыр-
тынан күлімсіреген күн көтеріліп келеді. Көкпеңбек аспан көк жиек пен  
ұштасады. Айнала қалқоз, жалтыраған көл,  көл бетінде қалқыған қайық  
– бəрі алақандағыдай көрінеді. Төбеде бозторғай шырылдайды. 

13.  Жұмыс. Ірі басылған сөздер мен оларға байланысты сөздерді
теріп жазыңдар. Ірі басылған сөз қандай сұрауға  жауап беретінін байқаң-
дар. 

 К ө к  көйлекті жеңешем көлбең, көлбең етеді (түтін). Жол үстінде  і й 
л і  қайыс (жылан).  Қ а р а ш а  үйге қар жұқпас (сыйырдың мүйізі).  К ө к  
ылағым көгенде жатып семірді (қауын). Екі тері, екеуіде  к е ң  тері (жер, 
аспан). Б і р і н ш і сабақ ана тілі.  Е к і  үйге бір көсеу (сыйырдың тілі).

Сөйлем басқа мүшелерінің белгісін, санын , сан ретін анықтайтын сөзді 
анықтауыш дейді.

Анықтауыш Қандай? Қалай? Қайтып? Не қылған? Неще? (қанша?) 
ненің? Кімнің? Несінші? Қай? (Қайсы?) деген сұрауларға жауап береді. 
Көбінесе сын есім анықтауыш болады.

14.   Жұмыс. Көшіргенде анықтауыштың астын бір сызыңдар да жаны-
на жақша іщіне сұрауын қойыңдар.  

Үлгі: Бірінші (несінші?) бірігаді.
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Біз екінші бірігадіге сұусын əкелдік. Төрт мəшійне кең табанды шауып 
келеді. Алда жаңа мəшійне зырылдап келеді. Көк шөп жыйылып құлап жа-
тыр. Орылған шөп арасынан тағандар құрттарды теріп жүр. Сол шабын-
дық арасында қызыл гүлдер, сары жоңышқалар, көк бійдайық, боз батта-
уық көрінеді. Əр жерде қошқыл жалбыз ербійеді.

Екінші бірігаді бірінші бірігаді мен жарыста. Кеше бірінші бірігаді бəй-
гі алған. Бүгін екінші бірігаді намыстанып қызұу жұмыс қылып жатыр. 

15. Жұмыс. Көшіргенде септеу сұрауларына жауап беретін байанда-
уышты толықтыратын тұрлаусыз мүшелердің астын сызыңдар, ірі ба-
сылған сөздер қандай сұрауға жауап беретінін байқаңдар. 

Үлгі:  Арыстандай толғанып, жалын көкке бойлайды. 

Зауытта.

Арыстандай толғанып жалын көкке бойлайды. Толғатқандай темір пеш 
салады бебеу- ойбайды. Жарқ-жұрқ еткен, шойын шоқ  қ а з а н д а  қайнап 
бітеді. Бөренедей темір от тербеліп  т е с к т і  өтеді. Бəріне де  ж а н - ж а 
қ т ы ң  осындай оттар болады. Тегістік деген ұлы  ү й г е  осылар  ш е г е 
н і  соғады. 

Байандауышты толықтыратын тұрлаусыз мүшені толықтауыш дейді. 
Толықтауыш септеу сұрауларына (неге? кімге? қайда? неден? кімнен? 

қайдан? кіммен? қашан? нені? кімді? кімде? неде? қай кезде?) жауап бе-
реді. 

Толықтауыш сөйлемде байандауыш пен байланысады. 

16. Жұмыс. Төменгі сөйлемдер мүшелерінің байланысын көрсетіп 
төрткіл ішіне жазыңдар. Толықтауыштың үстіне сұрауын қойыңдар. 

Үлгі:  

Мен Бізболдым қайттық

мектептенСабақта Үйге
Қайдан?Қайда? Қайда?

Мен сабақта болдым. 
Біз мектептен қайттық. 
Біз мектептен үйге келдік. 
Біз мектептен үйге бойау əкелдік. 
Қалқозда аптамабіл бар. 
Қалқоз аптамабіл алды. 
Қалқоз зауыттан аптамабіл алды. 
Оқытушы бізге дүкеннен кітап əкелді. 
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17. Жұмыс. Байланыстарын көрсетіп, сөйлем мүшелерін төрткіл ішіне 
таратып жазыңдар. 

  
Біз Құтқарады

Кедейліктен Жоқшылықтан

Қайыршылықтан
ШарұуалардыҚара

Неден? Неден?

Неден?

Не? Не істейді?

Кімді?Қандай

Қалқоз не үшін керек. 

Қалқоз жеке шарұуаларды біріктіреді. Қалқоз қара шарұуалар-
ды жоқтықтан, кедейліктен, қайыршылықтан құтқарады. Қалқоз ке-
дейлердің, орташалардың күшін біріктіреді. Қалқоз кедей шарұуаларды 
байлардың қанауынан құтқарады. Қалқоздың шарұуасы тəртіп пен жү-
реді. Қалқоз мəшійнеге жол ашады. Мəшійне жұмысты өнімді, жемісті қы-
лады. 

§ 3. Қаратпа сөз.

Жолдастар, Ленін тұуын жоғары ұстаңдар! 
Ленін тұуын, жолдастар, жоғары ұстаңдар! 
Ленін тұуын жоғары ұстандар, жолдастар!
Жер жүзінің пролетарійаты, бірігіңдер! 
Əңгіме кімге қаратып айтылғанын көрсететін сөзді сөйлем ішінде қа-

ратпа сөз дейді. 
Қаратпа сөз бір сөзден де көп сөзден де құралады. 
Қаратпа сөз сөйлемнің басқа мүшелері мен байланыспайды. Сон-

дықтан: 
1) қаратпа сөз сөйлем басында тұрса, соңынан тыныстық қойады.  
Балалар, серуенге жүрейік! 
2) сөйлем ортасында тұрған қаратпа сөздің екі жағы кіші тыныстық пен 

қоршалады.
Енді, балалар, серүуенге жүрейік! 
3) сөйлем соңындағы қаратпа сөздің алдынан кіші тыныстық қойылады 

да сөйлем соңынан ұлы тыныстық леп йə сұрау белгісі қойылады. 
Серуенге жүрейік, балалар! 
Мен, сен, ол, біз, сіз, олар сыйақты есімдіктер еш қашанда қаратпа сөз 

болмайды. 
Қаратпа сөз атау түрінде тұрады. 
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18. Жұмыс. Қаратпа сөзді сөйлемнің ортасына қойып көшіріңдер.
Пійəнер, пролетарійатқа қызмет қылұу міндетіңді қашанда ұмытпа! 

Бажақ, құлып тұжырнайының міндеті қандай? Апа, ертең біз серүуенге ба-
рамыз. Нұрқан, енді саған сөз беріледі. Ағай, міні сізге қат бар. Балалар, 
Ленін бұрышын жасайық! 

19. Жұмыс. Көшіргенде тыныс белгілерін қойыңдар. 

  Сен неге жүйрік атым кісінейсің
  Таңға қарсы алға бас қарысып жолдастар
 Ойан қарғыс таңба басылған
 Жалаңаш, аш, құл қайрат қыл
Əйт шүу ала атым
 Кім сендерді балалар сүйетұғын
 Жолдастар сабақ басталды
 Қалқозшы жолдастар егіске күз қар тоқтатыңдар.

20. Жұмыс. Мыналар жайында қаратпа сөзі бар сөйлемдер тауып жа-
зыңдар: 

1. Жолдасыңнан оқұуға кітап сұра. 2. Жолдастарыңа тазалық сақта 
деп үгіт айт. 3. МОПР мүшелеріне жарна төле деп өтін. 4. Оқытұушыға 
класта неге болмағаныңды айт. 5. Жыйылыс бастығынан сөз сұра. 6. 
Шығарұушыға қабырға газетіне сөз жазғаныңды айт. 

§ 4. Қыстырма сөз. 

Жаңылмасам, былтыр Алматыда алғашқы қар 12-нөйəбірде жауып еріп 
кетті. 

Сөйлемде төтеннен кійліккен ойды көрсететін йə ойды көзеп жіберүу 
үшін ұсталатын сөзді қыстырма сөз дейді. 

Қыстырма сөз бір сөзден де көп сөзден де құралады. 
Қыстырма сөз сөйлем мүшелері мен байланыспайды, сөйлем мүшесі 

болмайды; алып тастаса сөйлемдегі орны ойсырамайды. Сондықтан: 
1) Сөйлем басындағы қыстырма сөзден соң кіші тыныстық қойылады.
Жаңылмасам, сені мен былтыр Алматыда көрдім білем. 
2) Сөйлем ортасындағы қыстырма сөздің екі жағы кіші тыныстық бел-

гісі мен қоршалады.
Сені мен былтыр, жаңылмасам, Алматыда көрдім білем. 
Мағанасы тым алыс йə көп сөзден құралған қаратпа сөздің екі жағы 

жақша мен қоршалады:
Қарақай (жер аты) мал бағұуға қолайлы жер. 

21. Жұмыс. Көшіргенде қыстырма сөзді тауып кіші тыныстық пен йə 
жақша мен қоршаңдар. 

Мұнан төрт жыл бұрын 1931-жылы мен алғаш мектепке келдім. Мен 
əрійне мектепке кіргеніме құуандым. Қараймын құрбыларым пійəнер бо-
лып жатыр. Есембійке пійəнер бажағы қыз мені пійəнерге тартты. Сол 
жылы мектепке алғаш кірген жылы мен де пійəнерге жазылдым. 
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§ 5. Төл сөз.

Бұлжытпай айтылған біреудің сөздерін төл сөз дейміз. 
Айтқанда төл сөз өзгеше дауыс пен айтылады да, жазғанда екі жағынан 

тырнақша мен қоршалады.
Төл сөз бір сөзден де, көп сөзден де, сөйлемнен де құралады. 
1. Сөйлемде төл сөздің алдында тұрған бөгде сөзден соң екі нүкте қой-

ылады. 
Ленін айтқаны: «еңбек етпеген адам тамақ жемесін». 
2. Төл сөзден соң тұрған бөгде сөздің алдынан кіші тыныстық қойыла-

ды. 
«Еңбек етпеген адам тамақ жемесін», деген Ленін. 
3. Төл сөздің екі жағында тұрған бөгде сөздің алдыңғысынан соң екі нүк-

те, соңғысының алдынан кіші тыныстық қойылады. 
Ленін: «еңбек етпеген адам тамақ жемесін», деген.

22. Жұмыс. Көшіргенде бөгде сөздерді төл сөзден соң келтіріңдер де 
соған лайықтап тыныс белгілерін қойыңдар. 

Қандоқтыр: «багөнде бос орын жоқ», деді.Мілійсенер жұртқа: «ретке 
тұрыңдар», деді. Біреу ышқынып: «Өрт Өрт» деп айқайлады. Əжем – «Тамақ 
ішелік», деді. Бажақ бізден: «Кім екпінді?» деп сұрады. 

23. Жұмыс. Төл сөздері бар сөйлемдердің тыныс белгілерін қойып 
көшіріңдер. 

Ленін оқы, оқы, оқы деген. Оқы, оқы, оқы деген Ленін. Ленін айтқаны 
оқы, оқы, оқы. Оны қой қасқыр айтты ол жасырмас жеп едім бір ылағын 
өткен күзде. Қаптесер келіп айтты көр тышқанға бір қабар жайылып тұр 
жер жаһанға. Күн болып біздерге де көз ашатын, қор болыпты мысық залым 
арыстанға. Есіркегіш екенсің дейді шілік онша сорлы емеспін, тартпа күйік. 
Қанденге бір ійт кездей боп дейді əддіңді білсеңші. Піл мен ұрысар сыйқың 
жоқ, мазақ болмай қой, көрші! 

Бір сөйлеушінің сөзінен соң екінші сөйлеушінің сөзі келіп отырса, тыр-
нақша орнына əр сөйлеуші сөзінің алдынан сызықша қойылады. 

– Мұрат неге ернің томпайды? 
– Шекпенімді күйдіріп алдым. 
– Неге тігіп алмайсың?
– Ійнем жоқ. 
– Тесігі үлкен бе? 
– Жалғыз жағасы қалды. 

24. Жұмыс. Тыныс белгісін өздерің қойыңдар. 
Аман ба
Аман ақ
Не əкелесің
Отын əкелемін
Мұның пішен көрінеді ғой
Көріп тұрсаң несіне сұрайсың
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25. Жұмыс. Көшіргенде төл сөздің тыныс белгілерін тауып жазыңдар. 
Əртел атын не қойамыз? деді жыйылыс ағасы Ыбыраш. 
«Төңкеріс» қойсақ қайтеді. 
Дұрыс ақ! 
Пəлі, міне жаңа табылды! деп көп шұу етті. 
Жыйылыс бастығы
Бұған қарсы бар ма? деп сұрады. 
Қарсы жоқ! деген айқай естілді. 

§ 6. Бір дүкес сөздер.

Қазағыстан өзендері: Есіл, Нұра, Ертіс, Іле, Тобыл, т.т. (тағысын тағы-
лар).

Есіл, Нұра, Ертіс, Іле, Тобыл – Қазағыстан өзендері. 

Сөз таптарының бір келкі түрі мен айтылған бір топ сөзді бір дүкес 
сөздер дейді.

Бір дүкес сөздер арасына кіші тыныс қойылады. 
Жалпылауыш сөздер бір дүкес сөзден бұрын тұрса, жалпылауыш сөз-

ден соң екі нүкте қойылады. Бір дүкес сөзден соң тұрған жалпылауыш сөз-
дер алдынан сызықша қойылады. Жалпылауыш сөздер екпінді, шұбыртпа 
сөздер бəсең дауыс пен үзіліп-үзіліп айтылады. 

26. Жұмыс. Бір дүкес сөздердегі тыныс белгілерін қойып көшіріңдер. 
Қазағыстан ірі таулары мыналар Алтай Сауыр Тарбағатай Ала тау Қара 

тау Мұғалжар т.т. Алтай Сауыр Тарбағатай Алатау Қаратау Қазағыстан 
таулары. Ауыл шарұуашылық құралдары трактыр көмбайн егін мəшійне 
шөп мəшійне т.т. трактыр көмбайін егін мəшійне шөп мəшійне т.т. ауыл 
шарұуашылық құралдары. 

§ 7. Көп нүкте.

Айтып келе жатқанда сасқаннан, қысылғаннан, біреу кес-кестегеннен 
ой кілт үзіледі. Бір йə бір неше сөз айтылмай қалады. 

Ой кілт үзілген жерде үш нүкте (...) қойылады. 
Сөйлем кілт үзілген жерде дауысы көтеріңкі шығады. 

27. Жұмыс. Сөйлем кілт үзілген жерді дауыс ырғағына келтіріп 
оқыңдар. 

– Келген жұмысыңды айта отыр, шырағым! – деді Қазаңғап.
– Неге шақырғанын...
– Мен білемін. 
– Білсеңіз айта...
– Айтсам сені оқұуға жібереді. 
– Мені қайда... 
– Алматыға жібереді. 
– Ағатай, барұуға қаржым...
– Жоқ болса, қазна береді.
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28. Жұмыс. Төменгі əңгімені дауыс ырғағына келтіріп оқыңдар. Сонан 
соң сөйлем үзілген жеріне үш нүкте қойып көшіріңдер. 

– Отағасы, сізге айтарлық
– Сөзің болса соңра кел
– Тағы келүуге қолым
– Қазір менің де қолым тіймейді. 
– Тіймесе де бір ауыз
– Жарты ауыз тыңдауға да уақытым жоқ. 

§ 8. Көп бастауышты сөйлем. 

Өрісте бетеге, шағыр, бозғонақ, балауса, ійзен жайқалып тұр. 
Жайылымда жылқы, сыйыр, қой, түйе жайылып жүр. Есембай, Борам-

бай, Күмбійке жəне Тұрсымбек көбелек жыйнады.
Сөйлемде бір неше бастауыш бола береді. Оқығанда ондай баста-

уыштардың арасына дауыс сəл кідіріп өтеді де, жазғанда араларына кіші 
тыныстық қойылады. 

Соңғы бастауыштан бұрын келген жəне, тағы деген сөздер алдынан 
кіші тыныстық қойылмайды.

29. Жұмыс. Төрткілдегі сөздерді жолға тізіп, сөйлем қылып жазыңдар, 
керек жеріне кіші тыныстық қойыңдар. 

Қараша

дұуадақ

мен

жəне
ұшып кетті ұшып кетті

Қараша

дұуадақ

үйрек
 

да

те

де

Адам

көлік

мəшійне

жүр

жұмыста

Мұрат

оқыйдыАсан

Жамал
тағы

30. Жұмыс. Көшіргенде сөйлемдегі бастауыштардың астын сызыңдар 
керек жеріне кіші тыныстық қойыңдар. 

Бала шал кемпір қалқозда ауыр жұмыс қылмайды. Құлыпта сауық кеші 
байандама кійно болады. 

Жалпы көкне жалпы асқана жəне балалар бесігі қалқозшы əйелдерді 
ошақ басынан құтқарады. Кеңес зауыттарында аптамабіл де трактірде ай-
ырпылан да танкі де парауыз да жасалады. Жем Жайық Еділ Терек жəне 
Құура өзендері Каспійге құйады. Қарағай шырша арша ақ қарағай тағы 
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қара қарағай қашан да жасыл болады. Қалқоз бен сапқоздың жоспарын 
толтырды. 

§ 9. Көп байандауышты сөйлем.

Комбайын егінді орады, баулайды, басады, сұуырады, қаптайды. Сағат 
жүреді, шықылдайды жəне мезгілді көрсетеді. 

Бала оқыйды да жазады. 
Бір сөйлемде бір неше байандауыш бола береді. Оқығанда ондай бай-

андауыштардың арасына дауыс сəл кідіріп өтеді де жазғанда араларына 
кіші тыныстық қойылады. 

Соңғы байандауыштан бұрын келген «жəне» деген сөз алдынан кіші 
тыныстық қойылмайды. 

Екі байандауыш арасындағы да (де, та, те) соңынан кіші тыныстық 
қойылмайды. Бірақ да (де, та, те) қайталаса, қайталаған сайын соңынан 
кіші тыныстық қойылады. 

Құлын секіреді де шабады.

Бөктергі ұшады, қалықтайды, қонады жəне жүреді.

 

 

31. Жұмыс. Төрткілдегі сөздергі жолға тізіп, сөйлем қылып жазыңдар 
да керек жеріне кіші тыныстық қойыңдар. 
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32. Жұмыс. Оқып, тыныс белгілерін орнына қойып көшіріңдер. 
Өзен ағады сарқырайды. Мектеп те кəперетіп те пошта да біздің кө-

шеде тұрады. Кенеттен бір нəрсе шұулады гүуледі сыртылдады. Мектепте 
біз жазамыз оқыймыз санаймыз сүурет саламыз. Кійөскіде газет те оқұу 
құралы да кəлендер де кітап та сатылады. 

§ 10. Тұурлаусыз бір келкі мүшелі сөйлем.

1. Сөйлемде бір сұрауға жауап беретін бір неше тұрлаусыз мүшелер 
де болады. Оқығанда бұлар арасына дауыс сəл кідіреді де жазғанда кіші 
тыныстық белгісін қойылады. 

Көрініске біз дійаграм, плакат, сүгрет, қарта, мөдел əзірледік. 
2. Мұндай сөздердің соңғысынан бұрын жəне, тағы деген сөз тұрса, 

жəне, тағы алдынан кіші тыныстық қойылмайды. 
Көрініске біз дійагрім, плакат, сүгрет қарта жана мөдел əзірледік. 
3. Бір келкі екі мүше ортасында тұрған мен (пен, бен) демеуінің ал-

дынан кіші тыныстық қойылмайды. 
Қалқозға біз трактыр мен тырма əкелдік (71-бетті қара).

33. Жұмыс. Көшіргенде бір сұрауға жауап беретін сөйлемнің бір келкі 
мүшелерінің астын сызыңдар. 

Балалар кітабын, қарындашын, қаламын, дəптерін алып мектепке келді.
Қалқоз бійдайын, тарысын, сұлысын жəне арпасын септі. Қалқозшы 

қаладан жұмыстан келді. Бала мектепке сабаққа кетті. 

34. Жұмыс. Керек тыныс белгісін қойып көшіріңдер. 
Қалқозшылар базарға қауын қарбыз картоп жəне қыйар əкелді. Екпін-

ділер жұмысты тез жақсы дұрыс орындады. Тауды тасты төбені жазықты 
қар басты. 
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Бір сұрауға жауап беретін сөйлемнің бір неше мүшелерін бір келкі мү-
шелер дейді. 

35. Жұмыс. а) көшіргенде тыныс белгілерін қойыңдар, б) жаратылыс 
бұрыштарың тұуралы жазыңдар. 

Жаратылыс бұрышымызда торғай шыбшық ақ тыйын кірпі кесіртке 
қарлығаш көкек үш табан екі шортан екі шабақ жəне қоңыздар мен кө-
белектер. Бізде бұршақ арш сұлы күмбағыс бійдай да бар. Жандықтарды 
торда шыныда шетенде ұстаймыз. Өсімдіктер жашікке күршекке қалайыға 
отырғызылған. Біз бұларды ынта мен күтеміз, бақылаймыз, асыраймыз. 

Қалқозға біз трактыр мен тырма əкелдік.
Ақ, қызыл жəне көк гүлдер көрдік
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§ 11. Құрмалас сөйлемдер.

Жай сөйлемдер: 
1. Күн шықты. Жарытылыс тербенді. 
2. Мен ерте тұрдым. Мен салқын сұу мен жұуындым. 
3. Ол айтты. Мен тыңдамадым. 

Құрмалас сөйлемдер:
1. Күн шықты да жаратылыс тербенді. 
2. Ерте тұрып, мен салқын сұу мен жұуындым. 
3. Ол айтса да мен тыңдамадым. 
4. Ол айтты, бірақ мен тыңдамадым. 

Бір неше жай сөйлемнен құралған сөйлемді құрмалас сөйлем дейді. 
Құрмалас сөйлем ішіне кірген жай сөйлемдердің мағналары бір-бірі мен 
байланысты болады. 

Құрмалас сөйлем арасында да, жəне тұрса, мұның алды-артынан кіші 
тыныстық қойылмайды. Құрмалас сөйлем арасында бірақ тұрса, мұның 
алдынан кіші тыныстық қойылады. 

36. Жұмыс. Соңғы жай сөйлемдерді жұптап қосып, құрмалас сөйлем 
жасаңдар. Құрмалас сөйлем арасын ыңғайына қарай да (де, та, те), жəне 
бірақ деген сөздер мен қосыңдар. 

Найзағай жарқ етті. Күн күркіреді. Əпрел бітті. Ағаштар əлі жапы-
рақтанған жоқ. Балалар үйі жақсы жерде тұр. Жанында өзен жоқ. Əскерге 
бұйрық берілді. Қосым жорыққа шықты. Жаңа тұрмыс жайнап келеді. Ескі 
тұрмыс қыйрап жатыр. Мен мектепке бардым. Онан қайтып келдім. Мен 
кеткім келді. Күн кеш болды. 

§ 12. Салалас (құрмалас) сөйлем. 

Жай сөйлемдер: 
1. Сен келдің. Сен мені кійноға əкеттің. 
2. Мен сабақ оқыдым. Мен қат жаздым. 
3. Бұлттан жаңбыр да жауады. 
 Бұлттан қар да жауады. 
 Бұлттан бұршақ та жауады. 

Салалас сөйлемдер: 
1. Сен келдің де ол мені кійноға апармады. 
2. Мен сабақ оқыдым да сен қат жаздың. 
3. Бұлттан не қар жауады, не жаңбыр жауады, не бұршақ жауады. 
 Бұлттан йə қар жауады, йə жаңбыр жауады, йə бұршақ жауады. 

Бір біріне тең сөйлемдер қосылұуын салалас сөйлемдер дейді. 

Салалас сөйлемдер арасы да (де, та, те), жəне, бірақ, не, əлде, йə деген 
сыйақты сөздер мен қосылады. 
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Салалас құрмалас сөйлемдер арасын қосатын да, жəне, не, əлде, йə 
алды артынан бір айтылса, əр қайтарылғанда алдынан кіші тыныстық қой-
ылады. 

Құрмалас сөйлемді қосып тұрған бірақ алдынан ылғый кіші тыныстық 
қойылады. 

37. Жұмыс. Төменгі жай сөйлемдерді қосып салалас сөйлем жасаңдар. 
Салалас сөйлемдер арасына ретіне қарай да, (де, та, те), не, əлде, жəне, 
бірақ деген сөздердің біреуін қойып отырыңдар. 

Қоңрау соғылды. Балалар шұулап асқанаға жөнелді. 
Алыстан Қызыл əскер көрінді. Мүзіке марш күйін тартты. 
Аңшылар қасқыр көрді. Қасқыр өлтіртпей кетті. 
Күндіз жолдасым байандама жасады. Кешке ол сақынада əн салады. 
Бүгін күн жауады. Күн жаумайды. 
Біз соғыс тілемейміз. Жауға қарсы тұрұуға əзірміз. 

38. Жұмыс. Салалас сөйлемдердің қалған жерін толтырып көшірің-
дер.

Жазғытұр сезіледі, бірақ ұзақ... Шақырұу алып едік... біз... Біз кеше са-
бақ оқыдық жəне бəріміз мəшійне трактыр стансасына... Кешке не жый-
ылыс болар, не сауық кеші... Бүгін сыйыр əлде бұзаулар, əлде...

§ 13. Сабақтас сөйлемдер.

Жай сөйлем:
1. Мен бүгін ерте тұрдым. Мен салқын сұу мен жұуындым.
2. Сен кешке маған кел. Сонда екеуміз сабақ оқыймыз.
3. Ертеңгісін мен бардым. Сол кезде сен үйде болмадың. 
4. Мен бүгін ерте тұрдым. Мен салқын сұу мен жұуындым. Мен шəй 

іштім. Мен мектепке келдім. 

Сабақтас сөйлемдер: 
1. Бүгін ерте тұрып, мен салқын сұу мен жұуындым. 
2. Сен кешке маған келсең, екеуміз сабақ оқыймыз. 
3. Ертеңгісін мен барғанда сен үйде болмадың. 
4. Бүгін ерте тұрып, салқын сұу мен жұуынып, шай ішіп, мен мектепке 

келдім. 

Құрмалас сөйлемнің ішіне кірген жай сөйлемдер тең болмай, біріне бірі 
бағынып тұрса, мұны сабақтас дейді. 

Сабақтас сөйлемдердің соңғысы басыңқы болады. Басыңқы сөйлем 
жеке ұсталса да толық сөйлем болып шығады.

Сабақтастың басқа сөйлемдері бағыныңқы болады. Бағыныңқы сөй-
лем өз алдына жеке сөйлем бола алмайды, тек басыңқы сөйлемге қосылып 
тұрады. 

Бір сабақтас сөйлем ішінде басыңқысы тек біреу болады, бағыныңқы-
сы елде нешеу бола береді. 

Басыңқы сөйлем артында, бағыңқы сөйлемдер алдында тұрады. 
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39. Жұмыс. Көшіргенде басыңқы сөйлемнің астын сызыңдар. 
Ауқатты болам десе, қалқозшылар адал еңбек етүуі керек. Егінді көп 

салұу мен іс бітпейді. Оны бағып, арам шөбін құртұу шарт. Ауыспалы 
егістің теқнійкесін білмей, егін шығымы оңбайды. Ауылда өтірік белсен-
ділер құрымай дұрыс еңбек бөлүу болмайды. Шарұуаның тілін біліп, адал 
еңбек істеп, өтірік белсенді мен бай-құлақ қалдығын мүлде құртқан күнде 
ғана қалқозшылар шын бақытты бола алады.

§ 14. Бағыныңқы сөйлемдер түрі.

Бағыныңқы жағы: 
1. Күн ыстық болғандықтан (Бұл өз алды тыйанақты сөйлем бола алмай 

тұр. Барлығы жыйналып «түстік» деген байандауышты анықтайды). 
2. Жаңбыр көп болып, (мұнда да солай). 
3. Бізге сабақ беретін (мұнда барлығы жыйналып мұғалым деген баста-

уышты анықтайды). 
4. Біз қызыл бұрышқа барғанда (бəрі жыйналып түгел басыңқының 

байандауышын толықтырып анықтап тұр).

Басыңқы жағы: 
Біз сұуға түстік. (Мұнда: неліктен деген толықтауыш сұрауына жауап 

беріп отыр).
Егін бітік шықты. (Мұнда да солай).
Мұғалым келді. (Мұнда анықтауыштың «қандай» «не қылатын» деген 

сұрауына жауап беріп тұр).
Газет оқыдық. (Қашан деген бағыныңқының сұрауына жауап беріп

тұр).

Бір сөйлем түгелі мен анықтауыш бола береді. Мұндай анықтауыш сөй-
лемді анықтауыш бағыныңқы сөйлем дейді. Мұны бағындырып тұрған 
сөйлемді басыңқы сөйлем дейді. Толықтауыш бағыныңқы сөйлем де бо-
лады. 

Анықтауыш бағыныңқы сөйлем жай анықтауыш сөздің сұрауларына 
жауап береді. 

Бағыныңқы анықтауыш сөйлем əлде нешеу болса, жапсарларына кіші 
тыныстық қойылады. Жалғыз бағыныңқы анықтауыш пен басыңқы сөй-
лемнің жапсарына кіші тыныстық еш қашанда қойылмайды. 

Жаз лагірде ойнап жатқан, соғыс тетігін жақсы үйренген. Кеңес елін 
жаудан қорғайтын Қызыл əскер қалаға қайтты. 

40. Жұмыс. Көшіргенде бағыныңқы анықтауыштың астын сызып тій-
істі тыныстықтарын қойыңдар. 

Қалқоз егісіне жəрдем берген жұмысшылардың бірігадісі мектепке кел-
ді. Ең алғаш ауылға кійно көрсеткен сол жұмысшылар болды. Кійноны 
жұрт тамашалап көрүуден жалығатын емес. Кеше кійно болғанда құлыпқа 
адам сыймай кетті. Кійноның ең жақсы сауық екенін Ленін бабай айтқан 
болатын. 
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41. Жұмыс. Бағыныңқы басыңқының қай мүшесін анықтап тұрғанын 
көрсетіп, əр қайсысын төмендегідейкестеге таратып жазыңдар. 

Үлгі: Қалаға барып қайтқан менің əкем. 

Жазғы тұры балалар отырғызған терек өсті. Жыйылысты ашып, бай-
андаушыға сөз беріп, төр аға отыра кетті. Қалада оқып ауылға қызмет 
етеміз. Мен барғанда, ол үйде жоқ болды. 

42. Жұмыс. Төрткіл ішіндегі сөйлемдерді таратып жолға жазыңдар. 
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43. Жұмыс. Төрткіл ішіндегі сөйлемдерді реттеп жолға жазыңдар, ке-
рек жеріне кіші тыныстық қойыңдар. 

44. Жұмыс. Көшіргенде бағыныңқы анықтаушы сөйлемдер жапсарына 
кіші тыныстық қойыңдар. 

Күн ұзарып 
қар еріп
Сұу сайларға толады
Бұл қай кезде болады?
Шөптер пісіп
Күн ысып 
Қалқоз пішен орады
Бұл қай кезде болады?
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Жауып жаңбыр 
Жер сабыр 
Шөп жапырақ солады. 
Бұл қай кезде болады?

§ 15. Тыныс белгілерін қайта пысықтау. 

45. Жұмыс. Көшіргенде төл сөзді қаратпа сөзді, лепті, сұраулы құрма-
лас сөйлемдерді байқап, тійісті тыныс белгілерін қойыңдар. 

Кійно.

Алғашқы кезде жанды сүгреттен үркті. Жастар бала-шаға малшы ғана 
келіп үлкендер əйелдерін жібермеп еді. Сүгретті көріп келгендер ауызда-
рын аңқыйта көздерін бажырайта жұртты таңырқата сөйлеген соң қыз 
келіншектердің делебесі қозды. 

Ойпырмай бізде көрейікші жеңеше десіп жүрді. 
Барсақ кəйтер екен.
Жібере ме
Жасырынып кетейік
Сүтіңді пісірген соң келе ғой жеңеше 
Қыз қатындары кеткен ійелері оларды алып келүуге іздеп шығыс-

ты. Бірақ ұрысұудың орнына сүгрет қарап олар тұрып қалатын болды. Сол 
шұбырғаннан жұрт іңірде кійно ашыларда кійноға қарай шұбыратын бол-
ды. 

46. Жұмыс. Бұл да жоғарғыдай. 

Іңгеннің ботасын сүйүуі.

Жар жағалай қыдырып
Тал бүршігін сыдырып
Жегізер күнім бар ма екен
Кекре біткен қара ойға
Көлбетер күнім бар ма екен
Түйе аунаған шаңдаққа
Аунатар күнім бар ма екен
Ұйықтап жатқан жерінде 
Қабырғадан тістелеп
Қақ төсіннен ійіскелеп
Ойатар күнім бар ма екен.
      (Қалық өлеңі)
47. Жұмыс. Бұл да жоғарғыдай. 

Құлақтандырұу. 
Бүгін марттың 15-де кешкі сағат 16-да 4 класта
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жалпы жыйылыс болады.

Күн тəртібі:

1. Паріж комүуна күнін өткізүу тұуралы.
2. Ағымдағы мəселелер. 
Оқұушылар мен оқытұушылар тегіс келүуге міндетті. 

48. Жұмыс. Тыныс белгілері мен жолдарын дұрыс көрсетіп, өздерің 
құлақтандырұу жазыңдар. 

49. Жұмыс. Оқып тыныс белгілерін түсіндіріңдер, Протакол қалай жа-
зылатын үлгісін байқаңдар. 

Мектеп жыйылысының мəжіліс қаты № 8.

1934-ж. 20-мартта.

Мəжілісте болғандар: 1 бөлімнен 32, 2 бөлімнен 30, 3 бөлімнен 29, 4 
бөлімнен 25 бала, оқытұушылардан: Есеңгелді ұлы, Омар ұлы, Қазаңғап 
келіні жана Айтжан қызы келді. 

Жыйылыс бастығы: Қазаңғап келіні.
Қатшы: Омар ұлы. 

Күн тəртібі:

1. Мектеп жері тұуралы. 
2. Ағымдағы істер. 

Қаралды: 

1. Мектеп жері тұуралы (байандаушы мектеп бастығы Қазаңғап келіні). 
2. Ағымдағы істер: а) жазғы тұрғы дем алыс тұуралы.

Қаулы қылынды:

1. Мектеп жері екіге бөлінсін де, жартысына егін, жартысына бақша 
салынсын:

а) ертеңнен бастап тұқым тазартұуға үш адам сайлансын, олар Ермек, 
Жібек, Сəлем.

б) түзетілген құралды ұстадан алұуға Айтжан қызы Жаңғабыл, Борам-
бай барсын. Жұмыс кезінде де құралға көз салұу осыларға жүктелсін. 

ш) көлік жайын қалқоз басқармасы мен сөйлесүу мектеп бастығына 
тапсырылсын. 

2. Ағартұу кəмесереті көрсеткен кезде дем алыс болсын. 

Жыйылыс бастығы: (Қазаңғап келіні)
Қатшы:  (Омар ұлы)
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50. Жұмыс. Өз жыйылыстарыңның мəжіліс қатын жазып үйренің-
дер. 

51. Жұмыс. Қол қат ішіндегі тыныс белгілерін түсіндіріңдер. Қол қат-
тың үлгісін байқаңдар. 

Қол қат. 

1934 жылы 22 март. Мектептің пешін қайта салып бергенім үшін пешші 
мен, Есембай ұлы, мектеп бастығынан отыз (30) сом алдым. 

Қол қойдым:       (Есембай ұлы).

52. Жұмыс. Қол қат жазыңдар. Қол қатта жылы, күні, кімнен, не жана 
не үшін алынғаны көрсетілсін, қол қойылсын. 

53. Жұмыс. Төменгі өтініштегі тыныс белгілерін түсіндіріңдер. Өтініш 
арыз қалай жазылатынын байқаңдар. 

«Алға» қалқозының басқармасына
№ 1 ауыл азаматы
Қылышбай ұлы Мақамбеттен

Өтініш.

Мені қалқозға мүше қылып алұуыңызды өтінем. 
Жасым 30-да, қызыл əскерде болдым, өзім кедеймін, үйімде бес жаным 

бар, өзімді қоспағанда үшеуіміз жұмысқа жараймыз. Мынадай дакүумент-
тер қосып бердім 1/… 2/… 3/…

Қол қойдым...     (Қылышпай ұлы)

1934 жыл, 5 əпрел.

54. Жұмыс. Мына теменің біріне өтініш жазыңдар.

1. Орта мектепке кірүуге. 
2. Қалқозға мүше болұуға. 
3. Ағартұу бөлімінен оқұуға жіберүуге.

Өтінішті былай жазыңдар: əуелі ұзын жолға кімге берілгендігі, оның 
астына қағаздың оң жақ шетіне таман кімнен берілгендігі, орталыққа 
«өтініш» деген сөз, мұнан соң ұлы тыныстық қойылсын. Азатты жолдан 
не өтініш екені айтылсын. Онан соң тағы азатты жолдан өз тұураңдағы ай-
тқың келген мағлұмат жазылсын. Өтініш соңына тіркелген дакүументтер 
айы, жылы көрсетіліп, қол қойылсын. 
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55. Жұмыс. Қаттағы тыныс белгілерін түсіндіріңдер. Қаттағы қаратпа 
сөзді, қаттың үлгісін байқаңдар. 

Сүйікті ағай, Еспай! 

Мен төртінші бөлімді оқып жүрмін. Оқұуымыз жақсы. Кітап, қағаз, қа-
лам, дəптер, қарындашымыз жеткілікті. Мектебімізде жаратылыс бұрышы, 
мектеп жері, жұмыс бөлмесі бар. Жұмыс бөлмесінде ағаш, темір, қайыс 
ұсталық құралдары бар. МТС жана депоға кейде пəлійтеқнікелік еңбек өт-
кізүуге барып тұрамыз. 

Əжемнің əкемнің дені сау. Ағатай ау, онда, Алматыда, оқұуларың қа-
лай? Жазып жібер. 

Əжемнен, əкемнен сəлем. 
Інің Мергембей
1934 жыл, 15 əпрел.
56. Жұмыс. Жолдастарыңа, басқа мектеп балаларына, басқа жердегі 

аға йə апаларыңа қат жазыңдар. Қаттың басына кімге арналып жазылған 
қаратпа сөзі жазылады. Онан соң қатта айтайын деген ой жазылады. 
Соңынан сəлем айтылып қол қойылады, айы, жылы көрсетіледі. 

§ 16. Қара сөз бен айтылған сөйлемдегі сөздердің тұратын орын
дары.

Байандауыш қайда тұратынын байқаңдар. 
Бала мектепке келді. 
Қалқоз еңбек күніне қарай табысын бөлді. 
Қысқа қарай мал жүнінің асты түбіттенеді. 
Алматы – Қазағыстан астанасы. 
Қара сөз бен айтылған сөйлемде байандауыш сөйлемнің ең соңында тұра-

ды.

57. Жұмыс. Төменгі əңгімеден байандауыш сөйлемнің қай жерінде 
тұрғанын табыңдар. Көшіргенде байандауыштың астын сызыңдар. 

Гүудок. 

Жұмысшылар тұрған жерде гүудок шақырады. Гүудок құлдыққа шақы-
рмайды. 

Бұрын жұпыны мəстіріскөйде жұмыс қылғанда, біз жұмысты бет-
бетіміз бен бастадық. Бұл күнде ертеңгі сағат сегізде неше мың адам үшін 
гүудок айқайлайды. Енді біз жұмысты бытырап бастамаймыз. Біз енді жұ-
мысты бірден бастаймыз.

Неше мүлійен адам бір мезгілде қолына балға алады. Балғаның 
алғашқы дүрсілі бірден шығады. Гүудок күйі не күй? Бұл бірлікке шақы-
рған ертеңгі күй. 

(Ə. Гестеп)
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58. Жұмыс. Өздерің бес сөйлемнен тауып жазыңдар. Олардың байан-
дауышы айағында тұрсын. 

Төменгі сөйлемдерді салыстырыңдар. Анықтауыш қайда тұратынын 
байқаңдар. 

Мен жақсы (қандай?) кітапты оқыдым. 
Мен кітапты жақсы (қалай?) оқыдым. 

Анықтауыш анықталатын сөздердің нақ алдында тұрады. 
Мысал: партыйаның он алтыншы сійезі. (Он алтыншы партыйа сійезі 

емес). 
Партыйаның XVII кəнперенсесі (XVII партыйа кəнперенсесі емес).
Мен қымбат (қандай? анықтауыш) кітапты алдым. Мен кітапты қым-

бат (қалай? толықтауыш) алдым. 

59. Жұмыс. Төменгі сөйлемдерді көшіргенде анықтауыш астын бір 
сызыңдар, анықталатын сөз астын екі сызыңдар. Анықтауыштың орнын 
алмастырып қараңдар, мағнасы не қылар екен?

Үлкен қалаларда үлкен үйлер болады. Мен атқа шапшаң міндім. Сен 
жаман кітапты оқыдың. Ағам жылдам от арба мен келді. Белсенді жұмыс-
шылар іске кірісті. 

60. Жұмыс. Төменгі сөйлемдерде анықтауыштың орны алмасқаннан 
сөздің мағнасы қалай өзгергенін түсіндіріңдер. 

Мектеп ағаш үйде тұрады. Мектеп үй ағаш сатып алды. Бұл темір 
төбе екен. Бұл төбе темір екен. Бұл мал сапқозы. Бұл сапқоз малы. Ол егін 
қалқозы. Ол қалқоз егіні. Жерде бойау өсімдігі бар. Кəперетіпте өсімдік 
бойауы бар. 

61. Жұмыс. Өздерің ішінде анықтауышы бар бес сөйлем тауып жа-
зыңдар. Анықтауышты анықталатын сөздің алдына қойыңдар. 

Кəйтіп? Нағып? Қалай? деген сұрауларға жауап беретін толықта-
уыштар қандай сөздің тіке алдына тұратынын байқаңдар. 

Ат жүкті мықшыйып (кəйтіп?) тартты. 
Мен бақшадан жайау (қалай?) келдім. 
Құрғақ отын пеште лаулап (нағып) жанды. 

Кəйтіп? Нағып? Қалай? деген сұрауларға жауап беретін толықтауыш 
байандауыштың тіке алдында тұрады. 

62. Жұмыс. Көшіргенде толықтауыштың астын бір, байандауыштың 
астын екі сызыңдар. Соңынан жақша ішіне сұрауын қойыңдар. 

Мен егін арасынан жолды əрең таптым. Байандамашы байандамасын 
түсінікті жасады. Алыста от арба зымрап келеді. Құлын енесінің соңынан 



Бес томдық шығармалар жинағы

215

кісінеп шапты. Гүудок ертеңгісін қатты айқайлады. Бала кітапты арзан 
алды. 

63. Жұмыс. Өздерің толықтауышы бар бес сөйлем тауып жазыңдар. 
Оларды байандауыштың тіке алдына қойыңдар. 

Төменгі сөйлем ішінен нені? кімді? деген сұрауларға жауап беретін та-
быс жалғаудағы толықтауыш қандай сөздің алдына тұратынын байқаңдар. 

Жазды күні біз құлынды (нені?) жақсы күттік. 
Жазды күні біз құлынды күттік. 
Біз құлыпта газетті (нені?) дауыстап оқыдық. 
Біз құлыпта газетті оқыдық.

Кімді? Нені? деген сұрауларға жауап беретін табыс жалғаудағы то-
лықтауыш байандауыштың алдында тұрады. Қыймыл толықтауыш болма-
са, байандауыштың тіке алдында тұрады. 

64. Жұмыс. Төменгі сөйлемдер ішінен табыс жалғаулы толықтауышты, 
қыймыл толықтауышын байандауышты қатарынан теріп жазыңдар. 

Үлгі: Сабақты ынталы оқыды. 

Үлкендер ересектер мектебінде сабақты ынталы оқыды. Біздің екпін-
ділер орақ кезінде жұмысты құнтты істеді. Біз жазды күні сайдан бүлдір-
ген тердік. Сауыншы сыйырды сауып өргізді. Қалаға барғанда мен айыр-
пылан көрдім. Жазды күні біз торғайдан егінді қорыдық. 

65. Жұмыс. Өздерің табыс жалғаудағы толықтауышы бар бес сөйлем 
тауып жазыңдар. Ол толықтауышты өзінің тұратын орнына жазыңдар. 

Бастауыш байандауыштан, қыймыл толықтауыштан, табыс жалғау-
дағы толықтауыштан бұрын келеді. Бірақ басқа толықтауыш пен пысықта-
уыштардың алды артынан тұра береді. 

Мысал: Біз кеше ауылдан қалаға келдік. Кеше біз ауылдан қалаға кел-
дік. Ауылдан кеше біз қалаға келдік. 

66. Жұмыс. Төмендегі сөйлемдерде бастауыштың орнын түрліше өз-
гертіп, көшіріңдер.  

Біз екпінділік жана сатсыйалдық жарыс пен бес жылдықты орындай-
мыз. Мемлекет қарызын таратұуға біз жəрдем береміз. Бірігаді қалқозға 
трактыр əкелді. Кеше біз серүуенге барып келдік. 

67. Жұмыс. Өздерің бес сөйлемнен тауып жазыңдар. Бастауышының 
орнын түрліше өзгертіп көріңдер. 

Шығыс жана барыс жалғауда тұрған толықтауыштардардың қайсысы 
бұрын тұртатынын байқаңдар. 

Мен үйден мектепке келдім. 
Бірігаді егістен қырманға бау тасыды. 
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Бір сөйлемде қатар келсе, шығыс жалғаудағы толықтауыш барыс жалға-
удағы толықтауыштан бұрын тұрады. 

68. Жұмыс. Шығыс жана барыс жалғаудағы толықтауыштарды қата-
рынан теріп жаз. 

Үлгі:  Белестен белеске. 

От арбаның түтіні белестен белеске тұтасып келеді. Ереуілшілер көше-
ден көшеге созылды. Түрксіп Ташкеннен Ноуосібірге шейін созылды. Жұ-
мысшылар түстен кейін кійноға барды. Біз сабақтан соң асқанаға барамыз. 
Бала арбадан жерге түсті. 

69. Жұмыс. Ішінде шығыс жана барыс жалғаулы толықтауыштары бар 
бес сөйлемнен тауып жазыңдар. Шығыс жалғауды барыс жалғаудан бұрын 
қойыңдар. 

Тек осы нəрсе ғана болды, басқа нəрсе болмады дегенді көрсететін сөз 
байандауыштың нақ алдына қойылады. 

Мен кеше таудан қалаға келдім. 
1. Басқа күн емес, тек кеше келгенді көрсетүу үшін былай дейміз.
Мен таудан қалаға кеше келдім. 
2. Басқа орыннан емес, тек таудан келгендікті көрсетүу үшін былай 

дейміз:
Мен кеше қалаға таудан келдім. 
3. Басқа кісі емес, тек мен келгенімді көрсетүу үшін былай дейміз:
Кеше таудан қалаға мен келдім. 

70. Жұмыс. Сөйлемдердің ішіндегі сөздерін, жоғарғыдай байандауыш 
алдына түрліше қойып, мағнасын өзгертіп көріңдер. 

Кеше қалқоз даладан қырманға астықты тасып болды. Мана мен жый-
ылыста сөз сөйледім. Мұрат сабақты жақсы білді. Жыйылыста Жамал ба-
стық болды. Сағат сегізді мен үйден сабаққа келдім. 

71. Жұмыс. Өздерің бес сөйлемнен тауып, сөздерін түрліше байанда-
уыштың алдына қойып жазыңдар. 

§ 17. Сөз тұуғызұ. Түбір, жұрнақ, дəнекер, жалғау.

Сұу  Бөл
сұушы сұудың бөлме бөлемін
сұулық сұуға бөлім бөлесің
сұулы сұуды бөлік бөледі
сұусыз сұудан бөліс бөлдім
сұуық сұуда бөлүу бөлдің
сұудыр  бөлек бөлді
сұулас   бөлшек
сұула   бөлгіш
сұуар
сұуат
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Сөйлегенде сөз өзгергеніне қарасақ, сөздің екі жігі барын көреміз: өз-
гермейтін жана өзгеретін бөлімдері. 

Өзгермейтін бөлімі сөздің түпкі мағнасын көрсетеді. Сөздің бұл бөлімін 
түбір дейді. 

Сөздің өзгеретін бөлімін жалғау дейді. 
Жалғау екі түрлі: жұрнақ жана дəнекер жалғау. 
Жұрнақ түбірден жаңа мағаналы сөз тұуғызады сұуат, сұулық. 
Дəнекер жалғау сөйлемдегі сөздердің арасын байланыстырады: сұуға, 

сұудың. 
Септеу жана жіктеу жалғаулары дəнекер жалғауға жатады. 

72. Жұмыс. Түбірді, жұрнақты, дəнекер жалғауды бөліп көрсетіңдер. 
Үлгі: қыз-ар-ды, қыс-та-ды, ор-ақ-қа, тар-ақ-тың. 

Қызарды, қыстады, ораққа, тарақтың, малшыға, леніншілге, жұмысшы-
ны, сатсыйалдық, жазұуға, үйүуге, сыйлыққа, базардың, шегеледі, толық, 
тазалыққа, тұтқа, тұтқыш.

Бір сөзде əлде неше жұрнақ болұуға мүмкін. 
Жұс-та-у, ег-ін-дік, Ленін-шіл-дер, бірақ тек бір ғана дəнекер жалғау 

болады (балаға). 
Түбірге əуелі жұрнақтар қосылады, сонан соң дəнекер жалғау қосыла-

ды (аң-шы-лық-тың). Дəнекер жалғаудан соң сөзге ештеме қосылмайды. 
Сөздің түбірі, жұрнағы, дəнекер жалғаулары бірге жазылады.

73. Жұмыс. Түбірлес сөздерді бір ыңғай теріп жазыңдар. 

Үлгі:  Іс, істе, ісші, ісмер, іскер, істеуші, іске, іссіз, істің. 

Айт, үй, ұйқы,сөз, жаз, қой, үй, ій, ой, айтыс, үйүу, ұйықта, сөйле, жай-
ла, қозы, ұлан, айтұу, үймелеу, ұйқышыл, сөзшең, қозғайды, жайлайды, 
жайлау, жай, айтақ, үйілмеген, ұйқысыз, сөйлем, сөйлеу, қойлы, ұлақ. 

74. Жұмыс. Етістікке бір ыңғай жұрнақ қосып жаңа мағналы сөздер 
тұуғызыңдар. 

1. Төменгі сөздерге ын (ін) жұрнақтарын қосыңдар. 
Шап, жау, кел, ек, жек, тек, ақ, тық, шық, тік.
Үлгі: шап – шабын. 

2. Төменгі сөздерге ұу (үу) у жұрнағын қосып жаңа мағналы сөз тұуғы-
зыңдар. 

Жаз, күл, сұра, тарт, кес, сана. 
Үлгі: жаз – жазұу. 

3. Ұу (үу) у-ға тынған сөздерге шы (ші) жұрнағын қосып, кесіпті, ма-
мандықты көрсететін сөз тұуғызыңдар. 

Оқұу, оқытұу, тігүу, алұу, берүу, сұрау.
Үлгі: Оқұу – оқұушы. 
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4. Төменгі етістіктерге ым (м) жұрнағын қосып жаңа мағналы сөз 
тұуғызыңдар. 

Бөл, бер, кел, ал, кет, іш, қайнат, өл, жүр, сөйле, күзе, жайыл, тын. 
Үлгі: Бөл – бөлім.

Төменгі етістіктерге ық (қ), ік (к) жұрнағын қосып жаңа мағналы сөз 
тұуғызыңдар. 

Жар, төз, аш, жап, күй, түкір, бұйр, қый, жыр, қаз, жаз, ой, түс, ұш, құс, 
қасқыр. 

Үлгі: Жар – жарық. 

Етістікке ыс (іс) с жұрнағын қосып жаңа мағналы тұуғызыңдар. 
Айт, бөл, жүр, соқ, шық, ек, отыр, жат, қара, ал, бер, тын, өр. 
Үлгі: айт – айтыс. 

76. Жұмыс. Есімдер түбіріне бір ыңғай жұрнақтар қосып жаңа мағна-
лы сөздер тұуғызыңдар. 

1. Төменгі сөздерге кесіпті, мамандықты көрсететін шы (ші) жұрнағын 
қосыңдар. 

Етік, бөрк, ер, үй, пеш, тас, мəшійне, жылқы, мал, жұмыс, қалқоз, егін, 
сұу, трактыр, аң, балық.

Үлгі: етік – етікші. 

2. Төменгі сөздерге лық (лік), дық (дік), тық (тік) жұрнақтарын қо-
сып жаңа мағналы сөз тұуғызыңдар. 

Бала, орын, бас, жақсы, жаман, көп, аз, екі, үш, ауыз, мұрын, тер, жас, 
күн, түн, ай, əділ. 

Үлгі: бала – балалық. 

3. Шыл (шіл) жұрнағын қосып жаңа мағналы сөз тұуғызыңдар. 
Ленін, Маркс, Дарбійн, төңкеріс, аң, өзім, кір, көп, ұлт, ат, ұйқы, сұу.
Үлгі: Ленін – Леніншіл. 

4. Лы (лі) ды (ді) ты (ті) жұрнағын қосып жаңа мағналы сөз тұуғы-
зыңдар. 

Бала, сұу, құм, тау, қой, жылқы, астық, мал, қарұу, жол, өзен, зауыт. 
Үлгі: бала – балалы. 

5. Сыз (сіз) жұрнағын қосып жаңа мағналы сөздер тұуғызыңдар. 
Сұу, от, отын, жол, тау, орман, дамыл, жел, құм, түтін, қарұу, бұлт, 

май.
Үлгі: сұу – сұусыз. 
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76. Жұмыс. Көшіргенде сөздердің түбірін, жұрнағын, дəнекер жалға-
уын сызықша мен бөліп жазыңдар. Сөз тек жалғыз түбірден тұрса, оны 
бөлмей ақ жазыңдар. 

Үлгі: Бұу мəшійне, құрыш шойын, қыздырады дұуман тойын. 

Тоқұу пəбірігінде.

Бұу мəшійне, құрыш шойын, 
Қыздырады дұуман, тойын;
Бұу қайнатат, салып ойнақ.
Бійік, бійік қара мойын
Көкке тіп-тік созған мойын. 
Түтін көкке ұшады өктеп, 
Бұудақ, бұудақ түйіле. 
 Қатар, қатар ұршықтары, 
 Зырылдайды тұмсықтары.
 Бұлтылдап жіп бұлшықтары 
Үзбей қыл жіп қылшықтарын,
Шыйратады жымыпқаны. 
Ерсіл- қарсы шапқан марыш, 
Қызығамын бійіне.
      (Сəкен)

77. Жұмыс. Бұл да жоғарыдағыдай. 

Түрксіп. 

Тауды тіліп, тасты бұзып,
Тамшылатып ашшы тер; 
Жан жүрмеген, жан баспаған, 
Жан көрмеген тасты жер; 
Қырдан асып, белді басып, 
Жолды салған қандай ер?
– Ол қайратты, ол қажырлы,
Қайтпас қайсар жұмыскер. 
             (Асқар)

78. Жұмыс. Тыныс белгілерін орнына қойып көшіріңдер. 

Ой балалар балалар
Жылы жылы жел соқты
Жылғалардан сұу ақты
 Қаңқыл қаңқыл қаз кепті
 Жер қарайды жаз кепті
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Желкілдейді көк майса 
Желіндейді мал жайса
Сапқоз МТС қалқозшы
Егіндерін айдапты. 
 Ой балалар балалар 
 Ойналық та күлелік 
 Қос басына мінелік 
      (Ілійас) 
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Жер жүзінің пұрылтарыйаты, бірігіңдер!

ШОНАН ұлы ТЕЛЖАН

Жаңалық
(Əліппе)

ҚАЗАҒЫСТАН БІЛІМ КЕҢЕСІ 1 БАСҚЫШ МЕКТЕПТЕ 
ҰСТАУ ҮШІН ҰНАТҚАН.

VI басылұуы

Шонанов
Букварь «ЖАНАЛЫК»

6-е исправленное издание

Қазағыстан баспасы 1931
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А

Ана

Ана, А, Ана! АНА
А! А-на
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МАМА, БАЛА. 
МА-МА, А, МАМА! А!
МАМА, БАЛА АЛ!
АНА, НАН АЛ.
1 БАЛА, 2 НАН
2 БАЛА   І   ІІ

1 2 
БА-ЛА  МА-МА
Б-А-Л-А М-А-М-А
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 АТА АЛА АТ

 АТА, АНА, МАМА, БАЛА.

1. АТА.   2 БАЛА.   3 АЛМА.

АТА  АТ АЛ.

АНА  АЛМА АЛ.

БАЛА  3 АЛМА АЛ.

АТА  2 АТ АЛ.

АТА  4 АЛМА АЛ.

А-ТА  А-Т-А

І ІІ ІІІ ІV
1 2 3 4

1 + 1 = 2 I + I = II
2 + 1 = 3 II + I = III
3 + 1 = 4 III + I = IIII
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МАЛ ДАЛАДА
АТ – МАЛ. 

МАЛ: АТ, АТАН, ТАНА. 

МАЛ ДАЛАДА.

БАЛА МАЛДА. 

АТАМ МАЛДА.

АТАМ – АДАМ.

МАМА АТАМА АЛМА АЛ. 

 5 АЛТЫ   6

БАЛА АНАМА БАЛ АЛ. 
АНАМА 4 АЛМА 2 НАН АЛАМ. 

БАЛА АЛТЫ: АМАН, АЛМА, АЛДАН, БАЛ. 
АЛМАНЫ АТАМА АЛ. 
БАЛДЫ АНАМА АЛ. 
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МЫНА АЛТЫ АЛМАНЫ АНАМА АЛ. 
АНА АТТЫ АТАМА АЛ. 

АЛ-ТЫ.  А-Л-Т-Ы.

4 + 1 = 5  6 – 1 = 5
5 + 1 = 6 II – I = I 5 – 1 = 4
1 + 2 = 3 III – I = II 4 – 1 = 3
2 + 2 = 4 IIII – I = III 3 – 1 = 2
3 + 2 = 5  2 – 1 = 1
4 + 2 = 6

   
          ОН                           ТОН

МЫНА ТОН – АЛА ТОН.
ТОТАН – БАЛА.

БАЛА ТОН АЛ. 
ОЛ АЛА ТОН АЛАДЫ. 

ТОН МАЛДАН БОЛАДЫ.
АЛА ТОН АЛА МАЛДАН БОЛАДЫ. 
АТАМ АНАМА АЛА ТОН АЛДЫ. 

БО-ЛА-ДЫ. Б-О-Л-А-Д-Ы.

6 + 1 = 7  10 – 1 = 9
7 + 1 = 8  9 – 1 = 8
8 + 1 = 9  8 – 1 = 7
9 + 1 =10  7 – 1 = 6
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      ТА-РЫ

НАР

Тары далада. Нар далада. Далада тары мол. 
Ала тары да болады. 
Бала тары орады. Атам, анам, апам тары орады. 
Адамдар тары орады. 

Та-ры.  Т-а-р-ы.

3 + 2 = 5  3 + 3 = 6
5 – 3 = 2  6 – 3 = 3
2 + 3 = 5  4 + 2 = 6
3 = 2 – 5   6 – 2 = 4

Аз.  Таз.

Бала озар. 
Атадан бала озар. 
Ораз алма алар. 
Ораз базардан алма алар. 
Бала таза алма ал.
Бала таза бол.

Та-за
Т-а-з-а 

Таза бол
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Қалқоз.

Атам, анам, апам қалқозда. Қалқоз қаладан орақ, орамал, қалам, ара, 
арба, мата алады. Қала қалқоздан нан, тары, мал, алма, қарбыз, тамақ ала-
ды. 

Қал-қоз.
Қ-а-л-қ-о-з

Қалқоз бол!

Ата сабан салады. 

Қалқозда адам бар. 
Қалқозда сабан мол.
Қалқоз сабан салады. 
Ол астықты мол алады. 
Қалқоз ол астыққа алмастырып арба, сабан, орақ, сабын алды. 
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Са-бан С-а-б-а-н
А а, Б б, Т т, М м, Н н, Р р, Ы ы, С с, Л л, Қ қ, О о, Д д.

1 + 4 = ?  2 + 3 = ?  6 – 1 = ?  6 – 4 = ?
2 + 4 = ?  4 + 2 = ?  6 – 2 = ?  6 – 5 = ?
2 + 3 = ?  5 + 1 = ?  6 – 3 = ?  6 – 6 = ?

Енесін емеді

 Мал ертемен қорадан өреді. Ертемен мал балалары енесін емеді. 
 Мал артынан атам ереді. Атама есен ат береді. 
 Атам қара атқа мінеді. Ертемен балалар сабаққа барады. 

Сабақ артынан балалар атама барады. 

Е-не. Е-н-е.

Сыз. Сіз. Қыз. Кіз. Сыр. Сірі. 
Е е, М м, Н н, Р р, А а, Б б.
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Мектеп.

Міне мектеп. Мектеп сырты ақ, төбесі көк. Мектеп қасында тал, терек, 
емен өседі. Оларды балалар еккен. Ел мектепке көп көмек көрсетеді. Ел 
мектепке отын береді. Бұларды мектепке көлікпен алып келеді. 

Мек-теп. М-е-к-т-е-п. 

Он. Өн. Қон. Көн.
Ор. Өр. Тор. Төр.

К к. Д д. І і. П п.

Мектепке көмек бер!
 

 Сұлы Құлын

Қалқоз мектепке сұлы салып берді. 
Қалқоз адамдары сабан салды. 
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Балалар тырмалады. 
Сұлы бітік болды. 
Мектеп сұлысына көп құрал, кітап алды. 
Мектепте құрал көп. 
Мектепте кітап көп. 

1 + 6 =   4 + 3 =  7 – 1 =  7 – 4 = 
2 + 5 =   5 + 2 =  7 – 2 =  7 – 5 =
3 + 4 =   6 + 1 =  7 – 3 =   7 – 6 =

Тірəктір жер жыртады. 

Тірəктір мықты. Тірəктір жер жыртады. 
Тірəктір астық тартады.
Тірəктір басқа да жұмыс қылады. Қалқозда тірəктір көп. 
Тірəктір жерді əрі жылдам, əрі көп, əрі жақсы жыртады.
Тірəктір жеке адамға қымбат. Тірəктірді біріксе, қалқоз болса алады. 

Əкем де, əжем де қалқозда 

Ə-ке. Ə-к-е.

Ə ə. Ж ж

Бірік, тірəктір ал!
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Күз.

Жаз өтті, күз жетті. Ел астық пен күземді алып болды. Дала сұр. Күн-
де ертемен тұман болады. Жұрт қора-қопсыны түзеп жатыр. Жұрт қысқа 
əзірленіп жатыр. 

Ү-зік. Ү-з-і-к. 

Тұр. Түр. Түс. Тұс. Ұр. Үр. 

З з, Ү ү.

Күз қысқа əзірлен!

1 + 7 = 5 + 3 = 8 – 1 =  8 – 5 = 
2 + 6 = 6 + 2 = 8 – 2 =  8 – 6 =
3 + 5 = 7 + 1 = 8 – 3 = 8 – 7 =
4 + 4 =  8 – 4 =

 Айақ      Ай

Күз айлары: сентəбір, өктəбір, нойабір.
Бір жылда он екі ай бар. Бір айда отыз күн бар. 
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Күн аттары мыналар: 

1. Сембі 5. Сəрсембі
2. Жексембі 6. Бійсембі
3. Дүйсембі  7. Жұма
4. Сійсембі

Күн аттарын жаттап ал!

Ай-ақ. А-й-а-қ. 

Ж ж. Й й. Қ қ.

Кійімді, төсекті, бөтен нəрселерді үйде сілікпе, тазалама. 
Далада тазала.

Қарға

Қарға, қарға қарғалар!
Қар үстінде жорғалар. 
Қанды көрсе үймелер. 

Қар-ға. Қ-а-р-ғ-а.

Біз – кедей баласы, кедейді жақтаймыз. 

Айман жұмбағы.

Айман екі сөзден қатарлап жұмбақ айтты:

От Өт Əскер Асқар
Ал Əл Тəк-тəк Тақ-тақ
Ұр Үр Нəзік Назым
Тыс Тіс Бəле Бала
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Мен ойлап таптым: 

Ор Өр Мəсі Маса
Тон Төн Дəмі Дамыл
Тұр Түр Əбіл Дабыл
Сан Сəн Мəнеш Манша

Сендер қандай сөз ойлап табасыңдар?
Бұрын байлар, молдалар, ақ сүйектер, кедейді, жұмыскерді езді! 

1 + 8 =  5 + 4 =  9 – 1 =  9 – 5 =
2 + 7 =  6 + 3 =  9 – 2 =  9 – 6 =
3 + 6 =   7 + 2 =  9 – 3 =  9 – 7 =
4 + 5 =  8 + 1 =  9 – 4 =  9 – 8 =

Жалау

Өктəбір төрті – Қазағыстанда үлкен той. Бұл күні қазақ мемлекеті 
құрылған. Тойға мектебіміз əзірлене бастады. 

Біз қызыл тұу алдық. Жалауға мынадай ұран жаздық:
 

Жасасын өктəбір төрті

Ауыл, қалқоз адамдарымен қосылып той тойладық. 

Жа-лау. Ж-а-л-а-у.

Ү ү.

Аурұу астан: жаман астан сақтан. 
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Қарта лото №1

Балға Балта Ара

Бəкі Біз Тістеуік

Мұны бұлай ойнайды: 
Алты бала сөздерді кесіп алады. Сөздерді араластырады. Бір бала 

алақанына сөздерді жасырып тұрады. Басқалары айтады. Тапқан бала 
атымен сүгіретін жабады. Таппаған бала жазады. 

            

              
          Шана Ешкі 

Шана мен қашан жүреді? 
Шана мен жазды күні жүре ме?

 Ешкі

Ешкі қойды бастаған.
Қойды артына тастаған. 
Сойса саны қалақтай.
Сауса сүті бұлақтай. 
Тастан тасқа секіріп, 
Ойнағанын қайтесің. 
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Жауын жауса қозғалып
Шек! десе де ійесі,
Болмағанын қайтесің. 

Жұмбақ: шій түбінде шығыршық (жылан)

Екі қолда неше саусақ бар?
Он саусақ сүгіретін сал. 
Екі айақта неше башпай бар?

1 + 9 =  10 – 1 =
2 + 8 =  10 – 2 =
3 + 7 =  10 – 3 =
4 + 6 =   10 – 4 =
5 + 5 =   10 – 5 =
6 + 4 =   10 – 6 = 
7 + 3 =  10 – 7 =
8 + 2 =  10 – 8 =
9 + 1 =  10 – 9 =

Мен ондамын. Қарындасым менен 3 жасы кіші, қарындасым   не-
шеде?

Күн сəрсембі. Жұмаға неше күн қалды? Сембіден неше күн өтті. 

Жұмбақ: 

Кішкене қана бүкіргі,
Бүтін қырлы жүгірді (арық)

Манар мынадай ойын жасап, қатармен де, төмен қарай да оқұуды жақ-
сы көреді: 

а н а

н а р

а р а

Сен де осындай ойын жасап көр. 
Екі серкеде мүйіз нешеу?
Екі адамда айақ нешеу?
Екі құста айақ нешеу? Тырнақ нешеу?
Екі айақтыларды ата!
Төрт айақтыларды ата!

Ешкі сүтті, түбітті көп береді. 
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Ж     Ү     Ғ

Кеңсе

Мектеп жанында ауыл кеңесі бар. Кеңестің кеңсесі жаңа үйде. Кеңес 
бастығы Іңкəр жеңешем. Кеңесті еңбекшілер сайлайды. Сайлауға байлар, 
молдалар, атқамінерлер қатыспайды. 

Еңбекшілер жауы – байлар, молдалар, ақ сүйектер, атқамінерлер. 

Мақал: Өлеңді жерде өгіз семіреді.
  Өлікті жерде молда семіреді. 

Өгіз 
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Бұл қай мал?

Сəйгелді тійсе мөңкіген. 
Оқыра тійсе жөңкіген. 
Ала бас жіп естірген. 
Мұрнын тұура тестірген. 
Құйрығында шоғы бар. 
Жапалап тышқан боғы бар. 
Саздар жерге таптаған.
Үй арасын боқтаған. 

1. Ымыртта, ала көлеңкеде оқыма, жазба, жұмыс қылма. 
2. Жүгіргенде, жатқанда, жұмыс қылғанда мұрныңмен дем алып үйрен.
3. Терлеп отырып салқын ауаға шықпа. 
4. Мойныңды жылыға үйретпе. 

Һ һ. Г г.  Һ һ.  Ж ж. Қаһарман.

Есеп. 

Үйде екі бала бар. Шай үстінде əжесі бала басына екі түйір қанттан 
үлестіреді. Неше түйір қант үлестірді?

Əр үйде екі баладан 3 үйде неше бала бар?
4 аттың неше құлағы бар? Неше тұйағы бар?
Бес арбада неше терте (жетек) бар?

2 х 2 =
2 х 3 =
2 х 4 =
2 х 5 =

Əр қалқозда үш тірəктірден, 2 қалқозда неше тірəктір бар?
Бір ат күніне 3 шелек сұу ішеді, 3 ат күніне неше шелек сұу ішеді? 
Əр балада 3 қаламнан болса, 3 балада неше қалам болады?

3 х 2 =
3 х 3 =

Екі арбада неше дөңгелек бар?
Екі қолда неше саусақ бар?

4 х 2 =
5 х 2 =

Шөп, жапырақ сарғайды. Ағаш жапырағы түсті. Жапалақ-жапалақ 
қар жауа бастады. Адам қалың шапан, күпі, байпақ кійетін болды. Арық 
малға пішен салатын болды. 
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Бұл қай кезде болады. 

Жауып жаңбыр, 
Жер сабыр, 
Шөп, жапырақ солады. 
Бұл қай кезде болады?

Мақал: Жаз шанаңды,
  Қыс арбаңды сайла. 

Құлақты қатты йа ұшты нəрсемен шұқыма. Құлақ ішіне еш 
нəрсе тықпа; ішін, сыртын таза ұста. 
Жұуған соң ішін əбден сүртіп құрғат.
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Қарта лото № 2

Қой Сыйыр Түйе

Ат Ійт Мысық

Ойнауы бұрынғыша.

4 асықты 2 балаға бөліп бер. Неден тійеді? 
10 қап астықты 2 арбаға бөліп сал. Арбада неше қаптан болды?
Бала 8 тійінға 2 дəптер алды. 1 дəптер неше тійін тұрады?
3 арбада 6 жетек (терте). 1 арбада неше жетек?

4 : 2 =   6 : 3 =
6 : 2 =  9 : 3 = 
8 : 2 =  3 : 3 =
10 : 2 =  4 : 4 =

Мақал: есеп білмеген – есек. 

Дəмеш қаты.

Сүйікті əжекем!
Денім сау. Бүгін құуанышым қойныма сыймай жүр. Бүгін барлық 

əріпті үйреніп болдық. Енді не сөз болса да жазам, оқый алам. 
Балаң Дəмеш

1929 жылы, декəбірдің 20.
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Пылакатымыз. 

Кітапты күт!
Кітап – адамның досы! 
Кітапты жыртпа, кірлетпе! 
Оқұу білмегендерге кітапты естіріп оқы!

Баспа əліппе.

А а, Б б, Ш ш, Ж ж, Д д, Е е, Ə ə, Г г, Ғ ғ, Һ һ, 
І і, Й й, К к, Л л, М м, Н н, Ң ң, О о, Ө ө, П п, 
Қ қ, Р р, С с, Т т, У у, Ұ ұ, У у, Ү ү, З з, Ы ы.

Жазба əліппе.

А а, Б б, Ш ш, Ж ж, Д д, Е е, Ə ə, Г г, Ғ ғ, Һ һ, 
І і, Й й, К к, Л л, М м, Н н, Ң ң, О о, Ө ө, П п, 
Қ қ, Р р, С с, Т т, У у, Ұ ұ, У у, Ү ү, З з, Ы ы.
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Саусақ санау. 
Жұмбақ. Шешүу. 

Бірім – бірім; Бір дегенің – білеу; 
Екім – екім; Екі дегенің – егеу;
Үшім – үшім; Үш дегенің – үшкі;
Төртім – төртім; Төрт дегенің – төсек;
Бесім – бесім; Бес дегенің – бесік;
Алтым – алтым; Алты дегенің – асық;
Жетім – жетім; Жеті дегенің – желке;
Сегіз – сегіз; Сегіз дегенің – серке;
Тоғыз – тоғыз; Тоғыз дегенің – торқа;
Оным – оным; Он дегенің – оймақ;
Он бірім; Он бір – қара жұмбақ.
Оны тапшы
 Ай-күнім!

Саусақ санап жұмбақ айтыңдар: 
Бір қолда неше саусақ бар? 
Екі қолда неше саусақ бар?
Қолдың сүгіретін салыңдар!

Үй іші

Біздің үйдің адамдары: əкем, əжем, шешем, атам, ағам, інім, апам, 
мен. 

Біздікі қалқоз мүшесі. Қалқоз мүшелерімен бірге əкем егін салады, пі-
шен шабады, қала шығады, егін шабады, қора түзетеді. Əжем балалар 
алаңында бала күтеді. Шешем үй қарайды, ұршық ійіреді, малға жабұу 
істейді. Атам қалқозда – ер-тұрманды, қамыт-доғаны жамайды, қайыс 
ійлейді. Балалар сабаққа барады. Апам алаңдағы балаларға кійім тігеді, 
шій орайды, ойұу ойады. 

Үйде неше еркек, неше əйел бар?
Өз үйлерің адамы нешеу, не істейді? 

Мақал: балалы үй – базар. 

Саулық сақтау
1. Ауыздан сүйме, ауызыңнан сүйгізбе. 
2. Басқа адам орамалымен беті-қолыңды сүртпе. 
3. Басқа адаммен бір айақтан, бір қасықпен ас жеме. 
4. Мерез, қотыр сықылды аурұулы үйге барма, онан ас жеме, айақ 

табағына жолама. 
5. Асты қолыңмен жеме.
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Сылдырмақ
Бүлдірген беті бөбектің, 
қолында отыр сылдырмақ.
өзі сақ-сақ күледі, 
Сылдырмақтай сылдырлап. 
тоқтап тыңдар тұрат та, 
сөйлеп қойат былдырлап.
Секіріп-секіріп түседі, 
шұнаңдаған құлдырлақ. 
Атасы қарық-қарық күледі. 
«құр, құлыным құр-құр»-лап. 
Бөбектің егер қолынан 
түсе қалса сылдырмақ
Əлімжан – аға болмысы
сылдырмақты сылдырмақ;
ең болмаса бауқаусыз
басып кетіп сындырмақ.

Бұл өлең сөз бе, жай сөз бе?
Өлең екенін неден білдіңдер?
Білетін өлеңдеріңді айтыңдар. 

Мақал: Балалы үй – базар, баласыз үй – мазар. 

Түгендеуіш

Балалар тізімін мектепте жарға іліп қойған. Əкеміз аты түгел жазылған. 
Өз атымыздың бас əрпі қойылған. Келген бала өз тұсына + келмеген бала 
тұсына тұжорнай – қойады. 

Түгендеуіш

№ Əкесі мен өз аты сембі жексенбі дүйсенбі сійсенбі сəрсенбі бійсенбі жұма 
1 Айап ұлы О. + + + + + + д
2 Аман ұлы Қ. + + + + + + е
3 Қадан ұлы Г. + + + + + + м
4 Бақан ұлы Ш. + - + + + + а
5 Бейімбет ұлы А. + - - - + + л
6 Шонан ұлы Ж. + + + + + + ы
7 Шоқан ұлы Ж. + + + + + + с
8 Дəндібай қызы Р. + + + + + + к
9 Дəуеш ұлы Т. + + + + + + ү
10 Еден қызы К. + + + + + + н
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Жұмыс:  Түгендеуіш жүргізіңдер.
Есеп.

Омар бір дөңгелек сызды да ортасынан бөлді. Дөңгелек жартысын қара 
мен бойады, енді бір жартысын ақ қалдырды. 

Жартыны былай етіп ½ жазды. Бүтін дөңгелекте неше жарты. Жарты 
қалай жазылады? 

Гүлсімнің ½ табақ қағазы бар. Апатайы тағы жарты табақ қағаз берді. 
Гүлсімнің қағазы қанша? 
Əжесі екі балаға бір кəмпійтті бөліп берді. Əр бала қаншадан алды? 
Айжанның бір құрты бар еді. Жеңешесі жарты құрт берді. Айжанның 

құрты қанша болды?

½ + ½ =   2 + ½ = 2½
1 + ½ = 1½   ½ + 2½ =
½ + 1 =    3 + ½ =

  Оқыймын 

Ашамайлап тай байлап,
Тай терлетсем «бай-бай»-лап, 
Азырақ ағат іс қылсам, 
Əуліккен əкем айқайлап. 
Əзірге əке-ау аман бол! 
Жол болсын! – де – оқыймын. 
 Оқығанда кім болам? 
 Табыма ай-күн болам.
     Ілійас.

Мақал: Оқыған – жарық,
               Оқымаған беті – көн жарық! 
               Білегі жұуан, бірді жығады, 
               Білімі жұуан мыңды жығады!
               «Оқы, оқы, тағы оқы»!
                                                                  (Ленін)

Жалпы оқұу

Қалқоз мектеп жасындағы балаларды тегіс оқытұуға қаулы қылды. Əу-
елі баланың есебін алды. 



Бес томдық шығармалар жинағы

251

Мектепке ең жақсы үй берді:
Қаладан кітап алдырды. Кəперəтіптен балаларға жылы кійім, етік алып 

қойды. Жаңадан екі оқытұушы алдырды. Үйі алыс балаларды мектеп-
ке көлікпен тасыйтын болды. Түсте балаларға ыстық тамақ беретін бол-
ды. Осы қалқоз баласы тегіс оқыйды. Балалар қалқозда жұмыс жасайды. 
Қалқоздың малын күтеді, мəшійне-саймандарын тазартып, қымтап күтеді. 
Қора-қопсы оңдасады. 

Құлақтандырұу

ҚҰЛАҚТАНДЫРҰУ

Бүгін сабақ соңынан 
оқұушылардың жалпы жыйылысы болады. 

Тарап кетпеңдер. 
Жыйылыс ІІ кіласта болады. 

        Кəмійтет
1928-жылы декəбір 5. 

ҚҰЛАҚТАНДЫРҰУ
  
  Жолдастар!
  Мектеп жыйылысы болады.
 Ертең ата-аналарыңды ерте келіңдер.
    Кəмійтет.

1928-жылы декəбір 22.

Жалпы жыйылыс

Сабақ басталарда кейде бор болмай қалады. Кейде сүрткіш жоқ. Кейде 
тақта беті айғызданып тұрады. Немесе парталар дұрыс тұрмайды. 

– Бұл жарамайды, тəртіп жасау керек, – дедік. Бір күні Нұрмаш бəріміз 
тəртіпші сайлауға жыйылдық. Əбішті жыйылысқа аға қылдық. Бірауыздан 
Мұратты тəртіпші сайладық. Жыйылыста кеңесіп мынадай ереже шығар-
дық. 

Тəртіпшінің міндеті
1. Бор, сүрткіш дайарлау.
2. Тақтайды тазалап қойұу. 
3. Демалыс кезінде желдеткіш ашұу.
4. Орындықтардың орында тұрұуын қарау. 
5. Келмеген балаларды түгендеуішке жазып қойұу. 

  Күн шыққанда

Мал масайрайды өрісте. 
Ауыл-қалқоз бəрі істе.
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Тұр көкешім күн шықты.
Малда ағаң, əкең егінде. 
Тəтең кергіш керүуде.
Ійірді апаң ұршықты. 
Қалыпсың ұйықтап, қарағым. 
Қалады-ау сенің сабағың. 
Жұуын, жүгір мектепке. 
Ашасың көзді мектептен.
Аласың білім кітаптан. 
Боласың адам мектепте. 
     Ілійас. 

Мектеп тəртіптері

Бес бала бірігіп мектеп тəртібін жазып əкеліп, жалпы жыйылысқа 
салған. Жыйылыс тəртібі жақсы жазылған деп қабыл алған. Тəртіп үлкен 
емес. Болғаны 5 бұуын, ол мыналар:

1) Біздің мектептегі əрбір оқұушы – қостың мүшесі. 
2) Қостың мүшесі шкіммен ұрысып қағыспайды. 
3) Тұжырнай болұудан қашпайды. 
4) Тұжырнай бір жұмаға сайланады. 
5) Тұжырнайдың міндеті: 
кыласты сыпырыу,
ауаны тазалау,
ортақ дəптерді жүргізүу. 
Үлкен балалар тəртіпті жақсылап көшіріп жарға іліп қойды. Тəртіпті 

бəріміз де орындап жүрдік. 

Жұмбақ: 

Ақ сандығым ашылды, 
Ішінен жібек шашылды (күн)

Кіластағы нəрсе тізімі
10 парта.     10 сүгірет.
1 орындық.     2 шам.
1 үстел.       1 термометір.
1 қара тақта.     1 барометір.
1 ішкап.      1 сағат. 
2 қарта. 
Кіласком.

Жұмыс:  Кіластағы нəрсе тізімін жасап жарға іліңдер.

Оқұушы қызға

Білім алып белсеніп
Бер əйелге елдегі. 
Көксегені жерленіп 
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Таза білім сендегі. 
Апа-сіңлің ауылда
Сағынады келші деп
Бар білімін бауырға
Зарығады берсе деп. 
     Орман ұлы. 

Тазалық кемесійесін сайладық 
Кіласымызда тазалық болмады. Еденде қағаз жыртылып жатады. Балалар 

ылас айағын сүртпей кіріп еденді былғайды. Кей бала еденге түкіре салады. 
Тазалықшы сайлау керек болды. Жыйылыс жасап Салықты, Жəмій-

лəні, Кəтезді тазалық кəмесійесіне сайладық. 
Ертеңіне кəмесійе тазалық жайында кіласқа пылакаттар қақты. 

1. Ерте жат, ерте тұр. Ұйқыңды əбден қандыр.
2. Ұйықтағанда басыңды бүркеме.

Жойылсын қалың мал! 
Жойылсын көп қатын алұу! 
Жойылсын надандық!
Жасасын əйел теңдігі!
Жойылсын настық!

Пійенер бол

Бол пійенер кəмсамол! 
Жетекші олар жарыққа. 
Сілкін, сіңлім, көкке өрле! 
Шық шығандап жарыққа. 
       Сəлкен.
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Пылакаттар

1. Тамақтың алды-артынан қолыңды жұуып, аузыңды шайып жүр! 
2. Тырнағыңды, шашыңды өсірме!
3. Тырнағыңды кемірме!
4. Ертең тұрғанда, кешке жатарда беті-қолыңды жұуып жат! 
1. Үй ауасын тазартып тұр!
2. Шаңды дымқыл шүбірекпен сүрт. 
3. Жійі шомыл. 
4. Көйлекті жійі алмастыр. 
5. Үйдегі нəрсені далаға жайып алып тұр.
6.  Ійденге түкірме!

Дыйағырам

Кіласымызда 10 қыз, 9 еркек бала бар еді. Соған дыйағырам салдым. 
Оны бұлай істедім: əр балаға арнап дəптерімнің бір сызығын алдым. Қызға 
бір бөлек, еркек балаға бір бөлек дыйағырам салдым. Сонда төменгі дый-
ағырам болып шықты. 

Қыз бала. Еркек бала.

Жұмыс: Сендер де 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 дегі балалар нешеу екенін
 санап, жасына қарай дыйағырам салыңдар. 

 Қызыл отау
Қызыл отау – бұл отау, 
Көпке білім беретін. 
Көрдің бе əне ілінген, 
Ленін ата сүгіретін. 

 Мынау гəзет, жорнал ғой –
 Леніннің тасқан бұлағы. 
 Анау кітап сыңсыған – 
 Тұрмысыңның құралы. 
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Аттан түсте үйге кір, 
Отауға кіріп білім ал. 
Адаспайсың жолыңнан, 
Отаудан сұрап біліп ал. 
     Жақан. 
Сұрау: Қызыл отауды көргендерің бар ма? Көргендерің қызыл отауда 

не, кім барын айтыңдар. 
Қызыл отаудың не пайдасы бар?

   Ай аттары

Күз айлары: сінтəбір, өктəбір, нөйəбір.
Қыс айлары: декəбір, ғынұуар, пебрал. 
Жазғытұр айлары: март, əпрел, май.
Жаз айлары: үйен, үйел, ағыс. 

Бір жылда неше ай? 
Үстіміздегі қай ай?
Жылдың қай мезгілі?
Ай аттарын жаттап алыңдар.

Сұуда мұз бар, 
Жерде қар. 
Боран борап соғады. 
Бұл қай кезде болады?

Қазағыстан үлкен тойы.

Патша кезінде қазақ еңбекшілерінің басында бійлік жоқ еді; Қы-
сымшылық пен зорлықтан көз ашпайтын еді. Сондықтан олар патса 
үкіметіне қарсы талай көтерілген. Патша үкіметі көтерілісті басып тұрған. 
Патсаға қарсы қазақ еңбекшілерінің ең соңғы үлкен көтерілісі 1916-жылы 
болды. 

Ресей жұмысшылары мен қара шарұуа жəне салдаттары 1917-жылы 
патшаны тақтан түсірді. Кеңес үкіметі орнады. Төңкерісті бастаған кəмү-
нес партыйасы. Кеңес үкіметі бұрын езілген елдерге бостандық берді. Қа-
зақ еңбекшілері өз алдына мемлекет болды. Ол күн өктəбірдің 4-і. Сонан 
бері Қазағыстан өктəбір 4-ін жылда майрам қылады. 
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Кеңестер одағының мемлекеттік таңбасы (геріп) 

Өктəбір мыйрамы

1917-жылға шейін елді байлар бійлеген. Оларды патша қолдаған. Бай-
лар мен патша қосылып еңбекшілерді қатты езген. Қалық шарұуасы жү-
деген. Бəлшебектер бастығы Ленін болып, ескі үкіметті құлатқан. Үкімет 
жұмысшылар мен қара шарұуа қолына көшкен. Ресей мемлекеті содан бері 
кеңес мемлекеті атанды. Содан бері жер қара шарұуа қолында, пəбірік-за-
уыт жұмысшылар қолында, əр елдің бас бійлігі өзінде. 

Бұл нөйəбірдің 7-де болған. (Ескіше өктəбірдің 24). Сонан бері бұл күн 
үлкен мыйрам болады. 

Жасасын өктəбір төңкерісі!

Өктəбір мыйрамын қалай өткіздік 

Мыйрамды қалай өткіземіз деп жыйылыс жасадық. Ағай бізге мый-
рам жайын түсіндірді. Сонан соң əркімге жұмыс бөліп бердік. 

Кіласты ажарладық, ұрандар жаздық. Орақ-балға таңбасын салдық. 
Мыйрам күні елмен бірге тұу алып жүрдік, төңкеріс жырларын жырла-
дық. Кешке үлкен балалар сауық кешін қойды. Оған əке-шешелеріміз жый-
ылды. 

  Той күн

Бүгін, бүгін, бүгін дала.
Мұндай ма еді бұрын дала.
Көкте күні сəуле ашып. 
Көкке шарпып нұрын дала. 
Кедей асты. Кенелісті. 
Жұрт ұстады. Сөзді шешті. 



Бес томдық шығармалар жинағы

257

Жерді кесті. Малды үлесті. 
Əйел азат. Əдет бітті. 
Бадырақтан сəбет шықты. 
Жас арманы оқұу болды.
Дала көшті. Дала толды. 

Бұл қай мезгіл

Күн қысқара береді, ел отты ерте жағады. Ауа салқын бола бастай-
ды. Шөп құурады. Ағаштың жапырағы сарғайып, сыбдыр-сыбдыр жер-
ге түсе бастайды. Құстар тізбектеліп жылы жаққа кетеді. Сұуыр, тый-
ын сықылды аңдар інге, ағаштың құуысына кіреді. Құрт-құмырысқалар 
ійлеуіне, тастың, қабықтың арасына тығылады. Адамдар үйін қымтап, 
жылы кійім əзірлей бастайды, отын молайтады, шөп үйеді, азық жый-
найды. 

Бұл қай кез? Табыңдаршы,
сүгіретін салыңдаршы. 
  

Ұршық

Оймышты ұшқат ырғай сап
ұршығым сені қолға алам. 
Ұршығым – ұшқыр нар тайлық,
жез быйдалы жел майам. 
Сабын – сындар сым сырық. 
Жібің жібек қылдырық.
Басың жұмыр жұдырық.
Жүгіресің – бұлдырық.
Қыла ма жалғау жарлылық. 
Қыла ма ділгер жүз азы. 
Екілен, зырла енді, ұршық. 
Ійірейін быйазы. 
     Ілійас.

Еңбек етсең ерінбей, 
Тойады қарның тіленбей.

Жұмбақ: ақ күшігім жүгіре-жүгіре бұуаз болды. 

Қойан байғұс

Қабағын түйген ызғарлы, жаңбырлы күз келді. Қойан байғұс қысқа 
азық жыйа алмай қалды. Жүгіріп қарағанның арасына барды. «Сұуық» 
ерте түсті. Тауға қарай зымырады. Тауға жете алмай, моланың ығына жата 
қалды. Ар жағында қойшы жүр еді. «Айт!» дегенде қойанның зəресі ұшып 
кетті. Ылдыйға түсіп өзекпен жөнелді. 
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Қойан байғұста дамыл жоқ. Жаудан бір қорықса, жаңбырдан тағы қа-
шады. 

Құлағын қысып, көзін сығырайтып, аспанға қарайды. Аспан түнеріп, 
жаңбыр жауып тұр. 

1) Қойан не жейді? 
2) Адамға қойанның қандай пайдасы, қандай залалы бар? 
3) Үй қойанының тағы қойаннан қандай басқалығы бар?
4) Үй қойанының қандай пайдасы бар? 
5) Қойанды қалай аулайды?

   

От арба

Арғырар арба шырқырар
Түйелердей тіркелер, 
Келіншектей бүркенер, 
Дөңгелек арба зырқырар. 
Қалаларың құжынар. 
Жапанда жауап ілектір. 
Телгірам, ірəдій, телепон...
Дыңылдасар тілсіз өн...
Сыбырласар жансыз тіл. 
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   Баласын сүйүу

Қой сүйеді баласын: «қоңырым» деп, 
Іштеңені білмеген момыным деп. 

Сыйыр сүйер баласын: «торпағым» деп, 
Қараңғыда баспаған қорқағым деп. 

Түйе сүйер баласын: «тайлағым» деп, 
Жабұу жапса жарасқан жайнағым деп. 

Ешкі сүйер баласын: «ылағым» деп, 
Тастан тасқа секірген шұнағым деп. 
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Жылқы сүйер баласын: «шұбарым» деп, 
Жүгірүуден жазбаған тұлпарым деп. 

Мал балаларын сендер жақсы көресіңдер ме? 
Қай төлді қалай күтесіңдер? 
Малды ұрып сабау дұрыс па? 

Ауа кəлендары

Бір жеті ішіндегі күн аттарын білдік. Жеті күнді төменде көрсеткендей 
жаздық. Астынан тағы бір көз қалдырдық. Бос көзге ауа ырайының таңба-
сын салып отырдық. 

Шықты Ω, жаңбырды ○, қырауды  таңбаладық. Ашық күнді таңбасыз 
қалдырдық. Сонда кəлендарымыз мынадай болды. 
1-күн 2-күн 3-күн 4-күн 5-күн 6-күн 7-күн 8-күн 9-күн 10-күн 11-күн
Ω ○

Жұмыс: он күндік ауа кəлендарын жасап отырдық. Жеті айағында
 ауа өзгерісін есептеп жазып қойыңдар.

  Мəйек

Бірікпесек оңбаймыз, 
Бірге қоныс қонбаймыз. 
Бытыраймыз сыйыспай, 
Бірігіп мал бағыспай; 
Бірге егін салыспай, 
Бірге пішен жыйыспай, 
Береке, өнім болар ма, –
Быж-тыж шарұуа оңар ма.
Оңбаймыз ғой ұйыспай... 
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Дедік тағы ау-дестік, –
Ұйымдастық кеңестік, 
Болалық деп кəлектіп.
Қаулы қылып бір күнде, 
«Қалқоз сайоз» дейтінге, 
Мəлімдедік, дəйектеп. 
Үміт етіп бұдан көп, 
Ұйытқы болар ма екен деп, 
Атандырдық «Мəйек» деп. 

   Ауа дəптері 

Өктəбір 20-да мұз қатты. 
Өктəбір 28-де тоң қатты. 
Өктəбір 30-да алғаш қар жауды. 
Алғаш қардан соң жылқы мен қойды сұуарұу қойылды. 
Нөйəбір 5-де ұуақ мал қолға қарады. 

Жұмыс: сендер де осындай дəптер жасап алыңдар.
 Ауадағы өзгерісті  жазып отырыңдар. 

   Өрмек

Бес аспабың дайын боп, 
құрылсын мосың, өрмегің. 
Өрмектен өнер шығаршы, 
Түрлендіріп өрнегін. 

Адарғы жіпті айырып, 
Жалаңдасып қылышың. 
Арқауың жібін ағытып, 
Күзеуің жылдам жылжысын, 

Үш тағанды мосылы, 
Аспабы сай өрмегің
Өрмек өрнек төгілтіп
Тамылжысын еңбегің! 
    Жақан. 
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1) Қол өрнек өнімді ме, тоқыма пəбрігінің жұмысы өнімді ме? 
2) Қолдан өрмек тоқып жүнді бүлдірүу дұрыс па?

Жұмыс: өрмек құралдарының мəделін салыңдар! (Саздан йа қағаздан)

Əжелерің тоқығар өрмектің ұзыны неше метір, неше күн тоқыған, 
жүгірілген, ійірілген, қанша күн кеткен? Есептеп шығарыңдар. Мəшійне 
мен ійірсе жылдам бітпес пе еді? Əжең мəшійне ұршық алдырмас па? 

Ауа дəптері 
Сембі, 24-нойабір.

Ертеңгісін бүкеу болды. Түсте күн ашылды. Шұуақ болды. Кешке 
алғаш боз қырау түсті. 

Жұмыс: ауа дəптерін жасап отырыңдар. Шық қандай күні, қырау
 қандай күні, тұман қандай күні түсетінін байқаңдар. 

  

Тірəктір

Бент бұрады, күш алды. 
Тірəктір кеп, тіс салды. 
Қара жерді қаусыра. 
Па шіркіннің жыртысын! 
Айналдырды, қыртысын, 
қыр қозғалды, даусынан...
жөңкеріліп жөн қалсын, 
төңкеріліп жер қалсын, 
қайшыла қайрат қайшыла! 

Қарта лото

Мына сөздерге қарта лото жасаңдар. 

Лото № 3 

Бійдəй, тары, сұлы, арпа, кəртоп, қарбыз, қауын, кəпісте. 
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Лото № 4 

Шам, самауырын, қазан, ошақ, шелек, қауға, сабан, мес. 

Лото № 5 

Соқа, сабан, тырма, сеператыр, егін мəшійне, кійім мəшійне, шөп 
мəшійне, тырантас. 

Не байқадық

Күзге қарай бөз шөптер құурайды. 
Бұлар құмақтау жерде өседі. 
Алабота, жұусан, сораң, ашшы шөптер күз піседі. 
Бұлар қатаң, сортаң жерге шығады. 
Ашшы шөпті мал жаз жемейді, піскен соң күзді күні жейді. 
Қысқа қарай мал жүні қойұланады. Қысқа қарай қойан, қасқыр ағара-

ды, қардан байқалмайды. 
Жерге тоң түссе сыйыр арықтай бастайды. 
Тоқсанға шейін жылқы мен қой семіре береді. 
Тоқсан алдында ел соғым сойып алады. 

Жұмыс:  сендер де осындай нəрселерді байқап отырыңдар. 

Тəлім-ау!

Ей тəлім-ау! 
Талма қалқам, 
еркем, марқам, 
сен – жанған шам,
сен – атқан таң,
қарашығым, жаным-ау!
Беу, гүлдей-гүлдей
гүлдей-гүлдей,
күн мен бірдей, 
гүлжан-ау! 
    Сəбійт.

Жұмыс:  əнге салып қосылып айтып көріңдер! 
  Тағы білетін өлеңдерің бар ма? 
  Білетін өлеңдеріңді қосылып айтыңдар. 
  Осы өлеңде неше жол? 
  Жолында неше бұуын? 
  Неше жол бір ұйқас? 
  Ұйқастың астын сызыңдар.
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   Боран

Қалшылдаған қатты айаз. 
Боран борап үреді. 
Сары белді шапақтап
Сотқар жел сыр-сыр жүреді.
Қарсы келген қан бетті 
Тілімен өткір тіледі. 
Сығырайып анау ауыл тұр
Шақырып шамы күледі. 
     Əуелбек. 

Жұмыс:  бұл өлеңнің əр жолында неше бұуын бар? Жол айағындағы
 ұйқас сөздерді көшіріп жазыңдар. Неше жолдан соң ұйқас
 сөздер келеді? Боранды өз таңбасымен ауа кəлендарына
 жазып қойыңдар.

Қала мен ауыл

Мектебіміз жанында қалаға баратын үлкен жол бар. Күнде жұрт қа-
лаға мал, отын, пішен, астық, соғым терісін алып өтеді. Қаладан ауылына 
шай, қант, мата, орақ, шалғы, мəшійне-құрал алып қайтады. 

Біздің қалқоз қалаға соғым терісі мен бійдай апарып кəперетіпке 
берді. Бүгін ол қаладан тауар, егін құралдарын, кітап, қалам, қағаз, қарын-
даш алып келді. 

Сұрау: Қала ауылға не береді? Ауыл қалаға не береді? Бірісіз бірі
 тұра алады ма? 
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Тас шешей

Жын қаққандай долданып

сұу жұлқына соғады. 
салдыр-күлдір күлдірлеп
сұудан боран борады.
Қалбақтап қалақ бұлқынса
бұрқақтайды бораны. 
Тас сырылдап ойналып
Бірін бірі жонады. 
Тас ұршықтың тесігі 
мамадан бійдəй сұрады.
Майда, мапа мамық ұн 
тас толғата тұуады. 
Сырғыта айдай ақ ұнды, 
қап құндаққа құуады. 
Сабаққа ійне дайындан, 
Қарадым қабың толады.
Ағызып ағын тұсынан,
Шайнап беріп өсірген, 
Асыраған анаң кім?
– Тас шешей сол болады.
     Ілійəс. 
Жұмыс:  түсінбеген сөздеріңді теріп жазыңдар. Тас шешеу кім?
 Тійірменге барып көргендеріңді байандаңдар. 

  Зауытта

Қабат-қабат салынған, 
бұлың-бұлың болат үй. 
Електір шамы жағылған, 
мəшійнеде қоңыр күй. 
Дөңгелектер дүрілдейт, 
ұршықтар ойнап бійлеп бій.
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Арыстандай толғанып, 
жалың көкке бойлайды.
жолбарыстай жанданып, 
темір құз тербеп толғайды. 
Қолы-басы күйелеш, 
онымен жұмысшы ойнайды.

Бөренедей темір от
тербеліп тесікті өйеді.
Сол бөрене ұзарып 
жіптей ұзақ кетеді. 
Мəшійне шеге шығарып
зырылдап зырқ-зырқ етеді. 
     Ілійəс. 

Сəуле 
(Орыстың «кəмсамолкə дүунə» 
деген əніне салынады).

Біздің Сəуле оқыйды оқұу. 
Кесте тігіп, білет тоқұу. 
Ей!.. Сəуле, Сəуле-Сəулежан, 
Даусың шырқап салсайшы əн! 

Біздің сəуле жайнаған гүл, 
Білім алып жүр жылма-жыл. 
Ей!.. Сəуле, Сəуле-Сəулетай. 
Сіңліңді тарт, құшақ жай! 

Кəмсамолкə Сəуле болған, 
Жалшы əйелге Сəуле қорған. 
Ей!.. Сəуле, Сəуле-Сəулежан. 
Сен бақытты, сенде сəн!..
     Асқар.

Еңбекшілер ұраны

Ойан, қарғыс таңба басылған
жалаңаш аш құл, қайрат қыл! 
Қайнап баста ақыл ашынған
майданға қанды айдап тұр.

Қыйратамыз ескі жалғанды. 
Жаңа тұрмыс орнатамыз. 
Жарылқаймыз жарлы қалғанды, 
дəулеттен сонда татамыз. 

Бұл біздің ең ақырғы,
ең күшті зор майдан. 
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Дүнійе еңбекшілімен 
табылар бар пайдан. 

Бостандықты бізге ешкім бермес
патса да, бай да, батыр да.
Бостандық бізге көктен келмес, 
алармыз күшпен ақырда. 

Ал енді жойам десең құрдықты 
тамағым болсын десең тоқ, 
қорғанбай күпілдет көрікті, 
темірді қызған кезде соқ. 

Бұл біздің ең ақырғы,
ең күшті зор майдан. 
Дүнійе еңбекшімен 
табылар бар пайдан. 

Біздер бүкіл дүнійе жалшысы, 
біз еңбекшілер таптары, 
жерге қожа болұу еркіміз, 
арамтамаққа жоқ бəрі. 

Ал егер найзағайы шартылдап
қаптаса жауыз дүнійесін, 
бізге де жарық күн жарқылдап,
түсірер нұрлы сəулесін. 

Бұл біздің ең ақырғы,
ең күшті зор майдан. 
Дүнійе еңбекшілімен 
табылар бар пайдан. 

А А А А
Б Б Ш Ш
Ж Ж Д Д
Е Е Ə Ə
Г Г Ғ Ғ
Н І І Й
Й К К Л

Л М М М
Н Н Н Ң
О О Ө Ө
П Қ Қ Р
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Р С С -
Т Т Т Ұ
Ұ У У Ү

Ү З З Ы
Ы Ы - -
ба бе бо бұ
бү бө бі бə
ша ше шо шұ
шү шө ші шə
жа же жо жұ

жү жө жі жə
да де до дұ
дү дө ді дə
де ді дə ға
ғы бы шы жы
ды ке кү кө
кі кə - -

ма ме мо мұ
мү мө мі мə
мы на не нұ
ні ны ла ле
лі па пы пі
қа қо құ қы
ра ре рі ры

са се со сұ
сү сө сі сы
сə та те то
тұ тү тө ті
ты за зо зы
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қазақ жаңа əліббесінің кіндік кəмійтеті

Т. Шонан ұлы

«жаңалыққа» жетекші.

қазағыстан баспасы
қазақ жаңа əліббе кіндік кəмійтеті бастырған
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қазақ жаңа əліббесінің кіндік кəмійтеті

Т. Шонан ұлы

«жаңалыққа» жетекші

қазақ жаңа əліббе кіндік кəмійтеті
1929 жыл                                                                          қызыл орда 
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Əліббе мазмұны.

Декабыр айындағы демалысқа  шейін бала əліббені бітіріу керек. Сон-
дықтан əліббеге і бөлім программының күзгі жəне қыс басындағы мате-
риалы кірді. Сүйтіб əліббеге кірген матерыйал  мыналар: үй іші, мектеб. 
мектеб тəртібі, күзгі жұмыс бен жаратылыс, қысқа қамданыу, қыс басы. 
Салғаннан əліббе үй ішінен басталады. 

Əліббе əдісі. Əліббе бүтін сөз əдісінің бір тарауымен жазылды. Салған-
нан біз  йа бүтін сөз, йа қысқа сөйлем бердік.  “а” бір дыбыс  болса да, 
қазақша мағыналы сөз. Сол сыйақты “i”, “у” да мағыналы сөз болсада, ім-
лəміз кеселінен əзір оларды бүтін сөз қатарында көрсетіуге болмады. Бүтін 
сөз əдісін  балаларға арнаб өзгеріткенде дыйдактыйкеның: “бір жолы 
бірақ қыйындық бер” дегені есімізде болды. Бір сабақта тек бір дыбыс 
əріб қосылыб отырды. Онан соң дыбыс əріб, бұуын, сөз жағына мынадай 
əдіс ұсталды: 

1) Əліббеның алдыңғы жағына тілімізде ең жійі кездесетін дыбыстар 
қойылды. Сонда сөз, сөйлем құрау оңай болады. Оның ішінен таңбасы 
оңайрағы ілгерірек қойылды: сонда балаға жазыу жеңілірек болады. 

2) Қыйындығына қарай əуелі екі дыбысты ашық бұуын (дауысты ды-
быс бұуын соңында а-на), сонан соң екі дыбысты бітеу бұуын (ат), онан 
соң ортасы дауысты бұуын (нан, мал), соңынан төрт дыбысты бұуын көр-
сетілді (қарт, төрт).

3) Сөзге келсек, əуелі бір бұуынды сөз (а), онан соң екі бұуынды сөз (а-
на), соңынан үш бұуынды сөз (а-на-ма), ең артынан көб бұуынды  сөздер 
көрсетіледі. Сөз алдында əліббені өткенше балаға өзін, йа сүуретін көр-
сетерлік деректі сөздер алыуға тырыстық. Бір балаға салғаннан араз, зор 
сыйақты дерексіз сөз беріуге қарсымыз. Үйіткені баланың ойы – деректі 
ой. Онан соң біз қыймылды көрсететін (ал, бел) йа түсті – сынды, санды 
көрсететін сөздерді (ақ, қара, қысқа, ұзын) алдық.

4) Сөз бен сөйлем алғанда, жоғарғы дыйдактыйке əдісінен басқа, білім 
ордасының проғрамы жəне реплексологиенің мынадай заңы есімізде бол-
ды: адам қайталаған нəрсеге тез жаттығады. Сөзді алсақ мысалы мынадай: 
маң, маң, маң басқан, шұудаларын шаң басқан.

дыбыс, сөз, бұуын, сөйлем жағынан жоғарғыларды ескеріу – оқыты-
ушылардың міндеті. 

Оқытыушылардың міндеттері. Біздің  əліббемізді қолданған оқыты-
ушылар мынаны ескерсін:

1) Əліббе матерыйалы білім ордасының  комплекс проғрамына қарай 
тізілген. бірақ қай əріб-дыбыс тұсында қандай комплекс, қандай тақырыб 
оқылыуын ғана əліббе көрсетеді. Ал комплексті толық түсіндіріу – оқы-
тыушының міндеті. Мысал: əліббе басында ана, мама, ата деген сый-
ақты сөздер бар. Бұларды оқытарда оқытыушы баланың үй іші жайынан 
сұраб, əңгіме ішіне ата, ана деген сөздерді келтіріуге болады. 

2) Сол сыйақты к дыбысына келгенде мектеб жайы əңгіме болыу-
ға орынды. осы сыйақты қысқа сұрау, қысқа əңгіме мен оқытыушы
жаратылыс жайынан да, қоғам тұрмысы тұуралы да толығырақ бі-
лім беріб отырыуы керек. Бірақ білім баланың түсінігіне шағын, оңай бол-
сын. 

3) Бірте-бірте  балаға салыстырыб айырмашылығын табарлық мате-
рыйал беріле барсын. Мысал: ұзын, қысқа, ұзынырақ, қысқарақ, бійік, ала-
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са, бійігірек, аласарақ, аз, көб, азырақ, көбірек, алыс, жақын, алысырақ, 
жақынырақ сыйақты. 

4) Əр сабақта  оқытыушы əдісін, жұмыс тұтын құбылтыб отырсын. 
Жаңа дыбысты анықтаб өзің айыт – бала естісін.  Оны тағы балаға ай-
ытқыз – тілі жатықсын. Жазыб көрсет – көзі шалсын. балаға жаздыр – қолы 
дағдылансын. Ол əрібті қағаздан ойдыр. Шырпыдан жасат, саздан ійлет, 
плакатқа жаздыр – бала құрал ұстауға, іс істеуге жаттықсын.

5) Əліббеміздің əр жерінде есеб де бар. Ол есеб оқытыушыға тек жөн 
сілтейді. Бір əріб тұсындағы есеб бітпеді деп, келесі дыбысты оқытбай 
отырма. Санды да өз ауанымен оқыта бер. Сан ілгері кетсе, есеб үйретбей 
тағы қараб отырма. 

6) Оқытыушы əліббенің құлы болмасын. Əліббедегі сөз өзгермейтін өлі сөз. 
сондықтан оқытыушы əліббені тек үлгіге  алыб, кезінде балаға қызғылықты, 
тұрмысқа жақынырақ сөз алыб отырсын.  Оқытыушы əліббенің арқандаулы 
бұзауы болмасын, істің жаратыушы ұстасы болсын.

7) Біз əрібтің жазба түрін 12 сабақтан соң көрсеттік. Бірақ жазба
əрібті  онан ерте йа кеш көрсетіу оқытыушының еркінде. Əйтсе де тым
ерте көрсетіудің пайдасы болмас. Үйіткені жазбаның  балаға  жазыуы қый-
ын болады. Жазба түрі  көрсетілгенше бала əрібті басба түрімен жазады.

Баланың қолын жазыуға жаттықтырыу. Мектебке  бастаб кірген-
нен оқыу мен қатар балаға жазыу керек. Жазыуға дағдыландырғанда ең 
алды мен əріб, йа əрібтің бөлшек сызықтары үйретілмесін, бала өз еркі 
мен сүгірет салсын.  Сүйтіб жазыуға баланың қолы бірте-бірте жаттық-
сын. Бала текемет айналасындағы ійректі, орамал жійегіндегі дөңгелекті, 
бау, айақ қаб, шій, сандық тыс сыйақтылардағы оңай ойыуларды салыб 
дағдылансын. Жапырақ сыйақтыларды  айнала сызсын, сүгіретін салсын. 
Сүгірет салдырғанда  балаға тік сызықтан гөрі дөңгелек, ійрек сызықтар 
оңайлығы  есте болсын. 

Осылай сүгіреттен бастағанда: 1) баланың қолы  қарындаш-қалам 
ұстауға жаттығады, 2) бала өзінше сүгірет салдым деб көңілденеді, іске 
ынтасын салады, іске ынталандыру істің жемісті болыуына кепіл, 3) бала-
лар мағынасыз, қызықсыз, тайақты жол толтырыб жаза беріуден құтыла-
ды.

Үлгіге біз əліббе басында осындай өрнектер көрсеттік. Оқытыушы  
онан басқа, баланың  көз алдындағы нəрседегі өрнектерді салдырыуға 
ерікті.

Баланың қолы жаттығыб тез жеңіл қозғалғанда барыб əрібтің жазба 
түріне түсіріу жөн. 

Ійрек сызықты ойыулардан соң көлбеу, қыйғаш, тік сызықты нəрсе-
лердің, үшкүл, төрткүл сыйақты нəрселерді сыздырыуға болады. 

Нені салса, оны салсын, баланы тыйма, қайта қостаб қой. Сонда бала 
табқырлыққа дағдыланады, жұмысқа ынталы болады. 

Осындай сүгіреттер екі жол арасына салынсын: соңыра бала жолға 
түзіу жазыуға жаттығады.  

Алғаш кезде, екі-үш айға шейін, бала сүгіретті де, басқа жазыуды да 
қарындашпен қана тындырсын: сыйа ылас, қаламұш түртіншек  болады. 
табылса сүгіретті бойаулы қарындашбен салған да дұрыс. 

Салған ійректерден құраб бір нəрседегі өрнек шығартыу есте болсын. 
Мысал: ійрек, қошқар мүйіз, дөңгелектен құраб текемет түрін шығарыу 
сыйақты. 
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Балаға сызығы көб, йа жолының арасы тар тетрат берме: баланың көзі-
не зыйан, жазыуға қолайсыз. Балаға арасы бір сантиметрден сызылған, 
қыйғаш сызығы жоқ тетрат бер. Əрібті о жол мен бұ жолға жеткізіб ірі 
жазғыз. Жаңа əліббеге осындай тетрат қолайлы. Мысал: 

 ана, аға, ата, апа, жеңге.
Бала алғашқы кезде басбаша, соңынан қолы жаттыға келе жазбаша жа-

зады.
Сабақ іреті. Сабақ неден басталыб, немен тыныу іреті мынадай бола-

ды: 
1) Əліббедегі сүгірет қаралады, йа сабаққа ылайықтаб оқытыушының 

өзі салыб əкелген сүгіреті қаралады.  
2) Сүгірет жайында қысқа əңгіме болады: бұл баланың тілін ұстартыб, 

сабаққа əзірлеуге керек, мысалы сүгерет ата болсын.
3) Оқытыушы тақтаға сүгіреттің атын жазады (ата).
4) Ол сөз оқылады.
5)  Оқылған сөзді балалар дəбтеріне көшіреді.
6)  Көшірген сөзін балалар əліббе кітабынан  тауыб оқыйды, тағы басқа 

таныс сөздерін тауыб оқыйды. 
7) Сүгірет жайынан балалар əңгіме айтады, ішіне əліббеде басылған 

сөзді қыстырады.
8) Жазылған сөзді бір бала тақтаға кесбе əліббеден құрайды.
9) Оны қалған балалар өз əліббесі айағындағы кесбе əліббесінен кесіб 

алыб құрайды. 
10)  Ол сөз бұуынға бөлінеді, балалар алдарындағы кесбе əліббеден  

құралған сөзінде бұуындайды.
11) Балалар əр бұуынды бөлек оқыйды. 
12) Сөз ішіндегі таныс əрібтер-дыбыстар айрылады, таныс емес жаңа 

дыбыс-əріб бөлініб шыға келеді. 
13) Жаңа дыбыс балалардың атының басынан (мысал: “а”-ны “а-дай” де-

ген бала атының басынан табтырыб атау сыйақты), басқа таныс сөзден таб-
тырыб, сол табқан сөздің сүгіретін салғызыб, астына бас əрібін жазғызады.

Жаңа əріб көрсетілген сайын кімнің өз аты, кімнің əкесінің аты жаңа 
əріб-дыбыстан басталғаны ізделіб  отырады, жаңа атының бас əрібі жа-
зылыб отырады. Атының бас əрібі шықбаған балалар күнбе күн атымыз 
қашан шығады деб  асығыб ынталаныб отырады. Баланың үйренген əрібі 
көбейген сайын атының таныс əрібтері жазыла береді (бұуын, бұуыннан 
да артық болыб). Таныс емес дыбыс келген жерге сызық қойса болады 
(мысалы: “адай” орнына  “ада”  деб жазған сыйақты).

14. Жаңа дыбысы бар бұуын бөлінеді, ол бұуын əліббе айағындағы 
бөлек көрсетілген бұуындардан кесіб алынады. 

15. Жаңа бұуын жардағы қағазға  жабсырылады.
16. Кесбе əліббеден сөз құралыб жазылады: оны балалар кесбе əліб-

бесінен құраб тетратына көшіреді. 
Імлаға үйретіу. Балаға  імлə үйретіу жайы былай болады:  балаға таныс 

емес сөзді жаздырыу керек емес. Баланың тетратына жазылатын сөздер йа 
тақтаға, йа кесбе əліббе мен дұрыс жазылған болсын. балаға қата жазылған  
сөз көрсетілмесін. Анық айтылған, анық жазылған, анық оқылған сөздер 
ғана тетратқа, плақатқа, сүгірет астына жазылсын. Імлə үйреніу үшін кітаб-
тан көшірткен де теріс емес. 
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Бұуын ойыны. Əліббе айағында кесбе бұуын берілген. Оқылған 
бұуын кесіб алыныб, бұуыннан балалар сөз құрастырыб ойнайды. Онан 
соң оқылған бұуын ірі жазылыб керегеге үлкен ақ қағазға бірінің астына 
бірі жабсырылыб отырады. Сабақ арасындағы дем алыста балалар жар-
дағы бұуынды табысыб ойнайды. Ойнау іреті былай: бала деген сөздің 
алдыңғы бұуынын таб. Табқан бала айтқан балаға жұмбақ айтады: қала 
деген сөздің алдыңғы бұуынын таб.   Қаланы қола қылыб шығар. Онан 
əрі де осы ірет бен ойнала береді. Бірақ бұуын ойынына салыныб, басқа 
жұмысқа кесел болмасын.

Кесбе əліббе. Адам баласы əлі күнге шейін кесбе əліббеден артық  ба-
лаға қат танытатын  құрал табқан жоқ. Кесбе əліббе тұрған жерде жақсы 
оқытыушыға кітабша əліббенің керегі жоқ. Кесбе əліббе мектебте төрден 
орын алыб, көб ұсталыу керек. Біздің қазақтың надан мұғалімдəрі  кесбе 
əліббені кесбестен табағымен йа жарға іліб қойады, йа жасырыб қойады!

Кесбе əліббеден бала бұуынмен сөз құрайды – мұның өзі жазыу, тек 
əзір əріббен жазыу. Бала күнде кесбе əрібтен сөз, бұуын құраб отырыу ке-
рек. 

Сонда бала əрі жазыуға үйренеді, əрі оқыуға дағдыланады, əрі табқыр-
лыққа жаттығады, əрі бұуын мен дыбысты айрыб құнығады. 

Жаңа əліббе мен екі кесбе басылыб: бірі қатты қарта басатын қа-
ғазға алыстан көрінерлік ірі əріббен өз алдына бөлек басылыб отыр;
мұның нарқы 12 тыйын. Мұны əлі келсе əр бала сатыб алсын, қолын-
да ұстасын. Бала қолында болса да, болмаса да бұл кесбе əліббені мектеб 
3-4-ден ұстасын. Бөтен бір нəрсесін қойа тұрса да, мектеб кесбе əліббе 
алсын. Енді бір кесбе əліббе “жаңалықтың” айағында. Керегінше  кесіб 
алыб балалар мұнан сөз, бұуын құраб отырыу керек. Бұл əліббе жұқарақ 
қағазға басылған, жаңа əрібі де ұуағырақ. Кітаб соңындағы кесбе əліббе-
мен балалар парталарының үстінде отырыб сөз құрайды: қатты қағазға қа-
тырыб алыб, қарташа үлесіб алысыб, əркім шыққан əрібінен сөз құраб та 
ойнасады. 

Үлкен кесбе əліббені ұстай біліу керек. Əліббе балаға тегіс көрі-
нетін жерде тұрсын. Оның ұшын бір неше газетті біріктіріб желімдейді. 
Ол желімделген газеттердің жійегіне қатты қағаз тығылады.  Осы қатты 
қағазға тағы қатты қағаздан  20 шақты тайыз қалталар тігіледі. Сол қалта-
ларға көріндіріб əрібтер қойылады. Əр қалтаға əр əріб салынады. Бұл қал-
талар йа жарға ілінеді, йа тақта қасына ілінеді. Демалыс кезінде балалар 
мұнан сөз, бұуын құраб ойнайды. 

Мұндай қалтаға салыудың орнына кесбе əрібтерді жəшікке салса тіб-
ті жақсы. Онда жəшік бұлай істеледі: бір жəшік ішінде əріб басына бір 
ұйа істеледі. Ұйаның табаны бірінен бірі бійік  басқыштаныб тұрады.Ұйа 
арасындағы тақтайлар əрібтен аласарақ болады: ішіне салған əріб көрініб 
тұрады. 

Ауа календері. Əліббенің əр жерінде ауа календері бар. Бірақ ауаны 
бақылатыу  бала мектебке кірген күннен басталыу керек.  Алғаш кезден 
баланы ауаның шартты таңбаларын дұрыс салыуға үйретіу керек. Шарт-
ты таңбалар  “жаңалықта” көрсетілген. бірақ  алдыңғы кезде балалар тек 
жауынды, бұлтты, ыстық-сұуықты, желді ғана таңбалаб байқаб отырса бо-
лады.  Мектебтен шыққанша бала ауаны бақылауын қоймасын. Қысқа қа-
рай, əрійне, айаз, қар, мұздақ сыйақтыларды да бақылау керек. Бара-бара 
10 декебыр, 15 дек., деген сыйақты жазыулар араласады. Рим сыйпырын 
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үйренген соң айды 20/і, 2/іі сыйақты жазыуға үйретіу керек. Ауа кален-
дерін жасаб отырыуға тетраттың жоғарғы бұрышында арнаулы орын бол-
сын. 

Тетраттан басқа, керегеге іліулі жалпы календер болсын. бұған да бала-
лар кезектесіб ауа жайын таңбалаб отырсын. 

Əліббедегі лото ойыны. Əліббенің əр жерінде лото ойыны дегендер 
бар. Лотодағы сүгіретті екі түрлі ойнауға болады: 

1) Балалар кітабтан сүгіреттен кесіб алыб қарташа үлестіреді. Кімге 
қай сүгірет шықса, сол сүгіреттің атын жазады, сүгірет жайында əңгіме 
айтады, жана сол сүгіретті тетратына салады.

2) Йа пəлен сүгірет шыққан бала пəлен істейді деб, ұпай салысыб ой-
найды. Сүгірет жоқ лотоны ойнағанда да солай болады. 

  а
Үлгі сабақтар. а дыбысымен таныстырыу үшін оқытыушы мынадай 

əңгіме айтады: 
 – Адай деген кішкене бала оқыуға келібті. Оқытыушы адайдан

атың кім? деб сұрабты. Адай сасыб қалыбты, атын айтыу орнына  а де-
бті. оқытыушы атың кім? деб тағы сұрабты. адай тағы а дебті. Осы əңгі-
мені əр балаға қайтарыб айытқызады. а-ға зейін салыб, а-ны анық ай-
ытқызады. 

– Балалар, мен адайша а дейін, сендер менің ауызым қалай ашылға-
нын қараңдар? Оқытыушы а деб, ауызын а айытқанда ашыб тұрады. 

– а дегенде ауызымды қалай аштым, тілімді не қылдым? Енді өздерің 
менің  ауызымдай қылыб ауыздарыңды ашыб а деңдер. 

Балалар а-ны дұрыс айтыб, ауызын дұрыс ашыб болған соң, оқытыушы 
“жаңалықты” ашыб, кітаб басында а деб ауызын ашыб тұрған баланың 
сүгіретін көрсетеді де сұрайды: 

– Мына адай ауызын не деб ашыб тұр? 
– а деб ашыб тұр.  оқытыушы теріс қараб а дейді де сұрайды:
–  Не есіттіңдер?
– а есіттік?
–  Немен а есіттіңдер?
– Құлағымызбен  а есіттік.
Сол жерде оқытыушы  құлақ бен есіткенді дыбыс деб айтады деб түсін-

діреді. енді оқытыушы балаларға қараб а дейді. Сонан соң  а дегенде 
ауызымды не қылдым  деб сұрайды. Балалар ауызыңды аштың деб жауаб 
береді. 

Оны қайдан білдің? – көрдік. Балалардың да а деб ауызын ашқызады 
да, а ны естіуге де, айтыуға да болады деб түсіндіреді. Сонан соң кіта-
бтағы сүгіретті ашыб, не көресіңдер деб сұрайды. Балалар а деб тұрған 
адайды көреміз дейді. Оны қайдан білдіңдер? – сүгіреттен көреміз.

Оқытыушы: 
– А-ны естіуге де болады, айтыуға да болады, а ны айытқан баланың 

сүгіретін көріуге де болады. А-ны жазыуға да болады. Мен мына қара тақтаға а деб жазайын. Оқытыушы балаларға қолының қалай жүргенін көрсетіб 
тұрыб, а ның тасқа басқан таңбасын салады. Балаларға тақтадан  а деб 
оқытады.
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– а деб тетраттарыңа жазыңдар.
– а деб екі жол арасына жеткізіб, үлкен қылыб жазады.
– Не жаздыңдар. оқыңдар! 
– а а а а 
– Мынау не? (оқытыушы кесілген а ны көрсетеді).
– а 
– Мұнда келіб, мына жəшік ішінен а-ны кім табады? 
– Балалар шығып жəшіктегі кеспе əліббеден а-ны тауыб, көрсетіб жана 

оқыйды.
– Балалар, кітабтарың соңындағы бетті ашыб а-ны табыңдар (балалар 

“жаңалық” соңындағы кесбе əліббеден а-ны табады, оқыйды.)
– Балалар, сол а-ны кесіб алыб шырпының қабына салыб қойыңдар (ба-

лалар істейді).
– Балалар, кітабтарыңды ашыб, адайдың астына қараңдар, не деген жа-

зыу бар?
– а.
– Адай (оқытыушы алдыңғы а-ны созыб айтады).
– Адай алдында не естійсіңдер?
– а естійміз.
– Балалар, өз аттарыңды атаңдар, кімнің атының басында а бар?
– Ағаш аты а-ға басталады. (а-ға аты басталған балалар менің атым 

а-ға басталады деб табысады).
– а-ға аты басталған балалар аттарың басын жазыңдар.  балалар а деб 

жазады. Енді əкелерінің аты а-ға бастала ма, соны табтырыб жаздырады 
(өзі, йа əкесі аты а-ға басталған балалар құуаныб қалады. а шықбаған 
балалар, біздің бас əрібіміз қашан шығады деб күтіб ынталаныб отырады). 
Манағы кесбе əліббеде көрсетілген а жарға іліб қойылады. Осымен бір 
күнгі сабақ бітеді. а н а.

Келер күні оқытыушы а-ны балаларға көрсетіб, оқытыб болыб, бұлай 
сабақ бастайды: 

Балаларға “жаңалықтағы” баласын ұстаб отырған анасының сүгіретін 
көрсетеді. Сүгірет жайынан қысқа əңгіме қылыб, баласын ұстаб отырған 
ана екенін түсіндіреді. Сонан соң ана кім екені түсіндіріледі. Енді балалар-
дың қайсысының анасы барлығы сұралады; аналарының аттары аталады 
(бұл баланың үй ішімен танысыуға керек. Сабақты бала, мектеб, үй іші де-
ген комплекске келтіріу үшін керек). Сонан соң оқытыушы ана деген сөзге 
тоқтайды. Ана деген сөзді ашыб созыб айтады, сүгіретін көріуге болаты-
нын да айтады. Қара тақтаға басба əріббен ірі қылыб, балаларға көрсетіб 
тұрыб, ана деб жазады. Балалар ана деб оқыйды. Оқығанын тетратына 
көшіреді. Көшіргенін балалар оқыйды. 

Енді оқытыушы созыб, бұуын ашыб, а-на  дейді де балалардан 
сұрайды:

– а-на, алдында не естіледі?
– а  естіледі.
– ана  (соңғы а-ны созыб) ең соңында не естіледі?
– Соңында да а естіледі.
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– Мына тақтадағы ана деген жазыу басындағы а-ны көрсетіңдер! (ба-
лалар көрсетеді). 

– Айағындағы а-ны көрсетіңдер!  (балалар көрсетеді).
– Ана дегенде неше а бар? – (екі а бар).
– Қай жерінде? (басында, айағында).
– ана екі а ортасында не естіледі?
– н естіледі (балалар ын, ны, не естійміз деуге де мүмкін. Онда 

оқытыушы таза н айтқызам деб əуреленбесін: бəрібір н дауысты да-
уыс қосылмай таза айтылмайды. Қысқасы қай дауыссыз дыбыс болса да 
йа алдына, йа артына дауысты дыбыс қойылмай таза айтыуға келмейді. 
Сондықтан əңгіме баланың дауыссыз дыбысты таза айтуында емес, сөз
йа бұуын ішінде басқа дыбыс арасында тұрғанда есіте ғана біліуінде.
Солай болғансын, қазақ дыбысының ыңғайына қарағанда  ны, не ден, ын 
дегені көбірек айтқызыу жөнірек болар. Бірақ бұл шарт емес. Дұрысы да-
уыссыз дыбысты дауысты дыбысбен бұуын ішінде тұрғанда естірте біліу).

Онан соң оқытыушы тақтадағы ана ішіндегі н жазыуын көрсетеді. 
Мұнан соң балалар жəшіктегі кесбе əліббеден н табады;  артынын ба-
лалар  “жаңалықтағы” кесбе əліббеден н тауыб ойыб алады. Енді кесбе 
əліббеден тақтаға ана деген сөз құралады да оқылады.  “Жаңалық” айағын-
дағы кесбе əліббеден де балалар ана құрастырыб оқыйды. Мұнымен са-
бақтың алдыңғы бөлімі бітіб, енді бұуын айыртыб басталады. 

Оқытыушы  а - на  деб бөліб, ашық созыб айтады да, балалардан 
неше бөлдің деб сұрайды. Балалар екі бөлдік дейді.

– Əуелгі бөлім не?
– а.
– Соңғы бөлім не?
– на. 
– Əуелгі бөлімді сен айт! Соңғы бөлімді сен айт! (балалар айтады). 

мұнан соң оқытыушы бөлім орнына бұуын деу де болатынын түсіндіреді. 
– а неше дыбыс? – бір дыбыс.
– на неше дыбыс? – екі дыбыс.
– Қандай, қандай? – на.
Енді на бұуыны кешегі а қасына жарға ілінеді.
 Мұнан соң кімнің аты на-мен басталатыны ізделеді (на–ғыйма, на- 

зым, на – рымбет сыйақты). Аты на-мен басталған балалар атының бас 
бұуынын жазады, кесбе əрібтен құрайды.

  енді “жаңалық” ашылыб, онан:
ана, а-на.
ана,  а, ана!
 а! деген сөздер оқылады. Мұнда а-на бұуынға бөлінгенде, бұуын ара-

сына сызық қойылатыны түсіндіріледі. ана,  а, ана!– дауыстаб шақырыу 
екені. а!  жауаб беріу екені айтылады. 
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Осымен бүгінгі сабақ бітеді. Əрі тағы оқытам десе, ана-да 3 əріб еке-
нін санатыб білдіріб, 3 сыйпырын жаздырыуға болады. Үш ноқат, мөсі 
сыйақты нəрселердің сүгіретін салғызыб, астына 3 деб жазғызыуға бо-
лады.

мама.
Кеше жарға ілінген а на  аңғартылған соң, əуелі балаларға “жаңа-

лықтағы” баласын емізіб отырған əйелдің сүгіреті көрсетіледі. Сүгірет 
жайынан  қысқаша мынадай əңгіме болады:

– Сүгіретте не салынған? – анасы баласын емізіб отыр. 
– Сендердің аналарың бар ма? – бар.
– Кішкене бөпелерің бар ма? – бар.
– Бөпелерің емшек емгісі келгенде не деб сұрайды? – мама деб 

сұрайды. сүгіреттегі ананың мамасын көрсетіңдер! – балалар көрсетеді.
Мама-ның сүгіретін көрмек түгел жазылады (оқытыушы басба əріб-

бен тақтаға мама деб жазады).
Оқытыушы өзі бұуындарын басыб оқыб береді. Мұнан соң балалар 

оқыб (басыб оқыйды), мама-ны тақтадан тетратына көшіреді. көшіріб 
болыб тетратынан оқыйды. Енді мама бұуынға бөлінеді:

– Ма-ма (ашыб, бөліб айтылады) неше бұуын? – екі бұуын?
– Əуелгі бұуын қандай? – ма.
– Соңғы бұуын қандай? – ма.
– Ма таныс дыбыстарың қандай? – а.
– Ма таныс емес дыбыстарың қандай? – м.  Сүйтіб екінші бұуын-

дағы дыбыстар да айрылады. 
– Тақтадағы мама-дан таныс əрібтеріңді көрсетіңдер? – балалар а көр-

сетеді.
– Таныс емес əрібтеріңді көрсетіңдер! – балалар м көрсетеді.
– Ол не деген əріб! – м.
–  М -ды мына жəшіктегі кесбе əрібтен кім табады? – балалар табады.
енді кесбе əрібтен балалар тақтаға мама құрайды, оқыйды, “жаңа-

лықтағы” кесбе бұуын мен əрібтен парталарында отырыб мама құрайды. 
Ма деген бұуынды керегеге іледі (мама деген сөзді тұтас ілсе де болады).

Енді балалар атының басынан ма ізделеді (ма-нар, ма-нас, ма-қат сый-
ақты). Аты  ма-ға басталған балалар, атының бас бұуынын жазады. Ба-
лалар аты ма-мен басталмаса үй ішінің атынан, йа нəрсе атынан ізделеді 
(ма-са, ма-л). Аты ма-мен басталған нəрсенің сүгіретін үйде салыб, астына 
атының бас бұуынын жазыу табсырылады.

енді оқытыушы тақтаға мана, анама, нан деген сөздер жаза-
ды, өзі оқыб береді, балалар оқыйды, тетраттарына көшіріб жазады, тағы 
оқыйды. Мұнан соң балалар бұл сөздерді тақтаға кесбе əрібтен құрайды, 
құрағанын оқыйды: оқыб болыб өз партасында отырыб  “жаңалық” ай-
ағындағы кесбе бұуын мен əрібтерді кесіб алыб əлгі сөздерді құрайды.
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Мұнан соң  “жаңалықтағы”: мама, мама, мана, мама, а 
мама! а !  анама нан деген сөздер оқылады. Бұл сөздер алдында 
жазылды, оқылды, құралды. сондықтан балалар ежіктемей, бірден кітаб-
ты  жүгіртіб оқыйды. Қашанда болса баланы əр əрібті жеке ежіктетбей, 
бұуын-бұуынды тұтас оқытыб үйретіу керек. 

əлгі сөздерді оқытқанда, ма ма, а. мама! а ! анама нан де-
генде анасы мен баласы арасындағы нан сұраған сөз екені көрініб тұрсын. 

осымен бүгінгі сабақ бітеді. Тағы оқытқысы келсе мама-дағы əрібті 
санатыб, 4 сыйпырын жазыуға үйретеді. Онан соң ат, арба сыйақты нəр-
сенің сүгіретін салғызыб, ат айағының, тегермешінің астына 4 жазғызыб 
үйретеді. 

ата ат.
Өткен сабақтар еске түсіріледі. жарға іліулі таныс бұуындар көр-

сетіледі. мұнан соң жаңа сабақ бұлай басталады: 
Балаларға “жаңалықтағы” шал мен аттың сүгіреттері көрсетіледі. Сү-

гірет жайында мынадай қысқа əңгіме болады:
– Сүгіретте кімді көресіңдер? – шалды.
– Шал адамды не дейсіңдер? – ата.
– Кімнің атасы бар? – менің атам бар.
– Үйіңде тағы кім бар? – əкем, ағам, əжем, апам, қарындасым, жеңе-

шем.
– Сен үй адамдарыңды ата? – балалар атайды.
– Атаның сүгіретін көресіңдер. Енді мен   ата жазыб көрсетейін.
– Не деген сөз жаздым, оқыңдар! – ата.
– ата  ны тетраттарыңа көшіріңдер. – балалар көшіреді.
– Не жазғандарыңды оқыңдар! – балалар оқыйды.
– а-та басында не естіледі? – а.
– а-ны мына тақтадағы ата дан көрсетіңдер! – балалар көрсетеді.
– а-та айағында не естіледі? –  а.
– соңғы а-ны тақтадағы ата-дан көрсетіңдер! – балалар көрсетеді.
– а- ата -а таныс емес дыбыстарың бар ма? – бар.
– Қандай? – т.
– Т-ны тақтадан көрсетіңдер! – балалар көрсетеді. 
– Т-ны мына жəшіктегі кесбе əріб ішінен кім табады? – балалар шығыб 

табады.
– Ата-ны кесбе əрібтен кім құрайды? – балалар шығыб құрайды; оқыйды.
– Енді ата дегенді əліббе айағындағы кесбе əріб-бұуыннан кесіб алыб 

жасаңдар! – балалар жасайды; жасағанын оқыйды.
– А-та неше бұуын? – екі бұуын.
– Əуелгі бұуын қандай? – а.
– Соңғы бұуын қандай? –  та.
– Сен əуелгі бұуынды айт? Сен соңғы бұуынды айт! 
– Кім ата-ны бұуынға бөліб жазады? – біреуі шығыб жазады.
– Кімнің аты та-мен басталады? (та-ңат, та-ғай, та-бай).
– Аты  та-мен басталғандарың, атының бас бұуынын жазсын! – жазады. 
– Қандай нəрсенің аты та-мен басталады? – та-рақ, та-ры, та-ға, та-ба.
– Осы нəрселердің сүгіретін салыңдар, астына атының бас бұуынын 

(та) жазыңдар. – балалар істейді. Енді т-ды сөз айағынан табтырады:
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– Мына сүгіретте не көресіңдер? – ат.
– Ат дегенде басында не естіледі? – а.
– Айағында не естіледі? – т.
– Кім ат деген сөзді тақтаға жаза алады? – біреу шығыб жазады, бала-

лар оқыйды, тетраттарына көшіреді, тағы оқыйды, кесбе əліббеден құрай-
ды, оны да оқыйды.

Енді балалар атының, сөздердің айағынан т іздеб табады (қа-т, о-т, 
со-т сыйақты).

Енді оқытыушы тақтаға кесбе əрібтен ат, атама, мата, анама  деген сөз-
дерді құраб оқытады. Ол сөздердің орынын алмастырыб (атама, ат) оқы-
тады, қағаздарына жазғызады.

Мұның бəрін істеб болған соң та деген бұуынды жарға қадайды. ең 
соңынан кітабты ашыб, ішіндегі сөздер оқылады.

ала ат, тал.

Өткен сабақтардағы дыбыстар мен олардың таңбаларын балалар қан-
дай есте тұтқанын байқаған соң, жаңа сабақ басталады. Сабақ жүріу іреті 
Алдыңғы сабақтардай болады. 

Алдымен “жаңалықтағы”  ала аттың сүгіреті көрсетіледі. Балалар бұл 
ала аттың сүгіреті дейді. Онан соң балалар жылқының түсін айрысады (көк, 
сұр, боз, торы, қара...). Балалар үйлеріндегі жылқыларының түсін айтыса-
ды, қатасын оқытыушы түзеб отырады. Онан соң кійімдерінің, кіластағы 
нəрселердің түсін айырады. Оның ішінен ала шапан, ала көйлек, ала бөрік 
шығады.  Мал түсін айытқанда ала сыйыр, ала өгіз, ала тай, ала ат табылады.

Енді оқытыушы  ала ат деб тақтаға басба əріббен жазады.
– Балалар, мен ала ат деб жаздым, осында таныйтын сөздерің бар ма? 
– Бар.
– Ат деген сөзді көрсет? – көрсетеді.
–  Ала деген сөз қайсы болар? – мынау.
– А-ла, басында не естіледі? – а.
– а ны көрсет! – балалар көрсетеді.
– Ала айағында не естіледі?
– А.
– Айағындағы а-ны көрсет! – көрсетеді.
– Ала екі а арасында не естіледі? –  л.
– Ала ат, тақтадан көшіріб жазыңдар! – балалар жазады.
– Ала ат, кесбе əрібтен құрастырыңдар! – бір бала тақтаға, өзгелері оқыб 

парталарында “жаңалықтағы”   кесбе əріб бұуындардан ойыб алыб құрайды.
– А-ла, неше бұуын? – екі бұуын.
– Алдыңғысы қандай бұуын? – а. 
– Соңғысы қандай бұуын? – ла.
– Кесбе əрібтен екі бөліб қараңдар! Балалар бұуындаб құрайды да, 

бұуындаб оқыйды.
– Ла деген бұуын кімнің атында бар? – балалар іздеб табысады. 
(қа- ла –бай, ма-ла –бай...). ла-ны нəрсе атынан іздеб табысады. 
Тал, мал деген сөздер де осы сыйақты көрсетіледі, жаздырылады, оқы-

лады, кесбе əрібтен құралады ла бұуыны жарға жабсырылады. Демалыс 
кезінде балалар жардағы бұуындарды табысыб, жаңа сөз құрасыб ойнайды 
(а-ла, ма-на, ма-ма...).
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Сонан соң балалар “жаңалықтағы”  оқыуға кіріседі. Оқығанда ежіктет-
бей, бұуындаб оқытыу  керек. 

***
Мұнан əрі де жаңа дыбыс бен əріб танытыу жоғарғыша болады. Бірақ 

жаңа сүгірет, жаңа əріб, жаңа дыбыс жайында əңгіме болғанда екі нəрсе 
есте болсын: 1) əңгіме 5 мійнеттен артық созылмасын. 2) əңгіме проғра-
мыдағы комплекске жанассын. Мəселен соқа жайында əңгіме қылғанда 
егіншілік жайынан, ел не астық салыб, қанша біткені, қашан сеуіб, қашан 
пісіб орғаны əңгіме болады. 

Мектеб жайынан сөз болғанда, мектебке балалар не үшін келді, мектеб 
тəртібі, сыйақты проғрамға  жататын нəрселер əңгіме болады. Балалар он 
шақты əріб таныған соң-ақ, бір-біріне шолақ қат жаза берсін.  Мысалы: 
асан, қалам ал. мұнда тек 6 əріб бар. Сонда да қат болды. 

Күнбе күн балалар өз аттарын, əке-шеше, тұуғандарының аттарын жа-
зыб үйрене берсін. Сүгіреті салынатын нəрсенің  сүгіретінің астына атын 
жазсын. Аттары тегіс жазылмаса бас əрібімен, йа бас бұуынымен, болмаса 
орта əріб, орта бұуынымен жазсын. Білген жерін əріббен жазыб, білмеген 
жеріне сызық қойсын. Мысал: абай-ды аба-деб, тары-ны та –, құнанды – 
нан деб жазыу сыйақты. Əріб бен дыбысты молырақ үйренген сайын бала-
лар нəрсе атын түгел жаза бастасын. 

Дыбысты əуелі көбке шейін ауызбен айыртыу бар. Бұрынғы Ақаңның  
“əліббе астарында” солай еді. Біз дыбысты айрытқанда  ауыз екі айырыу 
ұзақ болмасын дейміз. Дыбыс айрыу, жазыу оқыумен қабат жүрсін, жазғы-
збай, оқытбай, əрібті көрсетбей ұзақ мезгіл ауызбен дыбыс айрытыу бала-
ларға дерексіз болыб кетіу қаупі бар. Бұуын-дыбыс айыртыу (əрійне оқы-
тыб, жаздырыб) қыс бойы созылады. 

Үйренген əріб-дыбыстарынан балалар плақат жазыб отырсын. Мысал: 
таза жүр сыйақты.

***
Əліббе соңында балаларға ұуақ əңгімелер берілген. Бұл əңгімелер ай-

ағында балаларға жеңіл жұмыстар берілген. Сол жұмыстарды орындаб 
отырыу керек. Əңгіме оқытқанда: 

1) Əуелі дұрыстаб оқытыушының өзі оқыб шығады. 
2) Мұнан соң балалар оқыйды. 
3) Бала басы бір сөзден  оқыб, əңгімені бұтарламасын; ұзағырақ  оқы-

сын, сонда бала дұрыс оқыуға төселеді.
4) Балаларға таныс емес сөздер мақала оқылмастан бұрын түсіндірілсін. 
5) Оқылған əңгімедегі ана тілінің заңдарына зейін салынсын.
Мысал: 
– Сал, сал білек, сал, білек.
– Балдан тəтті бал, білек  – деген оқылса айағының  ұқсас бұуында-

рының асты сыздырылсын. 
тағы бір өлең оқылғанда əр жолы неше бұуын екені санатылсын. 
 тағы бір мақала оқылғанда қара сөз бен өлең сөздің айырмашығы та-

бтырылсын.
 онан əрі қазақ өлеңдері  жолында неше бұуыннан болатыны байқатылсын.
6) Əңгіме оқылыб болған соң айағындағы жұмыстар істелсін.
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 ТҮСІНІК  

Телжан Шонанұлының бес томдық шығармалар жинағына еніп оты-
рған «Үлкендер  үшін қазақ тілінің оқұулығы» 1934 жылы Қызылор-
дада 50000 тиражбен басылып шыққан. Өндіріске сол жылдың 17 қараша-
сында тапсырылып, 29 қарашада қол қойылған. Қазақстан қалық ағартұу 
комиссариатынан қолдау тапқан кітаптың жауапты редакторлары – Сейіл 
Жиенбаев пен Сəйділ Талжанов. 

Шонан ұлы мен Голəқабыскайа А. «Емла мен оқұу» атты еңбегі 1934 
жылы Қызылорданың «Қазағыстан» баспасында жарық көрген. Еңбек 1934 
жылдың 1 тамызында баспаға ұсынылып, 17 қыркүйегінде 3000 данамен ба-
сылып шыққан. Кітапта  Қазағыстан педагогикалық институты 1933 жылғы 
сəуірінде ұйымдастырған тексеру (экспедиция) нəтижесі сипатталған. Тек-
серу (экспедиция) Жаңа Семейдің № 16 мектебі, Затон мектебі, Ақжал мек-
тебі, Жарма мектебі, Шəуілді мектебі, Түркістан мектебі, Абат мектептерін-
де болып, қазақ тілінің оқытылу деңгейін зерттеген, ондағы оқудың жалпы 
сипатын, жазу, жылдам жазу, көшіру, дауыстап оқу, іштен түсініп оқу си-
патын тексерген, оқу барысында орын алған кемшіліктерді көрсеткен. 1929 
жылғы 2-4 июнь аралығында Қызылордада өткен ғылыми-орфографиялық 
конференцияда қабылданған емле қаулысын негізге ала отырып, оқушылар-
дың сауаттылық деңгейін тексерген. Халық ағарту комиссариатының 1933 
жылғы бағдарламасын басшылыққа ала отырып, үш түрлі тест дайындап, 
соның негізінде жалпы сипат алған кемшіліктерді көрсетіп, оларды жою 
жолдарын көрсеткен.   Қазақстан Халық ағарту комиссариаты қабылдаған 
еңбектің жауапты редакторы – Баймақанұлы. Еңбек екі тараудан құралған: 
«Қазақ мектептерінде емла жайы» атты бірінші тарауды Т.Шонанов жазса, 
«1-басқыш қазақ мектептерінде оқып төселүу жағдайы» атты екінші тарау-
ды А.Голяковская жазып, Сəйділ Талжанов қазақ тіліне аударған.

Телжан Шонанұлының «Қазақ тілі. Грамматика мен емле» деп ата-
латын Қазақстан Халық ағарту комиссариаты қабылдаған оқулығы 1936 
жылы Қызылордада, «Қазағыстан» баспасында жарық көрген. Қолда-
рыңызға кітаптың 3-басылымы ұсынылып отыр. Кітап бастауыш мектептің 
3-4-сыныптарына арналған. Үшінші жылында  Сөйлемдегі сөздердің бай-
ланысы, зат есім, жалпы жəне жалқы зат есім, сын есім, сан есім, есімдік, 
етістік, оның түрлері, сөйлем түрлері, түбір мен қосымша, демеу сөздер, 
үндестік заңы т.с.с. түсінік берілсе, 4-жылында сөйлем түрлері, сөйлем 
мүшелері, тұрлаулы жəне тұрлаусыз мүшелер, қаратпа сөз, қыстырма сөз, 
төл сөз бен автор сөзі, салалас жəне сабақтас құрмалас сөйлемдер, тыныс 
белгілер қамтылған. Еңбек А.Байтұрсынұлы еңбектеріне тыйым салынған 
кезде шығуына байланысты сол кездегі саясаттың ықпалымен терминдерді 
өзгертуге деген талпыныстар жасалғаны байқалады (бір дүкес сөз, дəнекер 
жалғау, аңызды сөйлем т.с.с.). Алайда А.Байтұрсынұлы оқулықтарында 
қолданылған негізгі терминдер сол күйінде қолданылған. 

Қазағыстан білім кеңесінің І басқыш мектепте қолдануға рұқсат еткен 
Телжан Шонанұлының «Жаңалық» атты əліппе кітабы 1931 жылы «Қазағы-
стан» баспасында жарық көрді. Кітап 1928, 1929, 1930 жылдары бірнеше рет 
басылып шыққан. Қолдарыңызға кітаптың VI басылымы ұсынылып отыр. 
1929 жылы қазақ жазуы латын графикасына көшіріліп (бұл мəселе алғаш рет 
1924 жылғы білімпаздар съезінде сөз болады), жаңа жазуға көз жаттықтыру, 
қол үйрету, жаңа жазуға дағдыландыру, төселдіру қажет болғандықтан əрі 1929 
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жылғы емле конференциясының қаулысына сəйкес емледе көптеген өзгеріс бо-
луына байланысты əліппе қоғам сұранысы бойынша жазылған.    

Əліппе ХХ ғасырдың басында жиі қолданылған əдістің бірі – тұтас 
сөз əдісімен жазылған. Дидактиканың «жеңілден – қиынға, түсініктіден – 
түсініксізге» принципі басшылыққа алынып, балалардың жазуына, оқуына 
жеңіл болуына ерекше мəн берілген. Қиындығына қарай бастапқыда бір 
буынды сөз (а), онан соң екі буынды сөз (а-на), соңынан үш буынды сөз 
(а-на-ма), кейін көп буынды  сөздер оқытылған. Соған сəйкес əуелі екі ды-
бысты ашық буын (дауысты дыбыс буын соңында а-на), сонан соң екі ды-
бысты бітеу буын (ат), онан соң ортасы дауысты буын (нан, мал), соңынан 
төрт дыбысты буын (қарт, төрт) оқытылған. Əліппеге енген материалдар 
(лексикалық минимум) да сол ұстанымды негізге алған: үй іші, мектеп, 
мектеп тəртібі, күзгі жұмыс пен жаратылыс, қысқа қамдану, қыс басы. 
Кітап соңында кеспе əліппе берілген.  

Əліппе кітабы атына заты сай қазақ мектебі үшін, оқытушылар үшін 
жаңа, тың дүние болғандықтан, оның əдіс-тəсілдерін мұғалімдерге де үй-
рету қажет болғандықтан, «Жаңалыққа жетекші» атты нұсқаулық жа-
зылған. Кітапты қазақ жаңа əліббе кіндік комитеті бастырып, 1929 жылы 
Қызылорда қаласындағы «Қазағыстан» баспасынан жарық көрген. 

Латын əліпбиіне көшкеннен кейін туындаған күрделі мəселенің бірі – 
бас əріп  мəселесі еді. Ондай мақалалардың қатарына: «Бас əріпті былай 
алайық» (1929,  26 қараша); «Бас əріп туралы айтыс» (1929,  2 желтоқсан);  
Ш.Тоқжігітов «Бас əріптің керегі жоқ» (1929,  2 желтоқсан);  «Бас əріп 
керек» (1930,  4 ақпан); «Бас əріп керек пе, жоқ па?» т.б. жатқызуға бо-
лады. Бұл мəселеге əсіресе оқытушылар белсене үн қосқаны байқалады. 
Олар негізінен əдістемелік жағын жақсылап тексеруді, яғни «бас əріп, кіші 
əріпті жеке-жеке оқыту керек пе, жоқ əлде бас жəне кіші əріптерді бірге 
оқыту керек пе?» деген сауалдарға қатысты өз пікірлерін ортаға салды. 

Кітапта сол кездегі емледегі өзгерістер айқын көрініс тапқан. Жу-
ан-жіңішке дыбыстардың біркелкі таңбаланып, дəйекші арқылы ажыра-
тылуы, бас əріптің болмауы, у, и дыбыстарының таңбалануындағы ерек-
шеліктер т.с.с. қазіргі кезде емле, орфография мəселелерімен айна-
лысушы зерттеушілер үшін, ХХ ғасырдың басындағы терминдердің игерілуі, 
жалпы сол кезеңдегі тіл біліміндегі дау-таластарды, жазу алмастыруға бай-
ланысты туындаған қиыншылықтармен танысқысы келген ғалымдар үшін, 
жалпы көпшілік үшін бірден-бір дереккөз бола алады. Сондықтан сол кезде-
гі ұстанымдарды өзгертпестен, түпнұсқа күйінде беруге тырыстық.

Араб жазуында бас əріп, кіші əріп, əріптің баспа түрі, жазба түрі дегендер 
жоқ, əріптердің сөз соңындағы таңбалануына қарап, сөздің бас-аяғы көрініп 
тұратын. Бастапқыда латын жазуын қолайлы етіп көрсету үшін əріптердің 
баспа түрі мен жазба түрі, бас əріп пен кіші əріптер көрсетілмеді. Оқуда да, 
жазуда да, жазуға төселіп, дағдылануда да көп қиындық келтіретіндіктен, 
сөз басында да, жалқы зат есімдерді таңбалауда да бас əріп қолданылмады. 
Бұл тіл үйретуде көп қиындық тудырды. Соған байланысты бас əріп мəселе-
сі көп дау-таластарға негіз болды. Зерттеушілердің бір тобы «бас əріп керек» 
десе, енді бірі «бас əріп керек емес» деген  пікірде болды. С.Əміржан «Бас  
əріп не үшін керек?» деген мақаласында: «Бас əріп – оқудың  кілті  жеке кісі 
əріптер болса, адамның көзін жетектейтін тізгін, жазғанды тез аңғаруына 
бастайтын ірі таңба – үлкен əріптер. Бетпақтың шөліндей тірі жансыз құм  
далада адасқан адам тəрізді – бас əріпсіз  жазуда да адам  көзін  алып жүре 
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алмақ емес. Екіншіден,  оқу-жазудың, психологиялық негізі  бойынша қа-
лыпты оқу, безендіріп оқу, сөздің мəнісіне лайық дауысты өзгертіп оқу, тына-
тын жерде тыну үшін бас əріп керек. Əріп  неғұрлым ұсақ болса (газет əрпі) 
– жай тыныс белгілері байқалмай – көбінесе үлкен  əріптерге еріп оқыймыз. 
Бас əріп іле-сала танылатын ірі тыныс  белгілері есебінде. Үшіншіден, қазақ 
тілі, əдебиеті енді ғана көркейтуге, баюға, мəдени керектің барлығын өтеуге 
бет алып отыр. Мəдени  керегіміз ішінде мемлекеттік маңызы  бар «кеңес 
тілі,  заң тілі, телеграп маңдай жазуы, пылакат, ұран барлығы бар. Бұларды  
мəдени түрде  жазғымыз келсе, бас əріп керек. Əліппенің интернационалдық 
мəні  жай  түрінен де – бас түрінде № жер жүзінде бірдей алынған. Мысалы, 
орыстағы СНК ВКП (б) деген орында біздер де SNK, BKP (в) десек, бұл көп 
жеңіл.  Басқа  жай сөздерден айырылмай оңаша көрінбей қалады». Автор 
сауаттану ісіне бас əріптің ешқандай зияны болмайтынын айта кетіп, жер-су 
атауларын, адам аттарын бас əріппен жазуды ұсынады.

Ал Қ.Басымов «Бас əріп – қол бөгеу» («Еңбекші қазақ. 1930 ж. 4 фев-
раль. №28) деген мақаласында бас əріпті алсақ, оның араб əліпбиіне айы-
рмашылығы болмай қалатынын, қайта оқыту мүлде қиындайтынын айта 
келіп, былай дейді: «Бас əріптің баспа түрі мен жазба түрі бір-біріне ұқсас 
келмейді. Жазуда  бір төселдірсек, баспада қайтадан төселдіруге тура  ке-
леді. Оқу-жазу да, қай  жағынан болса да  аяқты  орап салады да отырады. 
Жұмыстан жұмыс туғызып, еңбекті еш  келіп адымыңды аттатпайды. Қо-
сар  əріптің бұл қылығы сау басқа  сақина тілеп  алған  емей не?».

Бүкілодақтық Орталық жаңа түркі əліпбиі комитетінің І пленумын-
да бас əріпті жою не сақтау  туралы  мəселе  қойылып, онда бас əріпті ал-
мау туралы шешім қабылданады. Ал 1930 жылдың 11 сəуірінде Қазақстан 
Орталық атқару комитетінің «Бас əріпті алу туралы» қаулысы шығады. 
Онда: «1931/32 оқу жылына арналған оқу құралдары бас əріппен басыл-
сын, барлық мерзімді əдебиет 1931 жылдың бірінші қаңтарына шейін 
барлық оқушыларын бас əріптің түрі мен ережесімен таныстырып болсын 
да, сол күннен бастап бас əріпке көшсін, 1931 жылдың қаңтарынан бастап 
оқу құралдары бас əріппен басылсын» деген т.с.с. қаулыларды қабылдайды.

Қолдарыңыздағы жинақта «Жаңалыққа жетекші» кітабының 1929 
жылғы нұсқасы еніп отырғандықтан, сол кездегі емле нормалары сақтал-
ды, соған сəйкес бас əріппен берілмеді.

Кітапта «Жаңалықта» берілген оқу материалын балаларға оқытуда 
мұғалімдердің білуі тиіс, ескеруі қажет дүниелер берілген, оқытушылардың 
міндеті көрсетілген. Балалардың қолын жазуға қалай жаттықтыру керекті-
гі, онда қолданылатын əдіс-тəсілдер көрсетілген. Емлеге үйрету жолдары 
беріліп, буын ойыны, лото ойыны, кеспе əліппені қолдану жолдары сипат-
талған. Сабақтың реті көрсетіліп, сабақ жоспарлары, үлгі сабақтар берілген. 
Сабақта ауа календарін қолдану жолдары көрсетіліп, пəнаралық байланысқа 
да ерекше мəн берілген. Сонымен қатар берілген тақырыптың күнделікті 
өмірмен байланысты болуы да ескеріліп отырған. Дыбыс, сандармен ғана 
таныстырып қоймай, балалардың тілін дамыту, тілін ұстарту жағына да 
баса назар аударылған. Санамақ, бесік жыры т.с.с. сияқты тəлімдік мəтіндер 
беріліп, сол арқылы ана тілін үйрету, тіл заңдылықтарын үйрету жағы ерек-
ше ескерілген.

Орынай Жұбаева  
филология ғылымдарының докторы 
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