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 ШАРТТЫБЕЛГІЛЕР
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Кі тап – се нің до сың.

Кі тап – адам ның ру ха ни жан азы ғы.

 КІРІСПЕ

Қым бат ты жас дос тар! Қа зір гі ғы лым мен тех ни ка-
 ның дамыған за ма нын да кі тап тың рө лі қан дай? Кі тап 
біз ге не үшін қа жет? Бір ме зет көз ал дылары ңа елес те тіп 
кө рің дер ші – егер бү кіл әлем де кі тап тар жо ға  лып кет се, 
не бо ла ды? Онда біз бір ден мың да ған жыл  ға арт қа ке  те-
 міз. Се бе бі адам зат тың ғасырлар бойы жи на ған өмір лік 
тә жі ри бе сі жо ға ла ды. Бар  лы ғын қай та дан бас тау ға ту ра 
ке ле ді. Жақ сы кі тап – жан азы ғы. Кі тап сен дер ді ашыл-
ма ған сыр лар ға то лы сиқырлы әлем нің жол да ры мен же-
те леп, ру ха ни күш бе ре ді. Сол себепті кітапты заманауи 
техникамен ауыстыра алмайсың.

Сен дер ге кі тап, әде би ет ту ра лы айт қан да ес те рі ңе 
не тү се ді? Әри не, ана ла рың мен әже ле рің ай тып бер-
ген, оқы ған ер те гі лерің, жат та ған өлең де рің мен ес ті ген 
әң гі ме ле рің еске тү суі мүм кін. Ал әр бір ақын мен жа зу-
шы ның оқыр ман еке нін ой ла  нып көр дің дер ме? Ұлы 
Абай дың, ағартушы Ыбы рай дың ба ла күн де рі нен кі тап 
оқу ға құ мар бол ған ын бі ле сің дер ме? Абай мед ре се де 

«Тарих Анбия» (Пайғамбарлар тарихы) 1907 ж. 
Қазан қаласында түркі тілінде басылған. 

Қо жа Ах мет Иасауи хик мет те рі. 
Қол жаз ба. 1868 ж.

Әде би ет де ге ні міз не? 
Әдебиеттің ма ңы зы 
қан дай?
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оқып жү ріп, Се мей қа ла сын да ғы кі тап ха на дан шық-
па ған. Ауы лы на қайт қан да да ары-бері жүрген жолау-
шыға арна йы тап сы рып, өзі не қа жет ті кі тап тар ды ал дыр-
 тып отыр ған. Сол си яқ ты Ыбы рай Ал тын са рин да 
ата сы ның до сы Гри горь ев тің бай кі тап ха на сын пай да-
лан ған. Себебі ұлы адам дар кі тап ты өзі нің дос та ры мен 
қа тар қой ған. Дос де ге ні міз кім? Дос – кез кел ген уа қыт та 
се нің қа сың нан та бы ла тын, қи ын кез де кө мек ке ке ліп, 
қуа ны шың ды бір ге бө лі се тін адам. Кі тап та на ғыз дос 
бо ла ала ды. Шы ғар ма кей іп кер ле рі  мен ой бө лі сіп, өз де-
рің ді тол ған дырып жүрген сұ рақ тар ға жау ап табасыңдар, 
жақ сы дан үй ре ніп, жа ман нан жи ре не сің дер.

Дос тар, сен дер мек теп тің бас тау ыш сы ны бын аяқ тап, 
бі лім жо лын да ғы та ғы бір ке зең – 5-сы нып тың та бал ды-
ры ғын ат тап отыр сың дар. 5-сы нып та сен дер ді жа ңа әлем 
қар сы ала ды, бі лім жо лы мен жа ңа пән дер же те лей ді. 
Сондай пән дер дің бі рі – «�а за� әде бие ті».  

«Қа зақ әде бие ті нің» есі гін ха лық ау ыз әде бие ті 
ашып, сен дер ді ер те гі лер әле мі мен, батырлар жыр ла-
ры мен, аңыз әңгіме кей іп кер ле рі мен та ныс ты рып қа на 
қой май, со ны мен қа тар қа зақ ақын-жа зу шы ларының 
шы ғар ма ла рын оқуларыңа мүм кін дік бе ре ді.

Оқулыққұрылымықандай?

«Қа зақ әде бие ті» оқу лы ғы «Та за, мін сіз асыл сөз», 
«Тәр бие ні� �ай нар б
 ла 	ы», «Адам гер ші лік – асыл 
�а си ет», «От ба сы �
н ды лы� та ры» ат ты бө лім дер ден 
тұ ра ды. Әр бө лім оқу бағ дар ла ма сы ның маз мұ ны на 
сәйкес та қы рып тар ды қам ти ды. Қа зақ әде бие тін иге ру 
үшін оқу лық тап сыр ма ла рын мұ қи ят орын дау дың 
ма ңы зы зор. Әр тақырып соңында берілген «Бі лу», 
«Т� сіну», «Тал дау», «Жи на� тау», «�ол да ну», «Ба 	а 
бе ру» деп аталатын тап сыр ма ла рдың маз мұ ны қа ра-
пай ым бі лім мен тү сі нік дең гей ін де гі, бі лім ді қол да ну 
жә не тал дау дең гей ін де гі, со ны мен қа тар шы ғар ма-
шы лық жә не із де ну ші лік си пат та ғы тап сыр ма лар ды 
қам ти ды. Тап сыр ма лар ды орын дау ба ры сын да хрес-
то ма ти яны, сөз дік тер мен анық та ма лық тар ды, элек-
трон дық ре су рс тар ды, қо сым ша ма те ри ал дар ды пай да-
ла на бі лу ке рек. 

Қымбатты достар! Тақырыпты тереңірек, жан-
жақты меңгерулерің үшін оқу лық құрылымына бір-
неше айдарлар енгізілді. «Ар ты� бол мас біл ге ні�» 
ай да ры нда ғы лы ми, та ри хи, мә де ни де рек тер мен қо са, 

Әдебиет – ақиқат өмірдің 
сырлы суреті, халықтың 
көркем тарихы.

З.Қабдолов

Зергерсөз
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ақын-жа зу шы лар өмі рі не бай ла ныс ты қы зық ты ма те-
ри ал дар ұсы ныл ды. «Сөз мар жан» ай да ры сөз құ пия сын 
ашу ға ар нал са, «Да на лы� ой дан дән із де», «Сөз ді� көркі – 
ма�ал», «Зергер сөз» ай дар  лары на әде би ет, қа лам гер 
не ме се оның шы ғар ма сы ту ра лы ай тыл ған қа нат ты 
сөз дер мен ойт ол ғау лар, ма қал-мә тел дер ен ген. «Т�йін» 
айдарын    да тақырыптың негізгі ойы мен қорытындысы 
айтылған. Оқулыққа қосымша ретінде ұсынылған   
СD дискіде фильмдерден үзінділердің сілтемесі, шығар-
малардың аудио нұсқалары берілді.

Қым бат ты ба ла лар! Қа зақ әде бие тінің оқыр  ман 
бі ліп алу ға ти іс қы ры мен сы ры, құ пия ла ры көп. 
Сен дер өз де рің ді қа зақ әде бие ті әле мін та нып-бі лу ге 
кі ріс кен, жаңалыққа жаны құмар зерттеуші ре тін де 
се зі ніп, үне мі із де ніп, бі лім ге құш тар бол саң дар ға на 
та быс қа же те сің дер.

1.  Өз де рің нің сүй ік ті кі тап та рың ды, кей іп кер ле рің ді атаң дар. Не лік тен ол кі тап тар ұнай ды?
2.  Қол да рың да ғы  «Қа зақ  әде бие ті»  оқу лы ғын  ашып  кө рің дер.  Сырт қы  мұ қа ба сы нан 

бас тап,  ішін де гі  мә тін дер ге  на зар  ау да рың дар.  Оқу лық қа  қай  ақын-жа зу шы лар дың 
шы ғар ма ла ры ен гі зіл ге ні не, ұсы ныл ған тап сыр ма лар ға, ай дар лар ға, су рет тер ге кө ңіл 
бө лің дер.

3.  Қан дай шы ғар ма лар дың  ав тор ла ры  сен дер ге  та ныс,  кім дер мен  ал ғаш  рет  кез де се-
сің дер?

4.  «Оқи бі лу» де ген ді қа лай тү сі не сің дер?
5.  «Қа зақ  әде бие ті»,  «әде би ет»  де ген  сөз дер ге  бай ла ныс ты  тү сі нік те рің ді  сөз дер, 

су рет тер, сыз ба лар мен таң ба лар ар қы лы бей не леп көр се тің дер.
6.  Кө не  кі тап тар дың  су рет те рін  ға лам тор дан  та бың дар.  Ау ыз ша  си пат тап  бе рің дер. 

Олар дың қа зір гі кі тап тар дан ерек ше лік те рі не де?
7.  Ал ма ты да ғы  «Си рек  кі тап тар  мұ ра жай ына»  вир туал ды  сая хат  жа саң дар.  Қа зақ тың 

ал ғаш қы бас па кі тап та ры, Қа зақ стан да ғы кі тап ба су ісі нің та ри хы ту ра лы мә лі мет тер 
дайын даң дар. Wikipedia.org.  сай ты ның,  «Қа зақ  әде бие ті.  Эн цик ло пе дия лық  анық та-
ма лық» ма те ри ал да рын пай да ла нуға бо ла ды.

Сұрақтарментапсырмалар
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ІТАРАУ

ТАЗА,МІНСІЗ
АСЫЛСӨЗ

Таза, мінсіз асыл тас
Су түбінде жатады.
Таза, мінсіз асыл сөз
Ой түбінде жатады.

Асанқайғы
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«Қа зақ әде бие ті» әле мі нің есі гін қа зақ хал қы ның ау ыз әде бие ті аша ды. Әде би ет 
әле мі не қош кел дің дер!

 ХАЛЫҚАУЫЗӘДЕБИЕТІ

Кез кел ген ха лық тың ау ыз әде бие ті бар. Ау ыз әде-
бие ті ғы лым да «фольклор» деп атала ды. Фольклор – 
ағыл шын сө зі. Қа зақ ті лі не ау дар ған да «ха лы� шы �ар-
ма сы», «ха лы� ты� ау ыз ша шы �ар �ан көр кем сөз де рі» 
де ген ма ғы на ны біл ді ре ді. Фольклор жаз ба әде бие ті нен 
бұ рын ту ған. Шы ғар ма лар ау ыз дан-ау ыз ға та рап, біз-
дің за ма ны мыз ға дей ін жет кен.

Ха лық баянды, ба қыт ты өмір ді ар ман дап, бо ла-
шақ қа се нім мен қа ра ған. Бұл ар ман ха лық шы ғар ған 
көр кем шы ғар ма лар дан орын ал ған. Ха лық шы ғар ма 
маз мұ нын есін де сақ тап, ұр пақ тан ұр пақ қа жет кіз ген. 
Ау ыз әде бие тін де ха лық тың өмі рі, тұр мы сы жан-
жақ ты қам тыл ған. Сон дық тан әде би ет ті «ха лық өмі-
рі нің ай на сы» деп ата ған.

Қа зақ халқының ау ыз әде бие ті әр са ла да да мы ған. 
Қа зақ ау ыз әде бие ті нің не гіз гі түр ле рі не: ер те гі лер, 
ма �ал-мә тел дер, ж�м ба� тар, жа �ы лт паш тар, эпос-
 ты� жыр   лар (ба тыр лар жы ры), ли ро-эпос ты� жыр-
лар (�а шы� ты� дас тан дар), ай тыс өле� дер, а�ыз 

Естеріңетүсіріңдер:
Әде би ет де ге ні міз не?

Ау ыз әде бие ті нің қан дай 
түр ле рін бі ле сің дер?

Меңгерілетінбілім:
Ау ыз әде бие ті де ге ні -
 міз не?

Ау ыз әде бие ті біз дің 
за ма ны мыз ға дей ін қа лай 
жет кен?

Ау ыз әде бие ті нің қан дай 
түр ле рі бар?

Ау ыз әде бие ті нің жаз ба 
әде бие ті нен қан дай 
ай ыр ма шы лық та ры бар?

Ау ыз әде бие ті нің ма ңы зы 
қан дай?

айтыс өлеңдер

мақал-мәтелдер
жұмбақтар

жаңылтпаштар

ертегілер

эпостық жырлар 
(батырлар жыры)

тарихи жырлар
тұрмыс-салт 

жырлары

лиро-эпостық 
жырлар (ғашықтық 

дастандар)

аңыз әңгімелер

Қазақ 
халқының ауыз 

әдебиеті
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ә� гі ме лер, та ри хи жыр лар, т�р мыс-салт жыр ла ры 
жа та ды.

Ау ыз әде бие ті жаз ба әде бие ті нен бұ рын ту ған. Ау ыз 
әде бие ті де, жаз ба әде бие ті де көр кем ту ын ды бо лып 
та бы ла ды. Еке уі нің де өзі не тән ерек ше лік те рі бар. 

Ау ыз әде бие ті нің жаз ба әде бие ті нен ай ыр ма шы-
лық та ры:
1. Ау ыз әде бие ті – 
жым ды� шы 	ар ма. Ау ыз әде-

бие ті шы ғар ма ла ры ның бел гі лі, нақ ты ав то ры жоқ. 
Жа зу бол ма ған дық тан, ал ғаш қы шы ға ру шы лары 
ұмы ты лып қа ла бер ген. Бұ ған көш пе лі өмір сал ты 
да ық пал ет кен.

2. Ау ыз әде бие ті – көп н
с �а лы шы 	ар ма. Шы ғар-
ма лар ау ыз дан-ау ыз ға та рау ар қы лы өз ге ріс тер ге 
ұшы ра ған. Ай ту шы лар өз де рі нің өз гер ту ле рін ен-
гі зіп отыр ған. Осы ған бай ла ныс ты олар дың әр түр лі 
нұс қа ла ры бол ған. Мы са лы, «Қо зы Көр пеш – Ба ян 
сұ лу», «Қо бы лан ды ба тыр» және тағы басқа жыр-
ла рдың бір не ше нұс қа ла ры бар.

3. Ау ыз әде бие ті шы 	ар ма ла рын да �ай талау лар, 
т
 ра� ты 
й �ас тар, �а лып тас �ан да	 ды лы сөз-
дер жиі кез де се ді. Мы са лы, қа зақ ер те гі ле рі нің 
ба сым көп ші лі гі:

Ер те, ер те, ер те екен,
Еш кі жү ні бөр те екен,
Қыр ғауы лы қы зыл екен,
Құйрық жү ні ұзын екен, –

де ген жол дар мен бас тала ды да, «Бар ша мұ рат ба сы на 
же тіп ті, са қа лы си ра ғы на же тіп ті», «Мұ ра ты на же -
тіп  ті» деп аяқ тала ды.
4. Ау ыз әде бие ті – синк рет ті өнер. Яғ ни, ау ыз әде-

бие тін де бір не ше өнер түр ле рі бір ле се кө рі не ді. Бір 
шы ғар ма да ән де, ай тыс та, жұм бақ та, ба ян дау да 
кез де суі мүм кін.
Қа зақ хал қы ның ха лық ау ыз әде бие ті – бай, асыл 

қа зы на. Ха лық ау ыз әде бие ті нің үл гі ле рі хал қы-
мыз дың салт-дәс тү рі мен, әдет-ғұ рып та ры мен та ныс-
ты ра ды, жақ сы дан үй ре ніп, жа ман нан жи ре ну ге тәр-
бие лей ді.

Қа зақ хал қы ның ер те 
за ман да жа са ған мә де ни 
мұ ра сы ның бі рі – 
ха лық тың ау ыз әде бие ті.

«Қазақ фольклоры»

Зергерсөз

Ха лық ау ыз әде бие ті 
де ге ні міз не?

CD 02

Ау ыз әде бие ті ау ыз ша 
шы ғып, кей ін гі ұрпаққа  
ау ыз ша ай ту ар қы лы 
жет кен. Ел дің та ри хы, 
өмі рі, тұр мы сы, сал ты, 
өне рі, ар ма ны аңыз 
әң гі ме лер де, ер те гі-
лер де, жыр-дас тан дар да 
ке ңі нен бей не лен ген. 
Ау ыз әде бие тін шы ға ру-
шы лар дың аты-жөн де рі 
біз ге бел гі сіз, сон дық тан 
оны «ха лық ау ыз әде-
бие ті» деп атай мыз.

Түйін
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Артықболмасбілгенің

Ха лық ау ыз әде бие ті ғы лым да «фольклор» деп атала ды. Ол «халық даналығы» деген 
ұғымды білдіреді. Фольклор дү ниежү зі ха лық та ры ның бә рін де бар. Ха лық тың ау ыз әде-
бие тін зерт тей тін ғы лым ды фолькло рис ти ка деп атай ды. «Фольклор» тер ми нін қол да ныс қа 
ал ғаш рет 1846 жы лы ағыл шын ға лы мы У.Томс ен гіз ген.

«Қа зақ әде бие ті» анық та ма лы ғы

Кітапсүйерлерүшін

Қа зақ  ау ыз  әде бие ті  ту ра лы  «Қа зақ  ұлт тық  эн цик ло пе дия сы нан»,  «Қа зақ  әде бие ті нің 
та ри хы» топ та ма сы нан, https://kk.\ сай ты нан оқып алың дар. Ау ыз әде бие ті нің ерек ше лік-
те рі ту ра лы ой бө лі сің дер.

«Білу»
1. Ау ыз әде бие ті ғы лым да қа лай деп атала ды?
2. «Фольклор» қай ел дің сө зі?
3. «Фольклор» сө зі қа зақ ті лі не ау дар ған да қан дай ма ғы на ны біл ді ре ді?
4. Фольклор қа шан ту ған?
5. Ау ыз әде бие ті шы ғар ма ла ры біз дің за ма ны мыз ға дей ін қа лай жет-

кен?
6. Ау ыз әде бие тін де ха лық өмі рі қа лай бей не лен ген?
7. Әде би ет ті ха лық қа лай ата ған?
8. Қа зақ ау ыз әде бие ті нің не гіз гі түр ле рі не не жа та ды?
9. Ау ыз әде бие ті нің жаз ба әде бие ті нен қан дай ай ыр ма шы лық та ры бар?
10. Ха лық ау ыз әде бие ті нің ма ңы зы қан дай?

«Түсіну»
1. Не лік тен ау ыз әде бие ті біз дің дәу ірі міз ге дей ін жет кен?
2. Неге ау ыз әде бие ті н «ха лық өмі рі нің ай на сы» де йді?
3. Не лік тен ау ыз әде бие тін бай, асыл қа зы на дей міз?
4. Ау ыз әде бие тінің ұжым дық шы ғар ма бо лып та бы лу себебі неде?
5. Не лік тен ау ыз әде бие ті көп нұс қа лы шы ғар ма?
6. Ау ыз әде бие ті – синк рет ті өнер. Не лік тен?
7. Не үшін ау ыз әде бие тін қас тер леп, сақ тау ымыз ке рек?

Артықболмасбілгенің

Кітапсүйерлерүшін

Білу

Түсіну
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«Талдау»
Ха лық ау ыз әде бие ті мен жаз ба әде бие тін «Венн диаграммасы» 

арқылы са лыс ты рың дар.

Жазба  
әдебиеті

Халық ауыз  
әдебиеті

«Жинақтау»
«Қа зақ хал қы ның ау ыз әде бие ті» де ген та қы рып та әң гі ме леу дің 

тірек сыз ба сын құрың дар.

«Қолдану»
1. Ха лық ау ыз әде бие ті ту ра лы мә тін ді бір не ше бө лік ке бө лің дер. Әр 

бөлік тен ма ңыз ды де ген мә лі мет ті, тү сі нік ті жа зып алың дар.
2.  «5 W» тәсілін қолданып, тақырып мазмұны бойынша қарапайым 

сұрақтар құрастырыңдар. «Кім?» («Who?»), «Не?» («What?»), 
«Қайда?» («Where?»), «Қашан?» («When?»), «Не үшін?» («Why?») 
деген сұрау есімдіктерін қолданыңдар.

3. Қа зақ ха лық ау ыз әде бие ті, оны жи нау мен зерт теу жұ мыс та ры, 
зерт теу ші ға лым дар ту ра лы қо сым ша мә лі мет тер қо рын жи наң дар. 
wikipedia.org, el.kz жә не т.б. сайт  ма те ри ал да рын пай да ла ның дар.

4. PowerPoint прог рам ма сын қол да нып, ха лық ау ыз әде бие ті нің өз де-
рі ңе ұнай тын тү рі ту ра лы тұ сау ке сер дай ын даң дар.

«Бағаберу»
Ха лық ау ыз әде бие ті нің қан дай түр ле рі қа зір гі заманда қол да ны-

ла ды деп ой лай сың дар? Ау ыз әде бие ті нің қа зір гі өмір де ма ңы зы қан дай? 
Мы сал дар кел ті рің дер.

Халық ауыз әдебиеті туралы түсініктеріңді диалог арқылы көрсетіңдер.

Талдау

Жинақтау

Қолдану

Бағаберу

Диалогқұру
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Ау ыз әде бие ті нің ер те ден ке ле жат қан са ла сы ның бі рі – ер те гі лер. Өз де рің сүй іп 
тың дай тын, із деп жү ріп оқи тын ер те гі лер дің түр ле рі, олар дың ерек ше лік те рі ту ра лы 
бі ліп алай ық!

 ЕРТЕГІЛЕР

Ер те гі лер – өте ер те за ман да пай да бол ған ау ыз 
әде бие ті нің ең кө не жан ры. Ер те гі – қи ял дан ту ған 
шы тыр ман оқи ға лы, қы зық ты әң гі ме. Ер те гі лер ден 
хал қы мыз дың дү ни ета ны мын, тұр мы сы мен сал тын, 
әдет-ғұр пын, на ны мы мен се ні мін та нып-бі ле міз. 

Қа зақ ер те гі ле рі өзі нің та қы ры бы мен маз мұ-
ны на бай ла ныс ты �и ял-�а жай ып ер те гі лер, хай уа-
нат тар ту ра лы ер те гі лер, шын шыл ер те гі лер бо лып 
бө лі не ді.

Ертегілер
Қиял-ғажайып 

ертегілер
Шыншыл 
ертегілер

Хайуанаттар 
туралы ертегілер

�и ял-�а жай ып ер те гі лер ді� оқи ға сы қи ял ға, фан-
та зия ға құ ры ла ды, өмір де бол май тын нәр се лер ту ра лы 
ба ян да ла ды. Кей іп кер ле рі қи ял дан ту ған жал мау ыз, 
жез тыр нақ, мыс тан кем пір, алып дәу жә не олар мен 
кү ре се тін ба тыр лар бо лып ке ле ді. 

Қи ял-ға жай ып ер те гі лер адам дар дың ар ма ны мен 
қия лын та ны та ды, бо ла шақ қа де ген се ні мін біл ді ре ді. 
Ер те гі кей іп ке рі ар ма ны на же ту жо лын да кез дес кен 
бар лық ке дер гіні ақы лы мен, ай ла сы мен, дос та ры ның 
кө ме гі мен же ңіп оты ра ды. Қи ял-ға жай ып ер те гі лер ге 
«Керқұла атты Кендебай», «Ер Төс тік», «Ал тын са қа», 
«Тас бол ған ша һар» жә не т.б. ер те гі лер жа тады.

Естеріңетүсіріңдер:
Ау ыз әде бие ті нің қан дай 
түр ле рі бар?

Ер те гі лер ту ра лы не 
бі ле сің дер?

Қан дай ер те гі лер ді оқы-
дың дар?

Меңгерілетінбілім:
Ер те гі лер де ге ні міз не?

Ер те гі лер дің қан дай 
түр ле рі бар?

Ер те гі лер қан дай та қы-
рып тар ға жа зыл ған?
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 Хай уа нат тар ту ра лы ер те гі лер-
ді� кей іп кер ле рі – үй жа ну ар ла ры, 
құс тар мен аң дар. Хай уа нат тар ту ра лы 
ер те гі лер ден ха лық со лар дың мі нез-
құ лық та ры ар қы лы адам бой ын да ғы 
жақ сы мен жа ман ды та нып-біл ген. 
Мы са лы, түл кі – қу, ай ла кер; қо ян – 
қор қақ, әл сіз; арыс тан – күш ті. Хай-
уа нат тар ту ра лы ер те гі лер ге «Арыс-
тан, қас қыр, түл кі», «Аю, түл кі жә не 
арыс тан», «Түл кі мен еш кі» жә не т.б. 
жа та ды.

Шын шыл ер те гі лер – қа зақ 
ер те гі сі нің ең көп та ра ған тү рі. 
Шын шыл ер те гі лер дің кей іп кер-
ле рі – қа ра пай ым ең бек адам да ры. 
Хан, бай, мол да шын шыл ер те гі лер де 
жа ғым сыз кей іп кер лер бо лып ке леді. 
Бұл ер те гі лер де қа ра пай ым адам 
мә се ле сі сөз бо ла ды. Адам ның ақы лы 
мен ай ла сы жау ыз дық ты же ңе ді.  
«Аяз би», «Ай ла лы таз ша», «Дүм ше 
мол да» жә не т.б. шын шыл ер те гі-
лер ге жа та ды.

Шын шыл ер те гі лердің бір саласы 
т�р мыс-салт ер те гі ле рін де қой шы, 
мал шы, бақ та шы лар дың тұр мыс ы 
су рет те ле ді. Бұл ер те гі лер де өмір де 
бо ла тын немесе бол май тын жағ дай лар 
ара ла сып оты ра ды. Тұр мыс-салт ер те-
гі ле рі не «Бозін ген», «Арыс тан мен 
кі сі», «Аю, түл кі жә не қой шы» си яқ ты 
ша ғын ер те гі лер жа та ды.

Ер те гі лер ау ыз ша ай ту ға құ рыл-
ған  дықтан, ті лі көр кем, қа ра пай ым, 
тү  сі   нік ті, же ңіл ке ле ді. Ер те гі лер дің 
дәс түр лі бас та ма сы, да муы, ше шуі 
бо ла ды. Қа зақ ер те гі ле рі кө бі не се:

Ер те, ер те, ер те екен,
Еш кі жү ні бөр те екен... –

деп бас тала ды. Не ме се:
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Бая ғы өт кен за ман да,
Дін мұ сыл ман аман да,
Ес те жоқ ес кі за ман да, –

де ген сөз дер мен бас тала ды. Ер те гі нің ая ғын да:

Бар ша мұ рат ба сы на же тіп,
Са қа лы си ра ғы на же тіп,
Бір жан өтіп ті, –

не ме се: «Сөйт іп, олар мақ са ты на же тіп ті, ел-жұр тын 
жи нап, үл кен той жа сап ты» деп аяқ тала ды.

Ер те гі ні ай ту да – өнер. Ер те гі ні маз мұн да май ды, 
ер те гі дәс тү рі мен ай та ды. Ер те гі ні ай ту шы адам ды 
ер тек ші деп ата ған. Олар ер те гі лер ді ау ыз дан-ау ыз ға 
та ра ту шы лар бол ған.

Жас дос тар, ер те гі маз мұ ны ар қы лы ха лық тың 
өз өмір ле рін жақ сар ту жо лын да ғы ар ман-ті лек те рін, 
та ма ша қи ял да рын бі лу мен қо са, өз де рің де қи ял дау ға, 
ар ман дау ға үй ре не сің дер. Ер те гі нің көр кем де же ңіл 
ті лі қи ял да ры ңа қа нат бі ті ріп, ар ман да рың ды ас қақ-
та та ды, ізгі іс тер ге құл шын ды ра ды. Ше шен сөй леу ге, 
ой ла рың ды әде мі ба ян дау ға үй ре те ді. Ер те гі сен дер ді 
небір құ пия сыр лар әле мі не же те леп, сан түрлі ке ре-
мет тер мен та ны стырады. Ха лық ер те гі ле рін сүйе 
бі лің дер, сүй сі не оқың дар. Одан тіл үй ре нің дер, мә нін, 
маз мұ нын аң ға рың дар, та ғы лы м алып, жақ сы қа си ет-
те рін бой ла ры ңа сі ңі рің дер!

Кітапсүйерлерүшін

Ер те гі лер ту ра лы «Қа зақ стан» ұлт тық эн цик ло пе дия сы нан, «Қа зақ әде бие ті» эн цик ло-
пе дия лық анық та ма лы ғы нан, «Ба ба лар сө зі» топ та ма сы нан оқып алың дар. Ер те гі лер дің 
ма ңы зы ту ра лы ба ян да ма жа саң дар.

«Білу»
1. Ер те гі лер қай кез де пай да бол ған?
2. Ер те гі де ге ні міз не? Ер те гі лер дің қан дай түр ле рі бар?
3. Ер те гі лер маз мұ ны мен та қы ры бы на бай ла ныс ты қа лай бө лі не ді?
4. Ер те гі лер ден не ні та нып-бі ле міз?
5. Қи ял-ға жай ып ер те гі ле рін де не ту ра лы ба ян да ла ды?

Ер те гі – ха лық ау ыз 
әде бие ті нің бір тү рі. 
Ер те гі – қи ял дан ту ған 
шы тыр ман оқи ға лы, 
қы зық ты әң гі ме. Ер те гі 
түр ле рі: қи ял-ға жай ып, 
хай уа нат тар ту ра лы, 
шын шыл. Ер те гі лер дің 
дәс түр лі бас та ма сы, 
да муы, ше шуі бо ла ды. 
Ер те гі ні ай ту шы адам ды 
ер тек ші деп ата ған.

Түйін

Кітапсүйерлерүшін

«Білу»
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6. Хай уа нат тар ту ра лы ер те гі лер дің кей іп кер ле рін бі ле сің дер ме?
7. Шын шыл ер те гі лер дің кей іп кер ле рі кім?
8.  Шын шыл ер те гі лер де қан дай мә се ле сөз бо ла ды?
9. Тұр мыс-салт ер те гі ле рін де не су рет те ле ді? 
10. Ер те гі лер дің құ ры лы сы ту ра лы не біл дің дер?
11. Ер те гі ай ту шы адам ды кім деп ата ған?

«Түсіну»
1. Не лік тен «Ер те гі» ау ыз әде бие ті нің ең кө не жан ры на жа та ды?
2. Ер те гінің қы зы ғу шы лық ту ды ру себебі неде?

«Талдау»
1. Ер те гі түр ле рі нің ұқ сас тық та ры мен ай ыр ма шы лық та рын та бың дар.
2. «Венн диаг рам ма сы» ар қы лы қа зақ ха лық ер те гі ле рі мен өз ге ха лық 

ер те гі ле рін са лыс ты рыңдар.

Өзге халық
ертегілері

Қазақ халық 
ертегілері

«Жинақтау»
Мә тін нің не гіз гі ой ын біл ді ре тін тү сі нік тер ді сыз ба ар қы лы топ тас-

ты рың дар.

Ертегі

«Қолдану»
1. Мә тін ді маз мұн дау дың жос па рын құ рып, ай тып бе рің дер.
2. «Ер те гі» сө зі нің анық та ма сын «Әде би тер мин дер сөз ді гі нен», «Қазақ 

әде би тілінің сөз ді гі нен» тау ып жа зың дар.

«Түсіну»

«Талдау»

«Жинақтау»

«Қолдану»
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3. Ер те гі лер ту ра лы қы зық мә лі мет тер қо рын жи наң дар. Youtube.com, 
referat.kz, el.kz сайт  ма те ри ал да рын пай да ла ну ға бо ла ды.

4. Қа лау ла рың бой ын ша өз ер те гі ле рің ді құ рас ты рып кө рің дер.
5. «Синк вейн» ст ра те гия сын қол да нып, «ер те гі» сө зі мен бес жол ды өлең 

құ рас ты рың дар:
 1-жол: Та қы рып тың атауы (зат есім).
 2-жол: Та қы рып ты си пат тай тын екі сөз (сын есім).
 3-жол: Та қы рып ту ра лы қи мыл ды біл ді ре тін үш сөз (етіс тік).
 4-жол: Та қы рып қа қа тыс ты төрт сөз ден тұ ра тын сөз ора мы.
 5-жол: Та қы рып тың мә нін аша тын си но ним сөз.
6. kitap.kz, yvision.kz сайт та рын да ғы ер те гі лер маз мұ ны мен та ны сың-

дар. Бір-бі рі ңе ер те гі ай тып бе рің дер.

«Бағаберу»
1. Ер те гі лер дің қан дай ма ңы зы бар? Ой бөлісіңдер.
2. Қан дай та қы рып тар ға ер те гі лер әлі құ рас ты рыл ған жоқ деп ой лай-

сың дар?
3. Ер те гі құ рас ты ру үшін қан дай бі лім ке рек? Ер те гі нің адам дар ға әсер 

ету кү ші қан дай бол ған?
4. Орыс пе да го гі А.В.Су хом линс кий дің: «Ер те гі – ха лы� мә де ние ті ні� 

ру ха ни бай лы �ы, оны та ну ар �ы лы ба ла ту �ан хал �ын ж� ре гі мен 
та нып-бі ле ді», – де ген да на лық ой ын қа лай тү сі не сің дер?

5. Ер те гі ту ра лы пі кір ле рің ді «ПОПС фор му ла сы» ар қы лы біл ді рің дер.
 Бі рін ші сөй лем: «Ме нің ой ым ша, ...»
 Екін ші сөй лем: «Се бе бі, мен оны бы лай тү сін ді ре мін...»
  шін ші сөй лем: «Оны мен мы на фак ті лер мен, мы сал дар мен дә лел дей 

ала мын...»
 Со� �ы сөй лем: «Осы ған бай ла ныс ты мен мы на дай қо ры тын ды ше-

шім ге кел дім...»

«Бағаберу»
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Ен ді  сен дер мен  ер те гі лер  әле мі не  аяқ  ба са мыз. Әр бір  ер те гі нің  өз  құ пия сы 
бар. Сол құ пия ны ашу ға ты ры сай ық! Ендеше, бе ріл ген ер те гі ні мұ қи ят, зей ін қой ып 
оқыңдар.

КерқұлааттыКендебай

Ер те, ер те, ер те де, еш кі құй ры ғы кел те де, Қа ра-
тау дың ой ын да, Қа ра су дың бой ын да Қа зан ғап де ген 
бір ке дей бо лып ты. Қа зан ғап құс атып, күн кө ре ді 
екен, әй елі ау то қып, жа мау жа май ды екен, осы лай өз 
күн де рін өз де рі кө ріп жү ре бе ріп ті. Күн дер де бір күн 
Қа зан ғап тың әй елі жүк ті бо лып, ай-кү ні жа қын дапты. 
Күн өт кен сай ын әй ел дің ая ғы ау ыр лай бе ріп ті. То ғыз 
ай, то ғыз күн бол ған да, әй ел тол ға тып, бо са нып ты. 
Тор сық ше ке, ап пақ ұл ту ып ты. Ата-ана сы қуа нып, 
тө   бе ле  рі көк ке же тіп ті, ба ла сы на Кен де бай деп ат 
қо йып  ты.

 Кен де бай ай сай ын емес, күн сай ын өсіп ті, ал ты 
күн де кү ліп ті, ал пыс күн де жү ріп ті, ал ты жыл да жі гіт 
бо лып ты. Сон дай күш ті бо лып ты, алыс қа нын алып ұра 
бе ріп ті, кү рес ке нін жы ға бе ріп ті, шы ңы рау құ дық қа 
құ ла ған атан дар ды жал ғыз тар тып шы ға ра бе ріп ті. Аң 
ау лап, әке сі не жәр дем де сіп ті, ба ра-ба ра құ лан атып, 
құ ра лай дың кө зі нен ти гіз ген мер ген бо лып ты, ар қар 
мен киік ті, құ лан мен ма рал ды мая-мая үй іп тас тап ты. 
Қа ра су дың бой ын да ғы қа ра үй лі ке дей лер қарық 
бо лып   ты да қа лып ты. 

Күн дер де бір күн Кен де бай аң ау лап жүр се, Қа ра-
тау дың ой ын да, те рең құз дың бо  йын да арыс тан дай көк-
жал бө рі бір буаз бие ні жа ңа ға на жа рып, же ге лі жа тыр 
екен. Кен де бай жү гі ріп ба рып, көк жал ды құй ры ғы нан 
ұс тап алып, бұл ғап-бұл ғап лақ ты рып кеп жі бе ріп ті. 
Қас қыр арс етіп, ау зын қи саң да тып, өліп ті де қа лып-
  ты. Кен де бай қас қыр дың те рі сін сой ып алып, бие нің 
қа сы на кел се, бие жан тала сып өл ге лі жа тыр екен. 
Кен де бай ал мас қан жа ры мен бие нің қар нын жа  рып 
жі бе ріп, құ лы нын суы рып алып ты. Арыс тай ер кек 
құ лын екен. Кен де бай құ лын ды үйі не алып келіп, оны 
құ лан ның сү ті мен асы рап ты. Құ лын са ғат сай ын емес, 
ми нут сай ын өсіп ті. Ал ты ай дың ішін де ал ты кез ат 
бо лып шы ғып ты. Кен де бай Кер құ ла ны үй ре тіп мі ніп, 

Естеріңетүсіріңдер:
Ер те гі де ге ні мі з не?

Ер те гі лер дің қан дай 
түр ле рін бі ле сің дер?

Меңгерілетінбілім:
«Кер құ ла ат ты Кен де бай» 
ер те гі нің қай тү рі не 
жа та ды?

Кер құ ла ат ты Кен де бай 
қан дай ер те гі кей іп ке рі?

Кер – үл кен, алып, ұлы 
де ген ұғым.
Құла – са ры мен 
жи рен нің ара сын да ғы 
жыл қы тү сі.
Торсықшеке – кең 
маңдайлы.
Құлан – есек тен сәл 
үл ке    ні рек, жыл қы тек тес 
та ғы аң.
Құралай – киік тің тө лі, 
ла ғы.
Алтыкез – 71,12 см-ге 
тең ұзын дық өл ше мі.

Сөзмаржан

Кел, ба ла лар, ке лің дер, 
ер те гі ні тың даң дар!

CD 03
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түн қа тып жү ріп, аң ау лап ты. Құ ла 
қу са же тіп, қаш са құ ты ла тын, ау зы мен 
құс тіс те ген ерен жүй рік бо лып ты. Кен-
де бай Кер құ ла ны құс тай ұшы рып, ал ты 
қыр дың ар жа  ғы  нан қа ша жө нел ген 
құ лан ды көз ді ашып-жұм ған ша қу ып 
же тіп, құй ры ғы нан ұс тай тын бо лып ты. 
Кен де бай осы  лай аң ау лап, ел ара лап 
жү ре бе  ріп  ті. Ол мей лін ше қайы рым ды 
бо лып   ты, жы ла ған ды жұ ба тып ты, жат-
сыну   ды сүй меп ті, та бы сы на бү кіл ел 
ор тақ бо лып ты. Кер құ ла ат ты Кен де бай 
ба тыр ата нып, әлем ге аян бо лып ты. 

Күн дер де бір күн Кен де бай аң ау лап, 
алыс қа ұзап ке тіп ті. Жолда қо зы ба   ғып 
жүр ген бір ба ла ға кез де сіпті. Ба ла еңі-
реп, жы лап жүр екен. Кен де бай же тіп 
ке ліп:

– Кө зің жас ты, кө кі ре гің қай ғы лы 
нет кен жан сың? – деп сұ рап ты.

Ба ла ның ба сы таз, киі мі өрім-өрім 
екен.

– Ар дақ та ған анаң ды ал са, тө гіл мей 
ме ыры сың? Ас қар тау дай әкең ді ал са, 
көр ген кү нің құ ры сын! – деп жылап қоя 
бе ріп ті ба ла.

– Не бол ды? Жөн деп айт шы, – деп 
сұ рап ты Кен де бай. Ба ла кө зі нің жа сын 
көл қы лып, ау ыр бір күр сі ніп алып, 
бы лай деп жау ап бе ріп ті:

– Мен Мер ген бай де ген ба тыр дың 
жал ғыз ба ла сы едім. Қа зір ал ты ға 
шықтым. Биыл төр тін ші жыл, елі міз ге 
жау ти іп, жыл қы біт кен нен ті гер ге 
тұ яқ қал  дыр май ай дап ке тті. Әкем 
алып ұй қы лы ба тыр еді. Ұзақ жор-
туыл дан кел ген де ал ты күн қа та ры нан 
ұй ық тай тын. Осы ұй қы да жат қан да 
әкем ді жау әс ке рі бай лап әкет ті. Әкем ді 
ара     ша ла мақ шы бо лып, же тіп бар ған 
ше шем ді қай ырым сыз жау ал ды на өң-
ге ріп, жө неп бер ді. Мен же тім қал дым. 
Ішер ге асым, киер ге киі мім бол ма ған 
соң, амал сыз дан Тас қа ра бай дың қо-
зы сын ба ғып жүр мін. Ары дым, тоз дым. 
Ер нім жа лақ, ба сым таз бол ды. Со дан 
бе рі кө зім де жас, кө ңі лім де қай ғы. Мен 
әке-ше ше ме жы лай мын, бай жыл қы-
сы на жы лай ды.

– Олай бол са, жы ла ма. Мен әке-ше-
шең ді із деп, тау ып бе рей ін, – дей ді Кен-
де бай. Ба ла қуа нып ке те ді.
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– Он да біз дің қой шы лар дың қа сы на екі-үш күн 
жа тып, ты ны ғы ңыз, со дан кей ін жү рер сіз, – деп өтіне ді. 
Кен де бей ма құл деп, қой шы лар дың қа сы на ба   рып тү се-
ді. Атып ал ған құ лан да рын асып, та мақ пі  сі ре ді. Кеш ке 
бас қа қой шы лар ке ле ді де, ма на ғы қо зы шы ба ла кел-
мей ді, әрі кү те ді, бе рі кү те ді. Кен де бай дың кө зі ұй қы ға 
ба ра бер ген де аһілеп-уһі леп қо зы шы ке ле ді.

– Не ге ке шік тің? – деп сұ рай ды Кен де бай.
– Жай, ішім ауы рып қал ды, – дей ді ба ла. 
Ба ла та ңер тең қо зы сын өріс ке ай дап ке те ді. Кеш ке 

бас қа қой шы лар кел ген де, ма на ғы қо зы шы та ғы да 
кел  мей ді. Кен де бай өзі із деп ба рып, та лып жат қан 
ба ла  ны тау ып ала ды. Ба ла есін жи на ған нан кей ін Кен-
де  бай мән-жай ды сұ рай ды. Ба ла жө нін айт пай ды. 
Со дан кей ін Кенде бай ба ла ға ашу ла на ды. Сон да 
қо зы шы ба ла ай тады:

– Ке ше ден бе рі күн бат қан кез де ал ты ақ қу тө бем нен 
ай на лып ұша ды да:

Кен де бай сал мұн да ма?
Кер құ ла аты қол да ма?
Бау да нұ ры бал қи ма?
Ба лақ жү ні шал қи ма? –

деп сұ рай ды. Мен тұ рып:

Кен де бай сал мен едім,
Кер құ ла атым қол да еді.
Бау да нұ рым бал қи ды,
Ба лақ жү нім шал қи ды, –

деп жау ап бе ре мін. Олар ме ні қа нат та ры мен қа ғып, 
жы ғып ке те ді. Мен та лып тү сем, – деп жау ап бе ре ді. 
Үшін ші кү ні қо зы шы ба ла ның киі мін ки іп, қо зы ны 
ба ғу ға Кен де бай өзі шы ға ды. Күн ба тып, қас қа рай ған 
кез де бая ғы ал ты ақ қу Кен де бай дың тө бе сі нен ай на   лып 
ұшып, жа қын дап ке ле ді де:

Кен де бай сал мұн да ма?
Кер құ ла аты қол да ма?
Бау да нұ ры бал қи ма?
Ба лақ жү ні шал қи ма? –

деп сұ рай ды. Кер құ ла ат ты Кен де бай қо зы шы ба ла 
бо лып:

Бау да нұ рым бал қи ды,
Ба лақ жү нім шал қи ды, –

деп жау ап бе ре ді. 

Ер те гі ал ды мен бол-
жау шы лық қа үй ре те ді; 
де рек тер ді кү нібұ рын 
сәуе гей ші лік пен ай ту – 
біз дің ойы мыз дың мей-
лін ше ше бер лі гі.

М.Гор ький

Зергерсөз

Мейі рім ді лік – жү рек тен,
Мейі рім сіз дік – бі лек тен.

Сөздіңкөркі– мақал
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Сон да ақ қу лар ашу ла нып, Кен де бай ды қа нат та ры-
 мен қа ғып, са бай бас тай ды. Кен де бай бі реуі нің ая ғы нан 
шап бе ріп ұс тай ала ды. Ақ қу лар ұша жө не ле ді. Кен де-
бай дың қо лын да бі реуі нің ал тын ке бі сі қа лып қоя ды. 
Бай қап қа ра са, ке біс тің бе тін де жа зу бар екен. Кен-
де бай бас қа ақ қу лар ды бір не ше күн кү те ді. Бі рақ олар 
кел мей ді. Со дан кей ін Кен де бай қой шы лар мен қош-
та сып, үйі не қай та ды. Ата-ана сы на бір жыл дық азық 
дай ын дап бе ріп, сау ыт-сай ма нын киі ніп, жау-жа ра ғын 
асы нып, азы ғы на ал пыс құ лын ның қа зы сын алып, 
бая ғы же тім ба ла ның әке-ше ше сін із деу ге шы ға ды. 

Кер құ ла ат құс тай ұшып, құй ғы тып ба ра ды. Ай лық 
жер ді ал ты-ақ ат тай ды. Көз ұшын да ғы құс қа на тын 
жа зып, жер ден кө те ріл ген ше Кер құ ла ат үс ті нен ат тап 
өтіп ке те ді. Те ңіз ді көл, да рия   ны шал шық, тау ды 
қы рат құр лы көр мей ді. 

Со ны мен, Кен де бай күн жү ре ді, түн жү ре ді, ай 
жү ре ді, ап та жү ре ді, бір жер лер ге кел ген де ас пан мен 
ті рес кен бір би ік тау кө ре ді. Тау дың ете гі не кел ген де 
Кер құ ла ат қа тіл бі тіп сөй лей ді: «Дос тым Кен де бай, із-
де ген жо ғың алыс та емес. Бі реуі емес, еке уі де осы ннан 
та бы ла ды. Мы на тау дан әрі ас саң, ағып жат қан өзен ді 
кө ре сің. Өзен нің ор та сын да бір арал бар. Ол арал да адам 
пе рі сі нің ха ны тұ ра ды. Се нің қол ты ғың да ғы ал тын 
ке біс – осы хан қы зы ның ке бі сі. Бая ғы қой шы ба ла ның 
әке-ше ше сі де осы хан ның қо лын да. Олар те рең зын-
дан да жа тыр. Зын дан ның ау зы құ лып ты. Оның кіл ті 
қол ға түс пей ді. Ол кілт ал пыс өзен құй ыл ған те рең 
да рия ның тү бін де жа тыр. Адам ба ла сы оның тү бі не 
же те ал май ды. Тау дың ар ғы бет кей ін де си ыр ба ғып 
жүр ген зор де не лі бір адам бар. Ол – жо рық та қол ға 
түс кен адам, қа зір хан ның құ лы. Сен сол адам ға бар 
да, жо лы на же тер лік пұл бер. Оның киі мін өзің ки де, 
өзің нің киі мің ді оған ки гіз. Сөйт іп, әл гі адам ды азат 
ет те, өзің си ыр ды ба ғып қал. Қа зір құй ры ғым нан 
бір тал қыл ал да, ме ні қоя бер, сау ыт-сай ман, құ рал-
жаб дық та рың ды ме нің үс ті ме сал. Әзір ге са ған ме нің 
де, құ рал дың да ке ре гі жоқ. Егер ке рек бо ла қал сам, 
құй рығым нан ал ған қыл ды тұ тат. Сон да мен дай ын 
бо ла мын. Ен ді гі әң гі ме ні бар ған соң кө рер сің», – дей-
ді. Кен де бай Кер құ ла ат тың құй ры ғы нан бір тал қыл 
жұ лып ал ады да, қоя бер еді. Оның айт қа ны ның бар-
лы ғын іс те йді. Мал шы ны азат ете ді. Жо лы на пұл бе ре-
ді. Оның киі мін ки іп, си ыр ды өзі ба ғып қа ла ды. Кеш ке 
жа қын өзен нен ай дап өт кі зей ін де се, си ыр лар су ға 

Жүй рік ат – бір де ат, 
бір де қа нат.

Сөздіңкөркі– мақал

Ер сү рін бей, ел та ны мас,
Ат сү рін бей, жер таны мас.

Сөздіңкөркі– мақал

Сал – сән ді киі ніп, 
ерек ше жү ре тін се рі, 
мыр за.
Жортуыл – то нау, ұр лау, 
ша бу ыл дау мақ са ты мен 
жо рық қа, жор ту ыл ға 
шы ғу.
Жалақ – жел қақ ты болып 
жа ла на бер ген нен пай да 
бол ған ерін де гі жа ра.
Пұл – ақ ша, тең ге.
Дат – кө не. Ті ле ніш, 
өті ніш ай ту ма ғы на сын 
біл ді ре тін қа рат па сөз.

Сөзмаржан
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түс пей ді. Кен де бай ашу ла нып ке тіп, 
си ыр лар ды си ра ғы нан ұс тап алып, бір-
бір леп лақ ты ра бас тай ды. Лақ тыр ған 
си ыр лар өзен нің ор та сын да ғы арал ға 
то пырлап тү сіп жа та ды. Сол кез де хан-
ның кі ші қы зы су дың ар ғы жие гін де 
қарап тұр екен.

– Ой, оң ба ған-ау, қы ра сың ғой мал-
ды. Не ге күн дегі дей: «Ай ырыл ғыр дың 
суы ай ырыл!» деп айт пай сың? – деп 
ай ғай са ла ды. Кен де бай: «Ай ырыл ғыр-
 дың суы ай  ырыл!» – деп еді, өзен нің 
суы екі ге ай ыры лып, ор та дан жол ашы-
ла ды. Сөй тіп, Кен де бай мал ба ғып жү ре 
бе ре ді.

Күн дер де бір күн хан өзі нің екі 
ба ла сын ша қы рып алып:

– Бү гін қа ра бие құ лын дай ды. Бұл – 
то ғы зын шы құ лын дауы. Құ лын да ған 
кү ні түн де құ лын жоқ боп ке те ді. Бү гін 
осы бие ні өз де рің кү зе тің дер. Не бол-
ға нын көз де рің мен кө рің дер, – дей ді. 
Мұ ны Кен де бай ес тіп тұ ра ды. Кеш ке 
хан ның екі ба ла сы бие ні кү зе ту ге бар-
ған да, Кен де бай да жа сы ры нып ба рып 

оты ра ды. Бі раз дан кей ін хан ның екі 
ба ла сы қо рыл дап ұй ық тап қа ла ды. 
Кен де бай ұй ық та май оты ра бе ре ді.

Таң бі лі не бер ген кез де, бие ал тын 
құй рық ты, құн дыз жүн ді ар ғы мақ 
құ  лын туа ды. Сол кез де ас пан нан бір 
бұлт түйі ліп ке ле ді де, құ лын ды кө те ріп 
алып жө не ле ді. Кен де бай шап бе ріп, 
құй рық тан ала тү се ді. Кен де бай дың 
қо лын да ал тын құй рық жұ лы нып қа ла 
бе ре ді. Кен де бай ал тын құй рық ты қой-
ны на ты ғып, ұй ық тап қа ла ды. Ер те ңі не 
таң сә рі ден хан екі ба ла сын ша қы рып 
алып, не көр ген де рін сұ рай ды. Ба ла-
ла ры тұ рып:

– Бие құ лын да ған да жоқ, еш  нәр се 
бол ған да жоқ, – деп жау ап бе ре ді.

Хан та ғы да таң ға лып отыр ған да, 
Кен де бай есік тен кі ріп ке ліп:

– Дат, тақ сыр! – дей ді.
– Да тың бол са, айт ! – дей ді хан ақы-

рып.
– Мен айт сам, бұ лар дың ай тып отыр-

ға ны өті рік. Бұ лар ға кө рін бей мен де кү-
зет тім. Түн ор та сы ке зін де екі ба ла ңыз 
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ұй ық тап қал ды. Таң ал дын да бие бір ал  тын құй рық ты, 
құн дыз жүн ді құ лын ту ды. Ас пан нан бір бұлт түйі ліп 
кел ді де, оны кө те ріп ала жө нел ді. Мен құй рық тан 
шап бе ріп ұс тай ал дым. Бұлт пен ара лас қан үл кен құс 
құ лын ды алып кет ті де, құй рық ме нің қо лым да қа ла 
бер ді, – де ген де, сөз дің ая ғын күт пей:

– Құй рық қай да? – дей ді хан.
– Тақ сыр, са быр еті ңіз. Мен ал тын құй рық ты пай да 

қыл ғым кел се, сіз ге айт пай мын ғой, мі не, құй рық, – 
деп Кен де бай құй рық ты қой ны нан суы рып ал ған да, 
үй дің іші жап-жа рық бо лып ке те ді. Хан ның ба ла ла ры 
ұя лып, жер ге қа рай ды.

– Қа зір үшеуің із деп шы ғып, құс ты да, құ лын ды да 
тау ып ке лің дер. Та ба ал ма саң дар, ме нің ма ңым ды көр-
мең дер! – дей ді хан.

 Кен де бай өзен нен өтіп алып, құй рық тың қы лын 
тұ тат қан кез де Кер құ ла ат же тіп ке ле ді. Құ ла ат ты 
мі ніп, қа ру-жа рақ ты іліп, сау ыт-сай ман дар ды ки іп 
алып, Кен де бай жө неп бе ре ді. Бір жер лер ге кел ген де ат 
та ғы тоқ тай ды да, Кен де бай ға: «Анау – жа лы ны 
ас пан ға шы ғып жат қан от да рия сы. Се нің ба ра тын 
же рің сол да рия ның ар жа ғын да. Қа зір кө зің ді жұм. 
Мен аш де ген ше аш па. Кө зің ді аш саң, екеу міз де өле-
міз», – дей ді. Кен де бай кө зін жұ ма ды. Со ны мен ұша 
бе ре ді, ұша бе ре ді. Бір кез де ең әу елі ыс тық леп ті, одан 
кей ін ысыл да ған жел ді сезе ді. Талай уа қыт өт кен нен 
кей ін: «Аш кө зің ді!» – дей ді Кер құ ла ат. Кен де бай 
кө зін ашып жі бер се, үл кен да рия ның ор та сын да ғы 
арал ға ке ліп түс кен екен. Арал да ал тын құй рық ты 
се гіз құ лын, құй ры ғы жоқ бір құ лын ал тын науа дан су 
ішіп тұр екен. Кер құ ла ат қа та ғы да тіл бі тіп: «Ас пан-
 мен ті рес кен анау бәй те рек тің ба сын да са мұ рық құс-
тың ұя сы бар. Ол ал ты ай да бір рет азық із деп ке те ді де, 
он бес күн де ке рі ай на ла ды. Қа зір ол азық із деу ге 
ке тіп ті, оның қай тып ке луі не әлі ал ты күн бар. Біз 
оның қо лы на түс пес үшін ал ты са ғат та ал ты ай лық жол 
алуы мыз ке рек. Ме нің үс ті ме мін де, ал тын науа ны 
ал ды ңа өң гер. Құ лын дар ал тын науа дан қал май, біз дің 
со ңы мыз ға ере ді де оты ра ды. Біз құ лын дар ды со ңы-
мыз дан ер тіп оты рып, ма на ғы от да рия сы нан ті ке лей 
өте ал май мыз, ай на лып жү руі міз ке рек. Біз дің ке лер-
де гі қыс қа жо лы мыз дың ке тер де алыс бо лып отыр ға ны 
да сол. Бұл жо лы мыз да үш бө гет бар. Ең әу елі же ті 
бас ты дәу кез де се ді, содан соң ақыр ған арыс тан ға 
жо лы ға мыз, соңынан жә ді гөй кем пір бай ла ны са ды. 

Ер лік бі лек те емес, 
жү рек те.

Сөздіңкөркі– мақал

Жәдігөй – көзбояушы, 
сиқыршы, азғырушы, 
әзәзіл.
Самұрық – мифоло-
гиялық ұғым бойынша 
бүркіт атаулының ең 
зоры.
Батпан – салмағы 4-тен 
16, кейде 12 пұтқа дейінгі 
өлшем.

Сөзмаржан

Нартәуе кел – ер дің ісі.

Сөздіңкөркі– мақал
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Ал, уа қыт оз дыр май жү рейік», – дей ді. 
Кен де бай ал тын науа ны Кер құ ла ат қа 
өң ге ріп алып, жө неп бе ре ді. Бар лық 
құ лын оның со ңы нан ере ді. Бір уа қыт та 
ал да ры нан бір үл кен тау кө рі не ді. Тау 
тең се ліп, қоз ға лып бұ лар ға қа рай 
жа қын дап ке ле ді. Бұл же ті бас ты дәу 
еді. Кен де бай ал тын науа ны жер ге қоя-
ды. Құ лын дар науа ға иі рі ліп тұ ра қа ла-
ды. Кен де бай қо лы на жүз бат пан шоқ-
па рын алып, Кер құ ла ат тың бар  
ша бы сы мен дәуге қар сы ша ба жө не ле ді. 
Көз ді ашып-жұм ған ша ағып өтіп ба ра 
жа тып, са лып ке те ді. Дәу дің бір ба сы 
ұшып тү се ді. Кей ін қа рай шау ып, та ғы 
со ғып өт кен де, екін ші ба сы ұшып ке те-
ді. Осы лай ер сі лі-қар сы лы же ті өтіп, 

же ті рет соқ қан да же ті ба сы бір дей 
ұшып, дәу омақаса құ лай ды. Кен де бай 
дәу дің кө зін ой ып, қор жын ына са лып 
ала ды. Кен де бай қай тып ке ліп, ал тын 
науа ны өң ге ріп, құ лын да рын ер тіп, 
жү ріп ке те ді. Ек пі ні не шаң ілес  пей, әйт  
де ген де, ал ты қыр дан бір-ақ асып, Кер-
құ ла ат зы мы рап ке ле ді. Бір кез де 
алыс тан арыс тан ның ақыр ған дау ысы 
ес ті ле ді. Кен де бай бұл жо лы Кер құ ла 
ат ты құ лын дар дың қа сы на қаң та рып 
тас тап, дау ыс шық қан жақ қа жаяу 
жү ре бе ре ді. Іл ге рі екі-үш ат та ған да, 
бір леп Кен де бай ды тар тып ала жө не-
ле ді. Бір уа қыт та Кен де бай арыс тан ның 
апан дай ау зын кө ре ді. Тар тып жат қан 
со ның ле бі екен. Кен де бай ал ты құ лаш 
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Самұрық  –  қазақ  мифо-
логиясындағы  екі  дүние 
арасындағы  дәнекер  бо-
латын  қыран  тәрізді  алып 
құс. Самұрық құсы әлемдік 
ағаштың  (Бәйтерек)  шы-
ңында  тұрады.  Аңыз  бо - 
йынша  Самұрық  өлгені - 
мен,  қайта  тіріле  алады. 
Өлгенде де,  тірілгенде де 
от болып жанады.
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ал мас қы лы шын көл де нең ұс тай қоя ды. Ал мас қы лыш 
арыс тан ды екіге бө ліп, Кен де  бай ды ар жа ғы на бір-ақ 
тү сі ре ді. Кен де бай арыс тан ның азуын қа ғып алып, 
та ғы жү ріп ке те ді. Талай бе лес тер, талай тау лар бұл-
ды рап арт та қа лып ба ра ды. Бір кез де жер-дү ние ні қап-
қа ра тұ ман ба сып ке те ді. Тек ал тын құй рық тың сәу ле сі 
ға на бұ лар дың жо лын жа рық қы лып көр се тіп тұ ра ды. 
Сол екі ара да қа раң ғы лық сер пі ліп жү ре бер ген де, 
сы лаң да ған бір сұ лу қыз шы ға ке ле ді. Кен де бай аты нан 
тү сіп, қыз ға қар сы жү ре ді. Қыз мұ ның бе ті не ұзақ 
қа рай ды да:

– Ұзақ жү ріп шар ша ған шы ғар сыз, ор да ма жү ріп, 
ты ны ғып ке ті ңіз, – дей ді. Жә ді гөй кем пір дің қыз 
бо лып қар сы ала ты нын, оның ор да сы на кір ген кі сі ке рі 
шық пай ты нын Кер құ ла ат айт қан бо ла тын.

– Шар ша ға ным рас. Де ма лу ға қар сы емес пін, бас-
та ңыз, – дей ді Кен де бай. Қыз ал ға тү сіп аяң дай бер-
ген де, Кен де бай ал мас қы лы шын сер меп кеп қа ла ды. 
Ал мас қы лыш тан от жарқ ете тү се ді де, дү ние ні та ғы да 
тұ ман ба сып ке те ді. Тұ ман сейілгенде қыз дың ор нын да 
екі бө лін ген кем пір жа та ды. Кен де бай кем пір дің ба сын 
ке сіп, қор жын ға са лып ала ды. «Бұл кем пір дің қа ра ма-
ғын да ғы жер ден ұш қан құс, жү гір ген аң өте ал май тын. 
Кем пір дің өл ге нін қа зір еш кім біл мей ді. Сон дық тан 
бұл жер ге са мұ рық кел мей ді. Осы жер де үш-төрт күн 
де ма лай ық», – дей ді Кер құ ла ат. Кен де бай сол ара да 
үш-төрт күн ты ны ғып, кем пір дің асыл қа зы на сын 
жи нап алып, Кер құ ла ат тың ал ды на ал тын науа ны өң-
ге ріп, ал тын құй рық ты құ лын дар ды ер тіп, аман-есен 
хан ның үйі не же те ді. Хан қуа нып, үл кен той жа сай ды. 
Той үс тін де түк та ба ал май, сан да лып, мой ын да ры 
ыр ғай дай, си рақ та ры ши дей бо лып, азып-то зып, хан-
ның екі ба ла сы ке ле ді. Хан Кен де бай ды төр ге отыр-
ғы зып, оның аты-жө нін сұ рай ды.

– Мен хан ба ла сы емес пін, адам ба ла сы мын. Өз 
атым – Кен де бай, ел ме ні «Кер құ ла ат ты Кен де бай» деп 
атай ды. Сіз дің елі ңіз ге ері гіп кел ге нім жоқ, жұ мыс пен 
кел дім. Екі бір дей жоқ із деп жүр мін... На мыс із деп 
жүр мін, рұқ сат бол са ай тай ын, – дей ді Кен де бай.

– Айт , айт , ба лам! – дей ді хан. 
– Бұ дан бір не ше жыл бұ рын сіз дің жо рық шы ла-

ры ңыз елі міз ді шау ып, ма лы мыз ды ай дап, қол ға түс кен 
ба ты ры мыз ды бай лап алып ке тіп ті. Мі не, сол ба тыр ды 
бо са тып әкет пек бо лып кел дім. Бұл – бі рін ші. Екін ші 
жо ғым мы нау: бір кү ні мал да жүр ге нім де ас пан дап 

Ер қа на ты – ат.

Сөздіңкөркі– мақал

Алмасқылыш – тиген 
жерін кесіп түсетін өткір 
қылыш.
Жорықшы – жорыққа 
аттанушы, сапарға 
шығушы.
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ұш қан ал ты ақ қу дың ал тын ке бі сі ме нің қо лым да қал-
ды. Сол ал тын ке біс сіз дің ел ді кі дей ді. Со ны та быс 
ет ке лі кел дім, – деп, Кен де бай ал тын ке біс ті хан ға ұсы-
на ды. Хан:

– Дұ рыс, ба лам! Сіз дің ел дің ма лын ай да тып, 
ба ты рын бай ла тып ал дыр ға ным рас. Мер ген бай ба тыр 
әй елі мен еке уі біз дің қол да. Зын дан да жат қан Мер-
ген бай ба тыр ға: «Ма ған қыз мет ет сең, бо са там», – деп 
ел ші жі бе ріп едім, қа рыс қан ба тыр екен. « Жау ыма 
қыз мет іс те мей мін. Бі рақ, қол-ая ғым ды бо сат саң, 
со дан кей ін сөй ле сем», – деп, қа ры сып жа тып ал ды. 
Бо са ту ға қо рық тық. Он да ғы мақ сат: се ні қол ға тү сі ру 
еді. Се нің ата ғың біз ге де мә лім. Се ні ал дыр тып, құ лы-
ным ды қой май тын алып құс қа жұм са мақ едім. Өзім 
із деп та ба ал ма ған соң, на мы сы бол са, із деп ке   лер деп, 
елің ді шап ты рып, ба ты рың ды бай ла тып ал ды рт  қан 
едім. Одан кей ін де екі жыл дай кел ме дің, со дан соң 
ал ты қы зым се ні із деп бар ған бо ла тын. Бұл – ме нің 
кі ші қы зым ның ке бі сі. Ен ді се нің ал ды ңа қоя тын та ғы 
бір шар тым бар. Ол мы нау: дү ние де же ті бас ты дәу 
бар, ақыр ған арыс тан бар, жал мау ыз кем пір бар. Осы 
үшеуін өл ті ріп, бас та рын алып кел. Осы ны орын да саң, 
ба ты рың ды бо са тып бе ре мін, ма лың ды өзі ңе қай та-
ра мын. Кі ші қы зым ды бе ріп, күй еу ете мін, – дей ді. 
Кен де бай Кер құ ла ат тың қан жы ға сын да ғы қор жы нын 
алып ке ліп, арыс тан ның азуын, кем пір дің ба сын, же ті 
бас ты дәу дің көз де рін хан ның ал ды на тө гіп тас тай ды. 
Хан ра зы бо лып, зын дан да жат қан Мер ген бай ба тыр-
  ды, оның әй елін, қол ға түс кен бас қа адам дар ды азат 
ете ді. Шау ып ал ған ма лын қай та рып бе ре ді.

Кі ші қы зын Кен де бай ға қо сып, отыз күн ой ын, 
қы рық күн той ын іс теп, көп сый лық тар бе ріп, Кен де-
бай ды елі не ат тан ды ра ды. Кен де бай ел дің ма лын ай дап 
ке ліп, ие ле рі не та быс ете ді. Ата-ана сы на қо сы лып, 
ба ла қу ана ды. Ба ла сы на қо сы лып, ата-ана қу ана ды. 
Ұлы ду ман, үл кен той іс тей ді. Кен де бай тұр ған да ел ге 
ба тып еш бір жау тие ал май ды. Сөйт іп, бұл ел «Кер құ ла 
ат ты Кен де бай ба тыр дың елі» бо лып ата нып ты.

Кітапсүйерлерүшін

«Қа зақ ер те гі ле рі» топ та ма сы нан өз де рі ңе ұна ған ер те гі лер ді оқың дар, ер те гі кей іп кер-
ле рі нің га ле рея сын жа саң дар.

Кітапсүйерлерүшін
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«Білу»
1. Қа ра тау дың ете гін де, Қа ра су дың бой ын да кім өмір сү реді?
2. Қа зан ғап ба ла сын қа лай атады? Ол қа лай өседі?
3. Кен де бай елі не қан дай пай да кел тір еді?
4. Кен де бай аң ау лап жү ріп, тау ете гін де жо лық қан буаз бие ні не ден 

ара ша ла мақ бо ла ды?
5. Құ лын ды не мен асы рай ды, ол қа лай өсе ді?
6. Ел Кен де бай ды қа лай атай тын бол ды?
7. Кен де бай аң ау лап жү ріп, кім ге жо лы ға ды?
8. Қой шы ба ла не ге сон ша жү деп, қай ғы дан қан жұ тып жүр?
9. Кен де бай қан дай ше шім қа был дай ды?
10. Кер құ ла ат қа тіл бі тіп, ие сі не не айт ты?
11. Кен де бай арал да ғы хан елі не кім болып ба ра ды?
12. Хан екі ұлы на не айт ты? Оны кім ес ті ді?
13. Түн гі кү зет ке кім дер шық ты? Түн де қан дай оқи ға бол ды?
14. Ер те ңі не хан ұл да ры әке сі не не деп жау ап бер ді?
15. Кен де бай хан ға ке ліп қан дай дат айт ты?
16. Хан ұл да ры мен Кен де бай ды қай да жұм сай ды?
17. Кен де бай ға кө мек ке не  ке л ді?
18. Ал ды нан кө рін ген тау кім болып шы ға ды? Оны қа лай же ңе ді?
19. Кен де бай ақыр ған арыс тан ды қа лай же ңе ді?
20. Хан ор да сы на ал тын құй рық ты құ лын ды кім алып ке ле ді?
21. Той үс тін де Кен де бай хан ға қан дай өті ніш айт ты?
22. Хан жауабы қандай болды?
23. Кен де бай қой шы бала ға бер ген уә де сін орын да ды ма?
24. Бұл ел ен ді қа лай аталыпты?

«Түсіну»
1. Не лік тен Кен де бай буаз бие нің қар нын жа рып, құ лы нын ала ды?
2. Не ге Кен де бай қой шы ба ла ның ата-ана сын із деп шы ға ды?
3. Кер құ ла ат қа тіл біт ке нін қа лай тү сі не сің дер?
4. Кен де бай дың же ті бас ты дәу мен ақыр ған арыс тан ды же ңуі не ні біл-

ді ре ді?
5. Не лік тен «Кер құ ла ат ты Кен де бай» ер те гі сі қи ял-ға жай ып ер тегілер 

тү рі не жа та ды? Қи ял-ға жай ып ер те гі лері не тән ерек ше лік тер ді 
атаң дар.

«Талдау»
1. Кен де бай ды ер те гі кей іп кер ле рі мен са лыс ты рың дар.
2. «Венн диаг ра ма сы» ар қы лы Кен де бай мен Ер Төс тік ті, Кер құ ла ат 

пен Ер Төс тік тің аты Шал құй рық ты са лыс ты рың дар. («Ер Төс тік» 
ер те гі сі хрес то ма тия да бе ріл ген.)

Білу

Түсіну

Талдау
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Ер ТөстікКендебай

ШалқұйрықКерқұла ат

«Жинақтау»
Кен де байдың бой ын да ғы асыл қа си ет тер ді жи нақ тап, «Кен де бай 

кім? Қандай адам?» де ген сұ рақ тө ңі ре гін де клас тер құ рың дар.

Кен де бай кім? 
Қандай адам?
Кен де бай кім? 
Қандай адам?

«Қолдану»
1. Ер те гі нің аудио нұс қа сын тың даң дар.
2. PowerPoint прог рам ма сын қол да нып, ер те гі нің қи ял-ға жай ып тық 

си пат та ғы оқи ға ла ры ның су рет те рін са лың дар.
3. Кен де бай дың елі не жа са ған қам қор лы ғын, өмі рін де гі ма ңыз ды оқи-

ға ла ры ның тіз бе гін құрыңдар.
4. Кер құ ла ат ты Кен де бай ды қа лай елес те те сің дер? Си пат тап бе рің дер. 

Оқу лық та ғы су рет тер ер те гі нің қай эпи зод та рын бей не лей ді?
5. Ер те гі маз мұ нын өз сөз де рің мен ай тып бе рің дер. Қан дай ма қал-

мәтел дер ер те гі маз мұ нын аша ды деп ой лай сың дар? Мы сал дар кел ті-
рің дер.

6. Жыл қы ның қа си ет те рі ту ра лы не бі ле сің дер? Топ тау сыз ба сы ар-
қы лы көр се тің дер.

7. Өз де рің ді ре жис сер ре тін де се зі ніп, ер те гі маз мұ ны бой ын ша ки но-
сце на рий жа саң дар. Әр  кадр ға атау бе рің дер. Ер те гі-ки но ла рың     ды 

Жинақтау

Қолдану

«Ер Төс тік» ер те гі сі нің 
сы ры не де?
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қа лай атар едің дер? Ер те гі-ки но ла рың а атау беріп, «Кер құ ла ат ты 
Кенде бай» мульт филь мі мен са лыс ты рың дар. 

8. Ер те гі маз мұ ны бой ын ша «Қа те ні тап» ой ынын ой наң дар. Ой ын 
шар ты: Үш топ қа өз қа лау ла рың бой ын ша бө лі нің дер. Әр топ өз тап-
сыр ма сын ала ды. 

 1-топ: Ер те гі нің кез кел ген үзін ді сін су рет ар қы лы бе ру. Су рет те мін-
дет ті түр де бір-екі қа те бо луы ке рек. 

 2-топ: Ер те гі ден бір үзін ді ні ша шы раң қы сөз дер ре тін де жа зу. Сөз-
дерде бір-екі қа те бо луы ке рек. 

 3-топ: Ер те гі маз мұ ны бой ын ша бір не ше сұ рақ тар құ рас ты ру. Сұрақ-
тар да бір-екі қа те бо луы ке рек. 

 Тап сыр ма лар жа зы лып бол ған соң, топ тар тап сыр ма ла ры мен ал ма-
са ды. Олар бір-бі рі нің қа те ле рін тау ып, тү зе ту ле рі ке рек. Тү зе ту лер ді 
арнайы па рақ қа жа зу ға бо ла ды.

 Топ № Тап сыр ма сы Қа те ле рі Тек сер ген топ

1-топ
2-топ
3-топ

9. Дос тар! Ға жай ып қа то лы ер те гі лер ді оқы дың дар, ер те гі кей іп кер ле-
рі мен та ныс тың дар. «Ер те гі лер елі не сая хат» та қы ры бы на өз де рі ңе 
ұна ған ер те гі маз мұ нын су рет тер ар қы лы бе рің дер. Су рет те рің ді сөй-
ле тің дер.

10. «Диа лог-ер те гі» құ рас ты ру ой ынын өт кі зің дер. Ой ынның шар ты: 
Ойын  ды бас тау шы оқу шы ой дан шы ға рып, кез кел ген бір ер те гі ні бас-
тай ды. Қал ған оқу шы лар бас тал ған ер те гі ні бір-бір сөй лем нен ары қа-
рай жал ғас ты ра ды. Ең соң ғы оқу шы ер те гі ні ұт қыр ше шім мен аяқ тауы 
ти іс. Ер те гі нің дәс түр лі бас та ма сы, да муы, аяқ та луы бо луы ке рек.

11. Қан дай ер те гі кей іп ке рі мен сая хат қа шы ғар едің дер? Не лік тен? Өз 
ер те гі ле рің ді құ рас ты рың дар, сая хат тың бағ дар па ра ғын құ рың дар.

«Бағаберу»
1. Ер те гі ден қан дай әсер ал дың дар? Қай жер де бас кей іп кер мен бір ге 

сүй ін дің дер? Ой ла рың ды ор та ға са лың дар.
2. Кен де бай ға мі нез де ме бе рің дер. Кен де бай дың елі не де ген қам қор-

лы ғы ту ра лы ой ла рың мен бөлісіңдер.
3. Кен де бай дың тұл па рын дай ат тар бү гін гі күні кез де се ме?
4. Кен де бай дың ор нын да бол саң дар, сен дер не іс тер едің дер, қан дай ше-

шім қа был дар едің дер? Қа лай ой лай сың дар, Кен де бай дұ рыс ше шім 
қа был да ды ма, әл де бұ рыс па? Ер те гі нің қай үзін ді сі сен дер ге ұна ды?

5. Ер те гі маз мұ ны бой ын ша қан дай қо ры тын ды жа сау ға бо ла ды?

Бағаберу
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Өздеріңе ұнаған ертегі кейіпкерлерімен диалог құрыңдар.

Әдебиеттеориясы

Сюжетжәнекомпозициятуралытүсінік
Көр кем  шы ғар ма да ғы  оқи ға лар дың  рет-ре ті мен  ба ян да лып,  бір-бі рі мен  бай ла ны сып, 

бір тұ тас же ліс құ ру ын сюжет дей міз. Кез кел ген шы ғар ма да су рет те ле тін оқи ға ның бас
талуы, дамуы, аяқталуы  бар.  Оқи ға ға  қа тыс ты  адам дар  да  үй ле сім ді  әре кет тер ге   
тү седі.

Сю жет тің бас та луы оның кі ріс пе сі тә різ ді: мұн да әде би қа һар ман дардың хал-жағ дайы, 
тір ші лігі,  қо ғам дық ор тасы, бо ла шақ оқи ға лар ор ны су рет те ле ді. Бұл – экспозиция деп 
атала ды.

Сюжеттікбайланыс–адам дар ара сын да ғы әре кет тің ба сы, шы ғар ма ар қау ын да ғы 
не гіз гі  оқи ға ның  ту ын дау  се бе бі. Сю жет тік  да му дың ең жо ға ры  са ты сы – шығарманың
шарықтаушегі. Мұн да  адам дар  ара сын да ғы  қи мыл-әре кет  кү шей іп,  бар лық  оқи ға лар 
мен құ бы лыс тар шо ғыр ла на ды. Шы ғар ма сю же ті нің ше шу ші ке зе ңі – шешім. Бұл – су рет-
кер дің өзі су рет теп отыр ған өмір шын ды ғы на шы ғар ған «үкі мі», түр лі тар тыс тан ту ған нақ ты 
нә ти жесі.

Көр кем шы ғар ма да ғы оқи ға ның бас та луы, олар дың бай ла ны сы, ша рық тау ше гі, ше ші мі 
шығарманыңқұрылысы не ме се композициясыбо лып та бы ла ды.

Композиция–(құ рас ты ру) сю жет тік да му дың ке зең-ке зең де рін бір жүйеге кел ті ріп, рет-
теп, қиыс ты рып тұ ра тын нәр се.

«Қазақ әдебиеті» анықтамалығы

«Кер құ ла ат ты Кен де бай» ер те гі сі нің сюжеті мен ком по зи ция лық құ ры лы сын анық-
таң дар.

Диалогқұру
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Қазақ халқының ертеден келе жатқан әдеби мұрасының бірі – мазмұны бай, тілі 
шұрайлы, кең өрісті, терең ойлы – батырлар жыры. 

 БАТЫРЛАРЖЫРЫ

Ау ыз әде бие ті нің кең та ра ған тү рі нің бі рі – ба тыр-
 лар жы ры. Ба тыр лар жы ры ер лік ті дә ріп тей ді, хал қы-
мыз дың ба сы нан өт кен та ри хи оқи ға лары мен та рих та 
бол ған адам дар дың ер лік те рін ба ян дай ды. Бұл жыр-
лар ды да әу ел бас та бел гі лі ақын дар шы ғар ған, бі рақ 
жа зу бол ма ған дық тан, ав тор ла ры ұмы ты лып, ха лық 
игі лі гі не ай нал ған.

Ха лық әр қа шан ба тыр ла рын дә ріп те ген, олар 
ту ра лы сан түрлі аңыз дар ту ғы зып, жыр лар жаз ған, 
ерен ер лі гін ұрпаққа үл гі ет кен. Осы ба тыр лар жы рын 
жыр шы ларымыз ұрпақтан ұрпақ  қа таратып, біз дің 
за ма ны мыз ға дей ін жет кі зген.

Жыршы – жаттап жыр айтушы, ел ішіне таратушы. 
Жыршы жырау сияқты өз жанынан жыр шығармайды, 
бірақ эпикалық дастандар мен толғауларды белгілі бір 
әуенге салып, айлап жырлайтын халық поэзиясының 
ірі өкілі. Жыр шы-жы рау лар ба тыр лар жы рын ға сыр-
 лар бойы қо быз ға не ме се дом бы ра ға қо сып, ау ыз дан-
ау ыз ға та ра тып кел ген.

Ба тыр лар жы ры – әр ба тыр ды� ерек ше ер лі гін, 
елі �шін жа са 	ан е� бе гін жыр ла 	ан өле� дер.

 Ба cты та қы ры бы – Ота нын сырт қы жау лар дан қор-
ғау, өз елі нің тәу ел сіз ді гі үшін кү ре су. Қа зақ ба тыр лар 
жы рын да қып шақ, но ғай лы қа зақ та ры қы зыл бас тар ға, 
қал мақ тар ға қар сы кү ре се ді. Ба тыр лар жы рын да 
ба тыр  дың тек ер лі гі ға на емес, со ны мен қа тар оның елі-
не, же рі не, ата-ана сы на, ту ған-ту ыс қан да ры на, сүй ген 
жа ры на де ген се зім де рі, тол ға ныс та ры да жыр ла на ды. 
Ба тыр да – адам. Ол да адам дар ша қу ана ды, қай ғы-
ра ды, бі рақ бұл жыр дың не гіз гі та қы ры бы емес. Жыр-
дың не гіз гі өзе гі – ел на мы сын қор ғау, ер лік, ба тыр лық.

Құ ры лы сы жа ғы нан ба тыр лар жы ры ның өзі не тән 
ерек ше лік те рі бар. Ба тыр «Құ дай дан ті леп ал ған» 
бі реу  дің жал ғыз ба ла сы бо ла ды. Төрт-бес жа сын да-ақ 
ас қан күш тің ие сі еке ні та ны ла ды. Кей ін өзі не се рік 

Естеріңетүсіріңдер:
Ха лық ау ыз әде бие ті 
де ге ні міз не?

Ау ыз әде бие ті нің жаз ба 
әде би етінен қан дай 
ай ыр ма шы лық та ры бар?

Меңгерілетінбілім:
Ба тыр лар жы ры де ге-
ні міз не?
Ба тыр лар жы ры ның 
та қы ры бы қан дай?

Қа зақ тың ба тыр лар 
жы ры ның қай сы сын 
ал сақ та, бә рін де де ел 
бір лі гі мен Отан қор ғау 
мә се ле сі бі рін ші ке зек те 
тұ ра ды. Ба тыр лар дың 
ойы мен ар ма ны, ел 
мұ ңы ха лық тағ ды ры мен 
ұш та сып жа тыр.

М.Ғаб дул лин

Зергерсөз
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жа ры мен аты та бы лып, жа сы нан ел қа мын, жұрт пай-
да сын ой лай ды. Ба тыр лар ды ат са – оқ өт пей ді, шап са – 
қы лыш кес пей ді, от қа сал са – күй мей ді, су ға сал са – 
бат пай ды. Осын дай әсі ре леу ба тыр лар жы ры на 
ер те гі лік са рын бе ре ді. Ба тыр лар жы ры да ха лық ау ыз 
әде бие ті нің бас қа түр ле рі си яқ ты ау ыз ша та ра ған-
дық тан, көп нұс қа лы бо лып ке ле ді. Ке ңі нен та ра ған 
қа зақ ба тыр лар жы ры на «Ал па мыс ба тыр», «Қо бы-
лан ды ба тыр», «Ер Тар ғын», «Қам бар ба тыр», «Ер 
Қо сай», «Ар қа лық ба тыр» жә не т.б. жа тады

Артықболмасбілгенің

Қа зақ  ба тыр лар  жы ры  жай ын да  ал ғаш  пі кір  ай тып,  зерт теу  жүр гіз ген  ға лым дар  – 
В.В.Рад лов, И.Е.Бе ре зин, Г.Н.По та нин, Ш.Ш.Уәли ха нов, Н.И.Ильминс кий, А.Е.Алек то ров, 
Ә.А.Ди ваев.  Олар дың  әр қай сы сы  әр  ке зең де  бол са  да,  қа зақ  ау ыз  әде бие ті нің,  со ның 
ішін де ба тыр лар жы ры ның мол ды ғын,  өзін дік  ерек ше лі гін  атап  көр сет ті. Со ны мен  қа тар 
олар ел ау зы нан эпос үл гі ле рін жи нап, хат қа тү сі ру де, жыр нұс қа ла рын бір-бі рі мен са лыс-
ты рып, бас па ға да яр лау да, орыс ша ға ау дар тып, тү сі нік тер жа зу да көп ең бек ет ті.

«Қа зақ әде бие ті». «Ба тыр лар жы ры» топтамасынан

«Білу»
1. Ба тыр лар жы ры де ге ні міз не? Он да не ту ра лы ба ян да ла ды?
2. Ба тыр лар жы рын ай ту шылар кімдер?
3. Жыр шы кім? Жыр шы лар ба тыр лар жы рын қа лай та рат қан?
4. Ба тыр лар жы ры ның та қы ры бы қан дай?
5. Ба тыр лар жы рын да ба тыр дың ер лі гі нен бас қа та ғы не жыр ла на ды?
6. Жыр дың не гіз гі өзе гі не?
7. Ба тыр лар жы ры ның қан дай ерек ше лік те рі бар?
8. Қа зақ хал қы ның қан дай ба тыр лар жы рын бі ле сің дер?

Ау ыз әде бие ті нің кең 
та ра ған тү рі нің бі рі – 
ба тыр лар жы ры. Ба тыр-
 лар жы ры ның бас ты 
та қы ры бы – Ота нын 
сырт қы жау лар дан қор-
ғау, өз елі нің тәу ел сіз ді гі 
үшін кү ре су. Ба тыр  лар 
жы рын ай ту шы лар да, 
біз дің за ма ны мыз ға дей ін 
жет кі зу ші лер де – жыр-
шы лар.

Түйін

Артықболмасбілгенің

Білу

Ба тыр лар жы ры ның 
ерек ше лі гі қан дай?
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«Түсіну»
1. Не лік тен ба тыр лар жы ры ха лық игі лі гі не, әде би мұ ра ға ай нал ған?
2. Не се беп ті ха лық ба тыр лар ту ра лы жыр лар ту ғыз ған?
3. Не лік тен ба тыр лар жы рын да ер те гі лік са рын кез де се ді?
4. Ба тыр лар жы ры ның көп нұс қа лы бо лып ке лу се бе бі не де?

«Талдау»
Ба тыр лар жы рын ертегіле рмен салыс ты рың дар. Қан дай ұқ сас тық-

та р мен айырмашылықтар бар?

«Жинақтау»
«Ба тыр лар жы ры» ту ра лы ба ян дау дың ті рек сыз ба сын құ рып, оны 

жауап та рың да пай да ла ның дар.

Батырлар 
жыры

«Қолдану»
1. Мә тін ді бір не ше ма ғы на лық бө лік тер ге бө лің дер, әр бө лік тен м аңыз-

 ды де ген мә лі мет ті, тү сі нік ті жа зып алың дар.
2. «Ба тыр лар жы ры» ту ра лы мә тін маз мұ ны бой ын ша оңай жә не қи ын 

сұрақ тар кес те сін құ рас ты рың дар.

Оңай сұ рақ тар
( жа уа бы мә тін де бар)

Қи ын сұ рақ тар
(на� ты жа уа бы мә тін де жо�, бі ра� 
атал �ан та �ы рып �а �а ты сы бар)

3. Ер лік, ба тыр лық ту ра лы ма қал-мә тел дер ді ес те рі ңе тү сі ріп, жат қа 
ай тың дар. 

Түсіну

Талдау

Жинақтау

Қолдану
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«Бағаберу»
1. Қа лай ой лай сың дар, бүгін де ба тыр лар жы рын ай ту шы лар бар ма?
2. Ба тыр лар жы ры ның ма ңы зы қан дай деп ой лай сың дар? Не лік тен?

Кітапсүйерлерүшін

«Ба тыр лар жы ры» ту ра лы «Қазақ энциклопедиясынан», «Бабалар сөзі» топтамасынан, 
wikipedia.org, el.kz сайт материалдарынан оқыңдар. Түйген ойларыңмен бөлісіңдер.

Парталастарыңмен мәтін мазмұны бойынша диалог құрыңдар.

 

Бағаберу

Кітапсүйерлерүшін

Диалогқұру
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Қа зақ халқының мазмұны бай да салалы эпостық дастандарының бірі – «Қо бы-
лан ды ба тыр» жы ры.

«Қобыландыбатыр»жырытуралы

«Қо бы лан ды ба тыр» жы ры ның не гіз гі та қы ры бы – 
ел тәу ел сіз ді гін қор ғау, ел қор ға ны – ба тырлар дың 
ер лік іс те рін ма дақ тау. На ғыз ба тыр – өз әке сі нің ға на 
ба ла сы емес, бү кіл ел дің ба ла сы. Сон дық тан Қо бы-
лан ды бү кіл қып шақ елі нің пер зен ті бо лып су рет те ле ді. 

Қо бы лан ды ба ла кү ні нен ерек ше бо лып өсе ді:

...Өзі ал ты жа сын да
Кәм шат бөр кі ба сын да,
То был ғы то ры ат ас тын да,
Қар шы ға сы қо лын да,
Та зы сын ерт кен со ңын да...

Ал ты жа сын да ат қа мі ніп, бе лі не са дақ бай лай ды, 
күн де киік ау лай ды, «Ай ас тын да ғы тең ге ні екі бө ліп 
ұшы рып», Құрт қа ға үй ле не ді.

Қо бы лан ды ба тыр үй де емес, түз де, да ла да шы ны-
ға ды. Оны әке сі Тоқ тар бай дың Ес те міс де ген ері бау-
ли ды:

Тоқ тар бай дың жыл қы да
Тоқ сан құ лы бар еді.
Тоқ са ны ның бас ты ғы,
Ес те міс де ген ер еді.
Қо бы лан ды ны бар ға сын
Ес те міс ерің баули ды.

Жыр да Қо бы лан ды ның ер лік іс те рі ас қан сүй іс -
пенші лік пен жыр ла на ды. Қо бы лан ды ның Қа зан ға, 
Ал  шағыр ға жал ғыз ша бу ыл жа сауы, Кө бік ті ні же ңуі, 
ел тәу ел сіз ді гі үшін ба сын өлім ге ті гуі оны шынайы 
батыр етіп көр се те ді. Ба тыр дың ба тыр лық бей не сін 
оның сүй ген жа ры Құрт қа, өжет қыз Қар лы ға, батыр 
Қа ра ман, жан се рі гі Тай бу рыл то лық ты ра ды.

Естеріңетүсіріңдер:
Ба тыр лар жы ры ту ра лы 
не біл дің дер?

Ба тыр лар жы ры ның 
не гіз гі та қы ры бы қан дай?

Меңгерілетінбілім:
«Қо бы лан ды ба тыр» 
жы рын да қан дай оқи-
ға лар су рет те ле ді?

Қо бы лан ды қан дай ер лік 
іс тер жа сай ды?

«Қо бы лан ды ба тыр» 
жы ры қан дай ту ын ды?

Ер дің ер лі гі – елі мен, 
Ел дің ел ді гі – ері мен. 
Ер – ел қор ға ны. Сон-
дық тан да ха лық өз 
ба тыр ла ры ның ер лі гін 
ма дақ тап, оны жы рла-
ры на өзек ет кен.

М.Ғаб дул лин

Зергерсөз
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«Қо бы лан ды ба тыр» жы ры нан Қо бы лан ды ның дү ние ге ке луі, Ай ас тын да ғы тең ге ні 
қақ бө ліп, Қы зыл ер ді же ңіп, сұ лу Құрт қа ға үй ле нуі ту ра лы үзін ді ұсы ны ла ды. Жыр дың 
то лық нұс қа сы хрес то ма тия да бе ріл ген.

Қобыландыбатыр
(жыр дан үзін ді)

Ке ше гі өт кен за ман да,
Дін мұ сыл ман аман да,
Қа ра қып шақ Қо бы лан ды,
Ата сы мұ ның Тоқ тар бай,
Ха лық тан ас қан бол ды бай.
Бай лы ғын да есеп жоқ,
...Бай-ке дей дің кө ңі лі жай.
Қыс қыс тауы – Қа рас пан,
Қа рас пан көк ке талас қан...
Сек сен ге жа сы кел ген ше,
Бір ба ла көр мей Тоқ тар бай,
Қай ғы ме нен қан жұ тып,
Ақы лы нан адас қан.
Тоқ тар бай дың за ры на,
Қа лың Қып шақ қай ыс қан.
Әулие қой май қы ды рып,
Ете гін ше ге сы ды рып,
Же ті пір ге та ныс қан.
Әулие ге ат ай тып,
Қо ра сан ға қой ай тып,
Қа был бол ған ті ле гі,
Жа рыл ған дай жү ре гі.
Ана лық тай бәй бі ше,
Елу ге жа сы кел ген де,
«Кө зім ді аш пай дү ние ден
Өте мін бе?» де ген де,
Сон да көр ген арыс тан –
Бір ұл, бір қыз ата дан:
Қыз дың аты Қар лы ғаш,
Қо бы лан ды ға қа рын дас...
Ал ты жас қа кел ген де,
Арыс тан ту ған Қо бы лан,
Қа зы на дан қам қа киеді.
Өзім нің ен шім бол сын деп,
То был ғы мең ді тор ат ты,

Ен ші қы лып мі не ді.
Қо бы лан ды ның ті ле гін,
Бү кіл Қып шақ ті ле ді.
Өзі ал ты жа сын да,
Кәм шат бөр кі ба сын да,
То был ғы то ры ат ас тын да,
Қар шы ға сы қо лын да,
Та зы сын ерт кен со ңын да,
Же ті пір ге сыйы нып,
Ба ра тұ ғын жо лын да,
Тоқ тар бай дың жыл қы да,
Тоқ сан құ лы бар еді,
Тоқ са ны ның бас ты ғы,
Ес те міс де ген ер еді.
Ес те міс ті кө ру ге,
Жыл қы ға ба ла жө нел ді.
Жыл қы ға ба ла бар ға сын,
Бау рап ма лын ал ға сын,
Тоқ сан құл мен Ес те міс,
Ри за тау ып қал ға сын,
Қол ға нат пен құй рық қа,
Ен ді тоқ сан ке нел ді.
Қо бы лан ды ны бар ға сын,
Ес те міс ерің баули ды.
Күн де киік ау лай ды,
Кез дес се жау ын жау лай ды,
Жыл қы да жа тып Қо бы лан ды,
Ек пі ні от тай қау лай ды.
Қар шы ға сы қо лын да,
Құ май та зы со ңын да,
Ес те міс пен еке уі,
Қо нып жат са бір тау да,
На маз шам нан өт кен де,
Құт пан мез гіл жет кен де,
Құ ла ғы на ба тыр дың,АР
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   «Қо бы лан ды ба тыр» 
жы ры ның қыс қа ша 
маз мұ ны қан дай?

CD 06 

  «Қо бы лан ды ба тыр» 
жы ры ның кей іп кер ле рі 
қан дай?

  «Қо бы лан ды ба тыр» 
жы ры ның көр кем дік 
ерек ше лі гі қан дай?

CD07–08
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Бір дау ыс кеп шу лай ды.
Ар ғы ас тын да сол тау дың,
Бұр қы ра ған бу шық ты,
Шуыл да ған шу шық ты.
«Бұл не қыл ған дау ыс?» – деп,
Ес те міс тен сұ рай ды,
Айт па сы на қой май ды.
Сон да Ес те міс сөй лей ді,
Сөй ле ген де бүй дей ді:
«Ар ғы ас тын да бұл тау дың,
Қы зыл бас тың елі бар,
Жа сыл бай тақ же рі бар,
Ай дын ды шал қар кө лі бар,
Көк тім Ай мақ ха ны бар,
Не ше мың сан жа ны бар.
Қан ша жи ған хал қы на,
Көр се тіп тұр ған сә ні бар.
Құрт қа де ген қы зы бар,
Жұр ты на жай ған на зы бар.
Ай ас ты на ас пан ға,
Құр ды ба қан қақ ты рып,
Ал тын тең ге ат ты рып.
Тең ге ні атып тү сір ген –
Құрт қа ны сұ лу сол алар.
Со ның дау сы бұл дау ыс, 
Көп тен шық қан бұл ха бар.
Кө ңі лің ау ып, шы ра ғым,
Бұ ған бол ма ын ты зар.
Шар ға са лып ба сың ды,
Бо ла көр ме сен құ мар».
Қан ша айт са да Ес те міс,
Бар ғы сы кел ді ба ла ның,
«Тү сі рем, – деп, – атып дәл,
Кә міл пір лер бол са жар».
Ес те міс та ғы сөй лей ді:
«Қой, шы ра ғым, жас сың ғой,
Қа быр ғаң се нің қат қан жоқ,
Омырт қаң өсіп жет кен жоқ,
Жі бе ру ге қор қа мын,
Ті лім ді ал саң, рұқ сат жоқ.
Бар ған мен ке зек кел мес-ті,
Ба ғып жат қан Құрт қа ны
Қы рық бес кез Қы зыл ер
Шы ра ғым, тең дік бер мес-ті».
Оты рып бұ лар ке ңес ті,

Мін ген аты ала еді,
Қыл шық жүн ді қа ра еді.
Тоқ тау сал ды Ес те міс,
Жі бер гі сі кел мей ба ла ны.
«Ба таң ды бер, кө ке», – деп
Ал дын-ар тын ора ды.
Бар ғы сы ке ліп ба тыр дың,
Тоқ та май ды та ба ны.
Ес те міс тей ерің нің,
Тау сыл ға сын ама лы,
Ба та сын бе ріп, қол жай ып,
Үс ті не сау ыт ки гіз ді.
Жа ны на бай лап бо лат ты,
Бе лі не са дақ іл гіз ді.
То был ғы мең ді то ры ат пен,
Дөң ге лен тіп жө нел ді.
Атып жат қан же рі не,
Ір кіл мес тен ке ле ді.
Кел ген ді гін ба ла ның,
Көк тім Ай мақ кө ре ді.
Айба ты нан сес те ніп,
Ба ла ны кел ген сы на ды.
Қо бы лан ды дай тө ре ні:
«Қа зақ тың ері кел ді», – деп,
Көк тім Ай мақ пат ша сы,
Ке зек ті бұ ған бе ре ді.
Кә міл пір лер же бе ді,
Қо лы на алып тол ға нып,
Қо зы жауы рын же бе ні.
Ат үс ті нен ші ре ніп,
Сон да тұ рып тар та ды,
Кә міл пір лер сен ге ні.
Құ ру лы ба қан ба сын да
Екі бө ліп ұшыр ды.
Айт қан серт тен қай та ал май,
Отыз күн ұдай той ын қып,
Көк тім Ай мақ ата сы
Қыз Құрт қа ны бер ге ні.
Жұр тын жиып той қы лып,
Құрт қа сын ды сұ лу ды
Қо бы лан ды дай ба тыр ға,
Бе рей ін деп жат қа нын,
Қы рық бес кез Қы зы л ер,
Ха ба рын мұ ның есіт ті.
«Ме ні ме нен кү ре сіп,АР
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Жық са, алар», – де сіп ті.
«Аты-то нын ол жа лап,
Аман қайт са жа рар», – деп,
Өзін ше жел дей есіп ті.
Бе ті не жан қа рат пай,
Кө ңі лі әб ден өсіп ті.
Бұл сөз ді ес тіп Қо бы лан:
«Ар ты ма жау қал дыр ман,
Бер се Құ дай не сіп ті», –
Деп мі ніп ап аты на,
Қы зы л ер ге ке ле ді.
Ке ліп те сөй лей бе ре ді:
«Қо бы лан ды кел ді, шық сын», – деп,
 Дау ыс тап ха бар бе ре ді,
Шық па ға сын Қы зы л ер,
Жү гі ріп үй ге ене ді.
Тө сек те жа тып Қы зы л ер,
Қо бы лан ды ны кө ре ді.
«Ая ғым мен кү рес», – деп,
Бір ая ғын бе ре ді.
Ал пыс құ лаш ала ар қан,
Қы зы л ер дің ілу лі
Бо са ға да тұр еді.
Іліп алып аяқ қа,
Мі ніп алып то ры ат қа
Дү ріл де тіп жө нел ді.
Қы зы л ер ді сүй рет ті,
Сүй рет кі қы лып күй рет ті.
Ішін де шең гел, ті кен ге
Өк пе, бауы рын түй рет ті.
Та қым ға са лып сүй ре тіп,
Қа быр ға сын күй рет ті.

Мен сін бе ген дұш пан ды
Ақы лын тау ып үй рет ті.
Көк бө рі қы лып дұш па нын,
Тау мен тас ты кү ңі ре нт ті.
Қор лық пе нен өл сін деп,
Тас қа са лып бор ша лап,
Қы зы л ер ді еңі рет ті.
До ма лан ды жер ге бас,
Кеу де сі нен жан кет ті.
Қо бы лан ды сын ды жас ба ла,
Іс ті ор ны на кел ті ріп,
Құрт қа ға ке ліп сөй ле ді,
Кө ңі лі ер дің жел пі ніп.
«Сұл та ным не қыл ды екен», – деп,
Құрт қа сұ лу жү гі ріп,
Ал ды нан шық қан ен ті гіп,
Көк тім ге ха бар бе ре ді.
Дұш па ны нан құ ты лып,
Кө ңіл де рі жай лан ды.
Жө нел ту ге Құрт қа ны,
Көк тім Ай мақ ой лан ды.
Ал тын мен ішін бе зе ген,
Сыр ты кү міс ақ отау
Ке ліс ті ріп тү зе ген,
Арт ты ру ға сай лан ды.
Қы рық түйе қа зы на,
Қы рық құл мен қы рық күң,
Қо сып бер ді қы зы на.
Ата сы мен қош та сып,
Құрт қа ны алып ұза тып,
Ел ге қа рай жө нел ді...

Қыстау – мал шы лар дың мал қыс тай тын қыс қы ме ке ні.
Әулие – ді ни. 1) Құ дай жо лын уа ғыз дау шы адам; 2) қа си ет ті аруақ; 3) кө ріп кел, сәуе гей.
Қамқа – кө не. Зер тал шық та ры қо сы лып то қыл ған жі бек ма та.
Енші – 1) ба ла же ке үй бо лып бө лек шық қан да ата-ана сы бе ре тін мал-мү лік; 2) ие лі гін де, 
мен ші гін де бо лу.
Пір – ді ни. Қол дап, қо рғау   шы рух, аруақ; 2) ау ысп. Де меу ші, қол дау шы.
Баулу– тә лім-тәр бие бе  ру, үй ре ту, тә лім гер бо лу.
Намазшам – кеш кі на маз уа қы ты, ақ шам.
Наз– өк пе, ба зы на, ре ніш.
Ынтызар– ыс тық ықы лас, кө ңіл құш та рлық, әуес қой лық.

Сөзмаржан
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Артықболмасбілгенің

Ға лым дар дың  зерт теуін ше,  қа зақ  хал қын да мың ға  тар та  эпи ка лық  ту ын ды  бар  екен. 
Со лар дың ішін де бір ға на «Қо бы лан ды ба тыр» жы ры ның 29 нұс қа сы  анық тал ды. Қо бы лан-
ды ның өмір сүр ген дәу ірі бел гі лі. Бұл – та ри хи ақи қат. Қа зақ эн цик ло пе дия сын да: «Қа ра 
қып шақ Қо бы лан ды – ша ма мен ХV ға сыр да өмір сүр ген ба тыр, та ри хи қай рат кер. Көш
пе лі өз бек мем ле ке ті нің не гі зін қа лау шы Әбіл хай ыр хан ның бас ба ты ры. Ел ау зын да ғы 
де рек тер ге қа ра ған да, оның бейіті Қоб да өзе ні нің бой ын да» де лі не ді.

«Қо бы лан ды ба тыр» жө нін де гі аңыз әң гі ме ні ал ғаш рет бас па бе ті не тү сір ген – ака де мик 
В.В.Рад лов. «Қо бы лан ды ба тыр» жы ры нан бір үзін ді ні (Тай бу рыл дың ша бы сы) Ы.Ал тын-
са рин өзі нің «Қа зақ хрес то ма тия сы на» ен гіз ген.

«Қа зақ ба тыр лар жы ры» топ та ма сы  

Кітапсүйерлерүшін

«Қо бы лан ды  ба тыр»  жы ры ның  то лық  нұс қа сын  https://ushkin1.wordpress.com, 
www. кitap. kz  сайт   материалдарынан,  «Ба тыр лар  жы ры»  топ та ма сы нан  оқып  алың дар. 
Ба тыр лар жы ры на тән ерек ше лік тер ту ра лы сұх бат құ рың дар.

«Білу»
1. «Қо бы лан ды ба тыр» қан дай жыр?
2. «Қо бы лан ды ба тыр» жы ры ның та қы ры бы қан дай?
3. Жыр да ғы Тоқ тар бай, Ана лық, Қар лы ғаш кім?
4. Қо бы лан ды ба ла кү ні нен қан дай бо лып өсе ді?
5. Ес те міс де ген кім?
6. Қо бы лан ды ны Ес те міс қа лай баули ды?
7. Қо бы лан ды Ес те міс тен не ту ра лы сұ рай ды? Ес те міс қа лай жау ап бе ре ді?
8. Көк тім Ай мақ туралы не білдіңдер?
9. Қо бы лан ды ны Ес те міс қа лай ат тан ды ра ды?
10. Қо бы лан ды Көк тім Ай мақ тың қан дай шар тын орын дай ды?
11. Қо бы лан ды ға Қы зыл ер қан дай шарт қоя ды?
12. Қы зы л ер дің сө зін Қо бы лан ды қа лай қа был дай ды?
13. Қо бы лан ды ны көр ген Қы зы л ер оған не дей ді?
14. Қо бы лан ды Қы зы л ер ді қа лай же ңе ді?
15. Қо бы лан ды ның ал ды нан кім жү гі ріп шы ға ды?
16. Көк тім Ай мақ Құрт қа мен Қо бы лан ды ны қа лай шы ға рып са ла ды?

Артықболмасбілгенің

Кітапсүйерлерүшін

«Білу»
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«Түсіну»
1. Тоқ тар бай қай ғы сының себебі неде?
2. Не се беп ті Қо бы лан ды Ес те міс ті кө ру ге жө не ле ді?
3. Не лік тен Қо бы лан ды Көк тім Ай мақ елі не бар ғы сы кел ді?
4. Не лік тен Ес те міс ба ла ны жі бер гі сі кел ме ді?
5. Көк тім Ай мақ Құрт қа ны не лік тен Қо бы лан ды ға ұза та ды?
6. Не се беп ті Қо бы лан ды Қы зы л ер ге ке ле ді?
7. Көк тім Ай мақ тың кө ңі лі не ге жай лан ды?

«Талдау»
1. Қо бы лан ды мен Қы зы л ер ге са лыс тыр ма лы мі нез де ме бе рің дер.
2. «Венн диаг рам ма сы» ар қы лы Қо бы лан ды ба тыр ды Кер құ ла ат ты 

Кен де бай мен са лыс ты ра су рет тең дер. Қан дай ұқ сас тық тар мен ай ыр-
ма шы лық тар тап тың дар? 

Кер құ ла ат ты  
Кен де бай

Қо бы лан ды  
ба тыр

3. «Венн диаг рам ма сы» ар қы лы Құрт қа мен Қар лы ға ны са лыс ты рың-
дар. Кей іп кер лер ге тән қа си ет тер ді көр се тің дер.

Қар лы ғаҚұрт қа

«Жинақтау»
1. Оқу лық, хрес то ма тия ма те ри ал да рын пай да ла нып, Қо бы лан ды ның 

ер лік іс те рі нің тіз бе гін құ рың дар, ба ян дау дың ті рек сөз де рін жа зып 
шы ғың дар.

«Түсіну»

«Талдау»

«Жинақтау»
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2. «Қо бы лан ды ба тыр» та қы ры бы бой ын ша ті рек сыз ба құ рып, ба ян дап 
бе рің дер.

Қобыланды 
батыр

«Қолдану»
1. Хрес то ма тия дан Тай бу рыл дың ша бы сы су рет тел ген үзін ді ні мә нер-

леп оқып, жат тап алың дар.
2. «Қо бы лан ды ба тыр» жы рын сю жет тік-ком по зи ция лық құ ры лы сы на 

тал даң дар.
3. Қо бы лан ды ба тыр ға тән қа си ет тер ді жи нақ тап, топ тау сыз ба сы ар-

қы лы көр се тің дер. Қо бы лан ды ба тыр об ра зы ту ра лы қан дай қо ры-
тын ды шы ға ру ға бо ла ды? Жау ап та рың да www.zharar.com, http://
adebikz.com сайт  ма те ри ал да рын пай да ла ну ға бо ла ды.

4. «Қо бы лан ды ба тыр» жы рының маз мұ ны бой ын ша оңай жә не қи ын 
сұ рақ тар кес те сін құ рас ты рың дар.

Оңай сұ рақ тар
( жа уа бы мә тін де бар)

Қи ын сұ рақ тар
(на� ты жа уа бы мә тін де жо�, бі ра� 
атал �ан та �ы рып �а �а ты сы бар)

5. «Егер мен ба тыр бол сам, ...». Сөй лем ді аяқ таң дар.

«Бағаберу»
1. «Қо бы лан ды ба тыр» жы рын жыр ла ған жыр шы ту ра лы не ай тар едің-

дер? Жыр шы бей не сін қа лай елес те те сің дер?
2. Қа лай ой лай сың дар, Қо бы лан ды ба тыр қа зір гі кез де өмір сүр се, қан дай 

ер лік іс тер жа сар еді? Қо бы лан ды ға ұқ са ғы ла рың ке ле ме? Не лік тен?
3. Қа зір гі заманның ба тыр ла ры деп кім дер ді ай тар едің дер? Не лік тен?
4. «Қо бы лан ды ба тыр» жы ры ту ра лы ой ла рың ды «ПОПС фор му ла сы» 

ар қы лы біл ді рің дер.
 Бі рін ші сөй лем: «Ме нің ой ым ша, ...»
 Екін ші сөй лем: «Се бе бі, мен оны бы лай тү сін ді ре мін: ...»

«Қолдану»

«Бағаберу»
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  шін ші сөй лем: «Оны мен мы на фак ті лер мен, мы сал дар мен дә лел дей 
ала мын: ...»

 Со� �ы сөй лем: «Осы ған бай ла ныс ты мен мы на дай қо ры тын ды ше-
шім ге кел дім: ...»

5. Қобыланды батырдың ескерткіштері қай жерлерде қойылған? 
 Авторлары кімдер?
6. Ескерткіштерді салыстырыңдар, жырдағы сипатталған батыр бей-

несіне лайық па? Пікірлеріңді білдіріңдер.
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«Қо бы лан ды ба тыр» жы рының кейіпкерлерімен диалог құрыңдар.

Әдебиеттеориясы

Гиперболатуралытүсінік
Ха лық ау ыз әде бие тін де, әсі ре се, ба тыр лар жы рын да су рет те ле тін зат ты не ме се құ бы-

лыс ты ша ма дан тыс асы рып ай ту тә сі лі жиі қол да ны ла ды. Бұл тә сіл–гипербола (әсі
релеу)деп атала ды.

Әсі ре леу не ме се ги пер бо ла өз де рі ңе та ныс «Қо бы лан ды ба тыр» жы рын да өте көп кез-
де се ді. Мы са лы, Тай бу рыл дың ша бы сы:

Сон да Бу рыл гу ле ді,
Та ба ны жер ге ти ме ді,
Көл де нең жат қан көк тас ты,
Тік теп ти ген тұяғы,
Саз бал шық тай иле ді.
Аран дай ау зын аша ды,
Ая ғын топ-топ ба са ды,
Бір тө бе нің то за ңын,
Бір тө бе ге қо са ды, – 

деп су рет те ле ді.
«Қазақ әдебиеті» анықтамалығы

Ба тыр лар жы ры нан әсі ре леу ге мы сал дар кел ті рің дер.

Диалогқұру

Тапсырма
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Біз дің ті лі міз де өз де рің бі ле тін ер те гі лер ге ұқ сас әң гі ме лер бар. Олар аңыз әң гі-
ме лер деп атала ды. Аңыз әң гі ме лер дің ерек ше лік те рі, кей іп кер ле рі ту ра лы ке ле сі 
мә тін нен оқып-бі ле міз.

 АҢЫЗӘҢГІМЕЛЕР

Ха лық ау ыз әде бие ті нің бір тү рі не аңыз дар не ме-
 се аңыз әң гі ме лер жа та ды. А�ыз – та рих та бол 	ан 
та нымал адам дар ту ра лы та ри хи шын ды� �а не гіз-
дел ген көр кем шы 	ар ма. Аңыз әң гі ме лер де ер те гі 
си яқ ты кей де өлең, кей де жыр тү рін де ұр пақ тан ұр пақ қа 
бір не ше нұс қа да жет кен. Аңыз дар да ел дің, ру дың 
шық қан те  гі не ме се нақ ты лы бір жер де өт кен оқи ға лар 
ту ра лы ай ты ла ды. 

Аңыз бел гі лі бір адам ның аты на, іс-әре ке ті не бай ла-
ныс ты туа ды. Кей де аңыз әң гі ме де шын дық оқи ға мен 
қи ял-ға жай ып оқи ға ара ла сып оты ра ды. Бұл аңыз бен ер те-
гі ні жа қын да та ды. Ер те гі ден аңыз дың ай ыр ма шы лы ғы – 
аңыз әң гі ме та рих та бол ған адам ға бай ла ныс ты туа ды. Ол 
ба тыр, ел бас шы сы, ше шен, би бо луы мүм кін.

Аңыз әң гі ме лер дің та ри хи а�ыз дар, то по ни ми-
ка лы� а�ыз дар, ба тыр лар ту ра лы а�ыз дар, �а шы� тар 
ту ра лы а�ыз дар де ген түр ле рі бар.

тарихи 
аңыздар

топонимика-
лық аңыздар

ғашықтар туралы 
аңыздар

батырлар туралы 
аңыздар

Аңыз 
әңгімелер

Та ри хи оқи ға лар ға, та рих та бол ған адам дар дың 
іс-әре ке ті не бай ла ныс ты ту ған аңыз дар та ри хи а�ыз-
 дар деп атала ды. Мұн дай аңыз дар ға Қор қыт, Иа сауи, 
әл-Фа ра би, Шың ғыс  хан, Асан қай ғы, Жә ні бек хан, 
Жи рен ше ше шен мен Қа ра шаш сұ лу, т.б. ту ра лы 
аңыз дар жа та ды. Со ны мен қа тар Абы лай, Қа бан бай, 
Бө ген бай, Махам бет, Иса тай жә не та ғы да бас қа қа зақ 
ба тыр ла ры ның ер лі гі не бай ла ныс ты ту ған аңыз дар да 
та ри хи аңыздар бо лып та бы ла ды. 

Естеріңетүсіріңдер:
Ау ыз әде бие ті нің өз де рің 
бі ле тін түр ле рін атап 
бе рің дер.

Меңгерілетінбілім:
Аңыз әң гі ме лер де ге ні міз 
не?

Аңыз әң гі ме лер дің та қы-
ры бы қан дай?

Аңыз әң гі ме лер ді кім дер 
шы ғар ған?

Аңыз әң гі ме лер дің кей іп-
кер ле рі кім дер?

За ман тол қы ны та рих 
те ңі зі нің жа ға ла уын да  
көр кем өнер дің, әде-
би ет тің ба ға жет пес 
ме руерт-мар жан да рын 
қал дыр ды. 

М.Әуе зов

Зергерсөз
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Аңыз маз мұ нын да ғы та ри хи оқи ға бел гі лі бір ме-
кен мен, тау-тас пен, өзен-көл мен бай ла ныс ты ры ла 
ай тыл са, мұн дай аңыз әң гі ме лер то по ни ми ка лы� деп 
атала ды. Се бе бі олар бел гі лі бір геог ра фия лық нүк те нің 
не лік тен со лай атала ты нын тү сін ді ре ді. То по ни ми-
ка лық аңыз дар ға Бу ра бай, Ба янау ыл, Шай тан көл, 
Мар қа көл, Екі бас тұз жә не та ғы да бас қа көп те ген 
жер-су ат та ры мен бай ла ныс ты туған аңыз дар жа та ды.

Ата-ба ба ла ры мыз дың қа һар ман ды ғы ту ра лы ба ян-
да ла тын ба тыр лар ту ра лы аңыз дар да ау ыз әде бие-
ті міз де ай рық ша орын ала ды. Бұ лар дың қа та ры на 
мас са гет тер пат шай ымы То ми рис (Тұ мар), Ота нын құт-
қа ру жо лын да өз өмі рін құр бан ет кен бақ та шы Шы рақ 
жайын да ғы аңыз әң гі ме лер ді жат қы за мыз.

Қа зақ аңыз да ры ның үл кен бір то бын �а шы� тар-
 ды� ма хаб бат хи каяла ры құ рай ды. Бұ лар ға За ри на 
хан шай ым ның, Айша би бі ару дың, Бал қаш қыз дың 
бас та ры нан өт кен оқи ға ла ры жа та ды.

Артықболмасбілгенің

Ал ғаш рет та рих қа қа тыс ты әң гі ме лер ді, яғ ни, та ри хи оқи ға лар мен та ри хи қай рат кер лер 
ту ра лы  аңыз ды  же ке-да ра  бө ліп  алып,  «та ри хи  аңыз»  деп  ата ған  – Шо қан  Уәли ха нов. 
Ға лым «ХVІІІ  ға сыр да ғы  қа зақ ба тыр ла ры  ту ра лы  та ри хи аңыз дар» де ген ма қа ла сын да 
Абы лай мен  оның  ай на ла сын да ғы  қа зақ  ба тыр ла ры ның  ер лік те рін  ба ян дай тын  он  төрт 
аңыз ға тоқ тал ған. Олар дың әр қай сы сы на анық та ма бе ріп, өз пі кі рін біл дір ген.

А.Дүй сен бі

Ха лық ау ыз әде бие-
ті нің бір тү рі – аңыз дар 
не ме се аңыз әң гі ме лер. 
Аңыз – та рих та болған 
атақ ты, та ны мал адам-
 дар ту ра лы та ри хи шын-
дық қа не гіз дел ген көр кем 
шы ғар ма. Аңыз әң гі ме-
лер дің та ри хи аңыз дар, 
то по ни ми ка лық аңыз
 дар, ба тыр лар ту ра лы 
аңыз дар, ға шық тар 
ту ра лы аңыз дар де ген 
түр ле рі бар.

Түйін

Артықболмасбілгенің
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Кітапсүйерлерүшін

http://kitap.kz  сай ты нан,  О.Жа най да ров тың  «Ежел гі  Қа зақ стан  аңыз да ры»  кі та бы нан 
ежел гі қа зақ аңыз да ры ның маз мұ ны мен та ны сың дар. Аңыз дар ға тән ерек ше лік тер ту ра лы 
клас тер құ рың дар.

Ежел гі Қа зақ стан 
аңыз да ры

Ежел гі Қа зақ стан 
аңыз да ры

«Білу»
1. Аңыз де ге ні міз не?
2. Аңыз әң гі ме лер ұр пақ тан ұр пақ қа қа лай жет кен?
3. Аңыз дар да не ту ра лы ай ты ла ды? Аңыз дар қан дай түр де кез де се ді?
4. Аңыз дар дың туу се беп те рі қан дай?
5. Аңыз әң гі ме лер дің қан дай түр ле рі бар?
6. Аңыз кей іп кер ле рі кім дер?
7. Ха лық ау зын да кім дер ту ра лы аңыз әң гі ме лер сақ тал ған?

«Түсіну»
1. Не лік тен аңыз әң гі ме лер ха лық ау ыз әде бие ті нің бір тү рі не жа та ды?
2. Аңыз әң гі ме лер дің та ри хи, то по ни ми ка лық, ба тыр лар ту ра лы не ме се 

ға шық тық аңыз дар деп ата лу се бе бі не де?

«Талдау»
Аңыз әң гі ме лер мен ер те гі лер ді са лыс ты рың дар, ай ыр ма шы лы ғы 

мен ұқ сас тық та рын көр се тің дер.

Аңыз әң гі ме лер Ер те гі лер

Ұқ сас тық та ры

Ай ыр ма шы лық та ры 

Кітапсүйерлерүшін
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«Жинақтау»
«Аңыз әң гі ме лер» та қы ры бы бой ын ша ті рек сыз ба құ рып ба ян-

даңдар.

Аңыз әңгімелер

«Қолдану»
1. Аңыз әң гі ме лер ту ра лы біл ген де рің ді бір-бі рі ңе ай тып бе рің дер. 

Екеу ара диа лог құ рың дар, өз де рің бі ле тін аңыз әң гі ме лер маз мұ ны 
ту ра лы сұхбат та сың дар.

2. Аңыз әң гі ме лер ту ра лы қы зық ты мә лі мет тер т абыңдар.
3. Хрес то ма тия да, http://kitap.kz сай тын да бе ріл ген аңыз дар дың маз-

мұ ны мен та ны сып, аңыз дың қай тү рі не жа та ты нын дә лел деп кө рің-
дер.

4. Өз де рің нің тұр ған жер ле рі ңе, сол жер дің атақ ты адам да ры на бай ла-
ныс ты ту ған аңыз дар ды бі ліп ке лің дер.

5. «Синк вейн» әді сін қол да нып, «Аңыз» сө зі не қа тыс ты бес жол ды өлең 
құ рас ты рың дар.

 1-жол:  Та қы рып тың атауы (зат есім).
 2-жол:  Та қы рып ты си пат тай тын екі сөз (сын есім).
 3-жол:  Та қы рып ту ра лы қи мыл ды біл ді ре тін үш сөз (етіс тік).
 4-жол:  Та қы рып қа қа тыс ты төрт сөз ден тұ ра тын сөз ора мы.
 5-жол:  Бір сөз – та қы рып тың мә нін аша тын си но ним сөз.
6. PowerPoint прог рам ма сын қол да нып, аңыз әңгімелердің өз де рі ңе 

ұнай тын тү рі ту ра лы тұ сау ке сер дай ын даң дар.

«Бағаберу»
1. Аңыз әң гі ме лер дің қан дай ма ңы зы бар? Пікірлеріңді білдіріңдер.
2. Қа зір гі за ман аңыз да ры на қан дай та қы рып тар не гіз бо ла ды деп 

ойлай сың дар?

Жинақтау

Қолдану

«Бағаберу»
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«Та рих та бол ған адам дар дың ішін де өмір со ра бы, іс ең бе гі ха лық тың на ғыз ер те гі 
бо лып, тек сол қа лып та ға на ой жа дын да сақ та ған адам ның бі рі – осы Асан қай ғы», – 
деп М.Әуе зов ай тып кет кен Асан қай ғы кім?

 АСАНҚАЙҒЫСӘБИТҰЛЫ

Асан қай ғы Сә би тұлы – ақын, жы рау, би, фи ло соф, 
мем ле кет қай рат ке рі. Асан қай ғы жы рау, ақыл гөй, 
кө ре ген ға на емес, со ны мен қа тар күй ші де бол ған. Оның 
«Ел ай ырыл 	ан», «Жел мая ны� ж� рі сі», «Зар» ат ты күй-
ле рі біз дің дәу ірі міз ге дей ін жет кен. Асан қай ғы ның жыр-
тол ғау ла ры үл гі-өси ет, ма қал-мә тел тү рін де бо лып ке ле ді.

Қа зақ хал қы ның қа мын, бо ла ша ғын ой ла ған «да ла 
фи ло со фы» ел қа мын жеп, қай ғы-қа сі рет кеш кен ді гі не 
бай ла ныс ты Асан аты на кей ін «қай ғы» сө зі қо сы лып, 
аңыз ға ай на лып кет кен.  Асан қай ғы елі нің су лы-ну лы, 
шө бі шүй гін, құт ты қо ныс тау ып, «ада мы жүз ге кел-
мей өл мейт ін, қойы екі төл дейт ін» ма мы ра жай, ер кін 
өмір сү руін аң са ды. Бұл мұ ра тын жы рау «Же рұй ық» 
деп ата ды. Ал ты атан ға жүк ар тып, ал ты жыл жай лы 
қо ныс қа рап, қа зақ же рін тү гел шо лып шы ға ды. Әр 
қо ныс, ме кен ге бай ып ты сын, ба ға бе ріп оты ра ды. 
Бұл ба ға ла ры әлі күн ге дей ін ел ау зын да ұмы тыл май 
ай ты лып ке ле ді.

Артықболмасбілгенің

Ше жі ре-аңыз дар дың  ай ту ын ша,  Асан ның  әке сі  Сә бит  ұзақ  жа са ған,  он  се гіз  мың 
ға лам ның,  құс тың, жан-жа ну ар дың ті лін бі ле тін, өзі кө ріп кел, әулие, атақ ты саят шы бол са 
ке рек. Ол ба ла сы Асан ды да ес біл ген нен осын дай қа си ет тер ге бау лып өсі ре ді.

Ш.Уәлиханов

АСАН ҚАЙ ҒЫ СӘ БИ ТҰЛЫ
(ХІV ғ. со ңы – ХV ғ. ба сы)

Естеріңетүсіріңдер:
Аңыз де ге ні міз не?

Меңгерілетінбілім:
Асан қай ғы ның жер ге бер ген ба ға сы қан дай?

 Асан қай ғы өзі нен қал ған 
қыс қа сын бол жау ла ры, 
өсие ті ар қы лы өзі нің 
жайы нан да, за ман аң  ға-
ры нан да бір та лай кө -
рі ніс, бі лік-де рек бе реді. 

М.Әуе зов

Даналықойдандәнізде

Артықболмасбілгенің
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Асанқайғыныңжергеайтқансыны

Елі үшін қай ғы-мұң сыз, жанға жайлы, мал ға құт, 
жау ла су жоқ, «қой үс тін де боз тор ғай жұ мырт қа-
лай тын» қо ныс болар Же рұй ық ты тап қы сы кел ген 
Асан қай ғы Жел мая сына мі ніп, жи һан ке зіп, ну ор-
ман ды, кө ко рай шал ғын ды, су лы жерді із дей ді.

Маң ғыс тау ға үш ба рып, үш қай тқан Асан: «Тү бін де 
мал бақ қан ша руа ға Маң ғыс тау дан жақ сы жер бол-
мас», – деп ті.

Же ті су ды көр ген де: «Мы нау Же ті су дың аға шы ның 
әр бұ та ғы же міс екен, ша руа ға жақ сы қо ныс», – деп ті.

Әділ дік тің бел гі сі –
Бі ле тұ ра бұр ма са.
Ақыл ды ның бел гі сі –
Өт кен іс ті қу ма са.

Асан қай ғы

Зергерсөз

Асаната – ХV ға сыр да 
қа зақ ұлы сын бі рік ті ру 
мә се ле сін қо лы на ал ған 
да ла ның ой шыл да на сы.

Ә.Мар ғұ лан

Зергерсөз

Асан қай ғы із де ген 
Же рұй ық қан дай?

CD 09
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Осы күн гі Мер ке же рін де гі Ас па ра ны көр ген де: «Ей, 
Ас па ра, көр шің мен та ту бол, шө бі ңе суың же тер!» – деп 
жү ріп ке тіп ті.

Ба янау ыл тау ын көр ген де: «Ба ян ға жай май, қой се -
мір мес», – деп қа зір гі Ба янау ыл ды өзі не жай лау етіп ті.

Әу лие ата ның ба ты сын да ғы Жуалы же рін көр ген де: 
«Же рің се міз, шө бің шүй гін, қа рың мол, то пы ра ғың 
май екен, қа ді рің ді егін сал ған ел бі лер», – деп ті.

Қар сақ бай ай ма ғын көр ген де (Жез қаз ған же рі): 
«Ай на лаң жа пан түз екен, тауың ның ас ты жез екен. 
Жұр тың ашық пас!», – деп жү ріп ке тіп ті.

Желмая – шөл ге тө зім ді, 
күш ті де жүй рік түйе.
Жиһан– бү кіл дү ниежү зі, 
әлем.
Жерұйық – миф. Жұ мақ 
жер, бейіш, жай лы 
қо ныс, құт ты ме кен.
Қойүстінебозторғай
жұмыртқалады– 
ты ныш за ман ор на ды, 
ты ныш тық бол ды.
Шұрайлы – құ нар лы, 
нәр лі.
Шүйгін – оты, суы мол, 
құнар лы жер.
Жапантүз – ай да ла, 
адам ая ғы бас па ған жер.

Сөзмаржан
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Шың ғыр лау ды көр ген де: «Ай, Шың ғыр лау, жыл қы 
өзі өс кен жоқ, Шың ғыр лау, сен өсір дің!», – деп үш 
ай на лып, Шың ғыр лау дың суы на қо лын ма лып оты-
рып, «Шың ғыр лау өк пе лер» деп, сонда қо нып ке тіп ті.

Аңыз Асан қай ғы «шұ рай лы қо ныс, нұр лы өл ке – 
Же рұй ық ты та ба ал мап ты» дей ді. Ол ту ған же рін ат тап 
кет пей ді. Жи де лі бай сын ды бө тен ел ден емес, қа зақ 
то пы ра ғы нан із дей ді.

Асан қай ғы ту ра лы 
аңыз дардың ішін де гі ең 
таң дау лы сы – Же рұйық-
  ты із деуі ту ра лы аңыз. 
Асан қай ғы ел дің тұр-
мы сы на қа на ғат тан бай, 
хал қы ның бо ла ша ғын 
ой лап қатты қа мы ға ды. 
Оның ой ын ша, жер 
үс тін де адам ға ырыс, 
мал ға жай лы құт ты 
ме кен – «Же рұй ық» бар. 
Осын дай ме кен ді із деп 
та бу үшін Жел мая ға 
мі ніп, дүниенің төрт бұ-
ры шын ке зе ді. Жо лын да 
кез дес кен тау, өзен, 
шұ рай лы жер лер ге ти іс ті 
ба ға сын бе ріп оты ра ды.

Түйін
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Кітапсүйерлерүшін

«Асан қай ғы  ту ра лы  аңыз дар»,  «Ба ба лар  сө зі»  топ та ма ла ры нан  «да ла  фи ло со фы» 
ту ра лы аңыз дар маз мұ ны мен та ны сып, Асан қай ғы ту ра лы пі кір талас өт кі зің дер.

«Білу»
1. Асан қай ғы кім?
2. Асан қай ғы елі не қан дай қо ныс із дей ді?
3. Жы рау Маң ғыс тау ға қан дай ба ға бер ді?
4. Же ті су ды көр ген де не айт қан?
5. Ас па ра ға не де ді?
6. Әу лие ата жақ та ғы Жуалы же рі не қан дай ба ға бер ді?
7. Қар сақ бай ай ма ғы на кел ген де не айт ты?
8. Шың ғыр лау өзе нін көр ген де не де ген екен?

«Түсіну»
1. Асан қай ғы не ге елі не шұ рай лы қо ныс із де ген?
2. Ха лық ар ма ны нан ту ған жер қа лай атала ды?
3. Асан қай ғы ның мақ са ты не ні біл ді ре ді?

«Талдау»
Асан қай ғы ба ға бер ген жер лер ді са лыс ты рың дар. Жау ап та рың да 

хрес то ма тия ма те ри алын да пай да ла ның дар.

«Жинақтау»
Аңыз маз мұ ны бой ын ша ті рек сыз ба құ рың дар.

«Қолдану»
1. Аңыз дың хрес то ма тия да бе ріл ген то лық нұс қа сы мен та ны сың дар.
2. Асан қай ғы ба ға бер ген жер лер ту ра лы танымдық мә лі мет тер дай ын-

даң дар.
3. Қазақстанның картасын мұқият қарап, Асанқайғының жүрген жер-

лерінің атаулары мен бағытын контур картаға түсіріңдер.

Кітапсүйерлерүшін

Білу

Түсіну

Талдау

Жинақтау
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4. Асан қай ғы есі мі не қа тыс ты де рек тер ге на зар ау да рып, ша ғын зерт-
теу жұ мыс та рын жүр гі зің дер. Жұмыс нә ти же сін топ та тал даң дар.

5. Ту ған жер ту ра лы эс се жа зың дар.

«Бағаберу»
1. Аңыз ту ра лы пі кір ле рің ді «Төрт сөй лем» тә сі лі ар қы лы біл ді рің дер:
 Пі кір. Тың да ған мә тін бой ын ша өзін дік пі кір ле рің ді бір сөй лем мен 

ай тың дар не ме се жа зың дар.
 Дә лел. Пі кір ле рің ді бір сөй лем мен дә лел дең дер.
 Мы сал. Пі кір ле рің ді өмір мен бай ла ныс ты рып, мы сал дар кел ті рің дер.
 �о ры тын ды. Аңыз маз мұ ны бой ын ша қо ры тын ды шы ға рың дар.
2. Ту ған жер ле рі ңе Асан қай ғы дай ба ға бе ріп кө рің дер.
3. Қа лай ой лай сың дар, Асан қай ғы із де ген Же рұй ық қай да бо луы мүм-

кін? Же рұй ық ту ра лы жо ба ұсы ның дар.

Бағаберу
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Әдебиеттеориясы

Теңеу,эпитеттуралытүсінік
Көр кем шы ғар ма лар да  ақын-жа зу шы лар  оқи ға ның,  кө рі ніс тің  дәл  си па тын  бе ру  үшін 

әр түр лі сөз өр нек те рін қол дан ған. Со лар дың қа та ры натеңеу мен эпитет деп атала тын 
ұғым дар жа та ды.

Теңеу де ге ні міз  –  көр кем деп  су рет теу де  зат ты,  құ бы лыс ты  екін ші  бір  зат пен,  құ бы-
лыс пен са лыс ты рып бей не леу. Те ңеу зат есім ге, есім ше етіс тік ке жал ған ған тай (тей), 
дай (дей), ша (ше) жә не дай ын (дей ін) жұр нақ та ры ар қы лы жа са ла ды.  тай (тей), 
дай (дей) сөз ге жұр нақ ре тін де жал ған са ға на те ңеу лік ма ғы на бе ре ді, ал кө сем ше етіс тік 
боп кел ген жер лер де те ңеу лік ма ғы на бер мей ді. Мы са лы, өз де рі ңе та ныс «Кер құ ла ат ты 
Кен де бай» ер те гі сін де хан ба ла ла ры «...мой ын да ры ыр ғай дай, си рақ та ры ши дей бо лып» 
деп су рет те ле ді. Мұн да ғы ыр ғай дай, ши дей – те ңеу. Ал «Қо бы лан ды ба тыр» жы рын да: 

Жыл қы да жа тып Қо бы лан ды,
Ек пі ні от тай қау лай ды...
Қой ға ти ген қас қыр дай,
Сой ып ке тіп ба ра ды,
Жол ба рыс шап қан құ лан дай,
Жой ып ке тіп ба ра ды.

Мұн да ғы от тай, қас қыр дай, құ лан дай – те ңеу.
Эпитет  –  зат тың,  құ бы лыс тың  си па тын,  са па сын  ай қын дай тын  су рет ті  сөз.  Эпи тет 

бо ла тын сөз – сын есім, кей де зат есім дер мен есім ше, кө сем ше етіс тік тер ар қы лы зат ты 
анық тай тын сөз дер. Тұ рақ ты эпи тет тер мен қа тар қа зақ поэ зия сын да күр де лі эпи тет тер де 
қол да ны ла ды.

«Қо бы лан ды ба тыр» жы рын да:
Жа сыл байт ақ же рі бар,
Ай дын ды шал қар кө лі бар...

Асан қай ғы Жуалы же рін көр ген де: «Же рің се міз, шө бің шүй гін, қа рың мол, то пы ра ғың 
май екен, қа ді рің ді егін сал ған ел бі лер», – деп ті.

Ұлы ақын Абай күз мез гі лін:
Сұр бұлт тү сі су ық қап тай ды ас пан,
Күз бо лып, дым қыл тұ ман жер ді бас қан, –

деп су рет те се, бел гі лі жа зу шы Қ.Ыс қақ күз ді: «Қо ңыр күз бо ла тын. Ақ жау ын се бе леп тұр. 
Жол лай саң. Ал тай өңі рі нің ең бір жү дең ша ғы, кө ңіл сіз ша ғы», – деп бей не лей ді.

Мұн да ғы жа сыл байт ақ жер, ай дын ды шал қар көл, се міз жер, шүй гін шөп, май то пы рақ, 
сұр бұлт, тү сі су ық, дым қыл тұ ман, қо ңыр күз, ақ жау ын, жү дең, кө ңіл сіз шақ – эпи тет тер.

«Қазақ әдебиеті». Энциклопедиялық анықтамалық

Әде би шы ғар ма лар дан те ңеу, эпи тет тер ге мы сал дар жа зың дар.

Тапсырма

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



ІІТАРАУ

ТӘРБИЕНІҢ
ҚАЙНАРБҰЛАҒЫ

Адамға ең бірінші білім емес, 
тәрбие берілуі керек, тәрбиесіз 
берілген білім – адамзаттың 
қас жауы. 
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ХІХ ға сыр әде бие ті нің көр нек ті өкі лі бол ған Ду лат Ба ба тай ұлы шы ғар ма шы лы ғы 
біз ді сол за ман ты ны сы мен та ныс ты ра ды.

 ДУЛАТБАБАТАЙҰЛЫ

Ду лат Ба ба тай ұлы 1802 жы лы қа зір гі Шы ғыс 
Қа зақ стан об лы сы  Ая гөз ау да ны Сан дық тас де ген 
жер де дү ние ге кел ген.

За ма нын ың бі лім ді адам дар ының бі рі болған Дулат 
ақын өлең де рін, жыр-тол ғау ла рын ау ыз ша да ай тып, 
жаз ба ша да қа ғаз бе ті не тү сір ген.

Ду лат Ба ба тай ұлы ның «О, А� тан жас, А� тан 
жас» ат ты ар нау өле ңі же тім ба ла Ақ тан ның тағ ды-
ры на ар нал ған.

О, Ақ тан жас, Ақ тан жас,
Сен де же тер ме екен сің?
Же тім дік тің бе лі нен,
Асып өтер ме екен сің? –

деп же тім ба ла ның бо ла ша ғы на көз жі бер гі сі ке ле ді.
Же тім дік тің зар да бын көр ген Ақ тан ның бо ла ша-

ғы нан үміт күт кен ақын «Сұ лу сүйер ме екен сің? Сау ыт 
киер ме екен сің?» деп, оның елін қор ғай тын ба тыр 
бо лу ын қа лай ды, же тім дік тен қол үзіп, жақ сы өмір ге 
же те ті ні не се нім біл ді ре ді.

Ду лат Ба ба тай ұлы – қа зақ әде бие ті нің ірі өкіл де-
рі нің бі рі, ха лық ақы ны.

ДУ ЛАТ БА БА ТАЙ ҰЛЫ
(1802–1874)

Естеріңетүсіріңдер:
Қа зақ ер те гі ле рі мен ба тыр лар жы ры ның, аңыз әң гі ме-
лер дің қан дай ма ңы зы бар?

Меңгерілетінбілім:
Ду лат Ба ба тай ұлы кім?

Сын сәттерде халқын 
адастырмай ақ жолға 
бастайтын, бағыт беріп, 
бағдар көрсететін 
Темір  қазық сынды бітімі 
бөлек, тұғыры тиянақты 
алып тұлғалар болады. 
Қазақ үшін осындай 
өрелілік өлшемі, биіктік 
мұнарасы, XIX ғасыр-
 дың ғажайып өкілі, от 
тілді, орақ ауызды жыр 
тұлпары – Дулат Баба-
тайұлы.

Қ.Раев

Зергерсөз
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Артықболмасбілгенің

Ду лат Ба ба тай ұлы – қа зақ әде бие ті та ри хын да ал ғаш 
мы сал жаз ған ақын. Оның мы сал ре тін де жаз ған шы ғар-
ма ла ры («Бір пат ша ның бір кез де», «Шым шық пен бө де-
не»,  «Са ры  шым шық»,  «Қа ра  қар ға  жем  ті леп»)  өне ге 
бе ру, ақыл ай ту үл гі сін де жа зыл ған.

Д.Ба ба тай ұлы мұ ра ла рын ал ғаш қы жет кі зу ші лер дің бі   рі –
Бай діл дә де ген кі сі. Ақын ның шы ғар ма лар жи на ғы Қа зан да 
«Өси ет на ма» де ген ат пен 1880 жы лы ба сы лып шы ға ды.

«Танымал есімдер» жинағы

Кітапсүйерлерүшін

Ду лат  Ба ба тай ұлы ның  «Өсиетнама»  кітабына  енген  өлеңдерінің  мазмұнымен  таны-
сыңдар.

Артықболмасбілгенің
Ду лат Ба ба тай ұлы – 

ха лық ақы ны, өз за ма-
ны ның бі лім ді ада мы. 
Ақын өлең де рін, жыр-
тол ғау ла рын ау ыз ша да 
ай тып, жаз ба ша да қа ғаз 
бе ті не тү сір ген. Д.Ба ба-
тай ұлы ның «О, Ақ тан 
жас, Ақ тан жас» өле ңі – 
же тім ба ла тағ ды ры на 
ар нал ған ар нау өлең.

Түйін

Кітапсүйерлерүшін
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Ақын ның төменде ұсы ны лып отыр ған өле ңі же ке адам ға ар нау үл гі сін де жа зыл ған. 
Бі рақ мұ қи ят оқы ған адам ға оның өз құ пия сы бар. Ол қан дай құ пия екен?

О,Ақтанжас,Ақтанжас

О, Ақ тан жас, Ақ тан жас,
Сен де же тер ме екен сің?
Же тім дік тің бе лі нен,
Асып өтер ме екен сің?
Жа рық сәу ле кө ре ал май,
Ел ша ңы на ере ал май,
Сол бойы ке тер ме екен сің?
Жа пан ға біт кен жа пы рақ,
Жа мыл саң то ңар ма екен сің?
Жаз ғы шық қан бүл дір ген,
Сұ ғын саң тояр ма екен сің?
Кү рек ті сін қас қай тып,
Сұ лу сүйер ме екен сің?
Ба да на көз, то ғыз тор,
 Сау ыт киер ме екен сің?
Біл те лі ні тұ та тып,
Тү ті нін үз бей оқ атып,
Жау қа шы рар ма екен сің?..
Тең құр бың мен те ңе ліп,
Ша руа жиып, ке не ліп,
Ба ла сүй іп, мал жиып,
Кер се ні ңе бал құй ып,
Өмір сү рер ме екен сің?
Же тім дік тен өтер сің,
Шаң бер мей әлі ке тер сің.
Қа жы ма, Ақ тан, қа жы ма,
Же тер сің, әлі же тер сің!

Естеріңетүсіріңдер:
Ду лат Ба ба тай ұлы 
ту ра лы не біл дің дер?

Меңгерілетінбілім:
Ақын Ақ тан жас қа қан дай 
үміт ар та ды?

Өлең нің түй іні қан дай?

Білтелі–білте – 1) май-
шам ның тұ тат қан да 
жа рық бе ре тін ши ра-
тыл ған тал шы ғы;
2) ер те рек те зең бі рек ті, 
мыл тық ты от ал ды ра тын 
ши ра тыл ған жіп.
Баданакөз – ба ды-
рай ған үл кен көз.
Бадана – ба тыр лар 
со ғыс та кие тін, оқ өт пей-
 тін бо лат сау ыт. Ба да на 
шай қас та өте ың ғай лы.
Сауыт – оқ, най за дан 
сақ та ну үшін де не ге 
кие тін тор көз ді кі реуке.
Сұғыну – бір нәр се ге 
жан са лып кі рі су, аян бау.
Керсен – ағаш тан дөң-
ге лек теп іс те ген үл кен 
ша ра, те ге не.

Сөзмаржан
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«Білу»
1. Дулат Ба ба тай ұлы кім?
2. «О, Ақ тан жас, Ақ тан жас» өле ңін де гі Ақ тан кім?
3. Ақын Ақ тан жас қа қан дай үміт ар та ды? Ақ тан ның бой ынан қан дай 

қа си ет тер ді көр гі сі ке ле ді?

«Түсіну»
1. Не лік тен ақын «О, Ақ тан жас, Ақ тан жас» өле ңін де:
  �а жы ма, А� тан, �а жы ма,
  Же тер сі�, әлі же тер сі�! –
 дей ді?
2. Ақын ның Ақ тан жас қа үміт ар ту се бе бі не де?

«Талдау»
«О, Ақ тан жас, Ақ тан жас» өле ңі нің идея сы мен та қы ры бын анық-

таң дар.

«Жинақтау»
Ақын ның Ақ тан жас тың бой ынан көр гі сі ке ле тін қа си ет тер ді топ тас-

ты рың дар.

Ақтан жас

«Қолдану»
1. Өлең ді жат тап алың дар.
2. «Ма ған сы ры мә лім бол ған бір құ пия» та қы ры бын да Ақ тан жас қа 

хат жа зың дар.

Білу

Түсіну

Талдау

Жинақтау

Қолдану
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3. Өлең құ ры лы сы нан қан дай ерек ше лік ті бай қа дың дар? Жа уа бын әде-
би ет теория сы нан із деңдер.

4. Өлең де гі зат есім дер ді бір ба ған ға, етіс тік тер ді екін ші ба ған ға те ріп 
жа зың дар.

«Бағаберу»
1. Ақ тан жас ақын се ні мін ақ та ды деп ой лай сың дар ма? Сен дер қан дай 

жол ұсы нар едің дер?
2. Сен дер Ақ тан жас тың ор нын да бол саң дар, ақын үмі тін қа лай ақ тар 

едің дер? Ой бө лі сің дер.
3. Ақын сұ рақ та ры на жау ап бар ма? Сен дер қа лай жау ап бе рер едің дер?
4. Суреттердегі Дулат Бабатайұлы сипаттаған бақытты өмір, жігіттің 

жастық шағын қазіргі кездегі өмірмен салыстырып, ақын аталарыңа 
хат жазыңдар.

       

Бағаберу
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Әдебиеттеориясы

Риторикалықсұраутуралытүсінік
Риторикалық сұрау  (лепті сұрау)  –  ой ды,  се зім ді  әсер лі  жет кі зу  үшін  жа уа бы  өзі-

нен-өзі ай қын нәр се ні әсер лі леп пен, сұ рау тү рін де ай ту. Өлең де қой ыл ған сұ рақтың жа уа-
 бын  оқыр  ман  өзі  бі ліп  оты ра ды.  Ри то ри ка лық  сұ рау лы  сөй лем  жау ап ты  қа жет  ет пей ді. 
Мы са лы, Жам был Жа ба ев «Абай дың су ре ті не» де ген өле ңін де:

Мы нау тұр ған Абай дың су ре ті ме?
Өлең-сөз дің ұқ са ған құ ді ре ті не.
Ақыл, қай рат, бі лім ді тең ұс та ған,
Қар сы ке лер Абай дың кім бе ті не?! –

де ген сұ рау тас та са, Қа дыр Мыр за Әлі:

Жақ сы лық тың ал дын да бас ие тін,
Ба ба лар дың не іс тей міз өсие тін?
Жер жо ға лт са не бол мақ пер зент те рін?
Ер жо ға лт са не бол мақ қа сие тін?! –

деп тол ға на ды.

http://dulatbabataiuli.blogspot.com/2016_08_03_archive.html сілтемесі бойынша аудио-
кітаптағы «О, Барақ жас, Барақ жас» өлеңіндегі риторикалық сұрауларды табыңдар. 
Барақ туралы өлеңді ақынның оқулықтағы өлеңімен салыстырыңдар.

Тапсырма
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Қа зақ әде бие ті әле мі та мы рын те рең ге жі бер ген алып бәй те рек си яқ ты. Сен дер 
сол алып бәй те рек тің та мы рын құ рай тын ау ыз әде бие ті үл гі ле рі мен ға на та ныс тың дар. 
Бәй те рек тің  ұшар ба сы на шы ғу  үшін  оның ді ңі мен жо ға ры  өр леуі міз  ке рек. Сол 
жол да әр ке зең әде бие ті мен та ны са мыз. Хал қын өнер-бі лім алу ға ша қыр ған, ең бек 
пен мә дени ет ті,  ғы лым ды на си хат та ған Ы.Ал тын са рин, А.Байт ұр сы нұлы  ту ра лы 
оқып-бі ле міз.

 ЫБЫРАЙАЛТЫНСАРИН

 Ыбы рай Ал тын са рин – қа зақ хал қы ның аса көр-
нек ті ағар ту шы-пе да го гі, қа зақ тың жаз ба әде бие ті нің 
не гі зін са лу шы, ба ла лар әде бие ті нің ата сы. Ыбы рай 
Ал тын са рин 1841 жы лы қа зір гі Қо ста най об лы сы 
За то бол ау да нын да дү ние ге кел ген.

1850 жы лы то ғыз жа сар Ыбы рай Орын бор да 
қа зақ ба ла ла ры үшін ашыл ған мек теп ке оқу ға тү се-
ді. 1857 жы лы мек теп ті үз дік бі тір іп, ата сы Бал ғо жа 
Жаң быр шыұлы ның хат шы сы бо лып жұмыс істейді. 
Көп оқыған талапты Ыбырай хал қы на пай да лы 
бо лу ды ойлайды. Кейіннен тілмаштық қызметін 
тастап, өзі сұранып 1860 жы лы Тор ғай да ашыл ған 
төрт сы нып тық қа зақ мек те бін де орыс ті лі нің мұ ға-
лі мі болып қызмет атқарады. Ол қа зақ ба ла ла рын 
орыс ті лі не үй ре тіп, мә де ни ет ті, бі лім ді бо лу ға 
үндейді.

ЫБЫ РАЙ АЛ ТЫН СА РИН
(1841–1889)

Естеріңетүсіріңдер:
Ха лық ау ыз әде бие ті үл гі ле рін тың дап өсіп, өз шы ғар ма-
шы лы ғын да ке ңі нен пай да лан ған ақын-жа зу шы ла ры мыз 
көп бол ған. Сон дай ұлы тұл ға лар дан кім дер ді бі ле сің дер?

Меңгерілетінбілім:
Ыбы рай Ал тын са рин кім?

Ыбы рай Ал тын са рин қан дай бі лім ал ған?

Қан дай шы ғар ма лар жаз ған?

Ал тын са рин – қа зақ тың  
  жа рық ша мы,
Ойла ға ны – аяу лы ха лық  
      қа мы.
Жап-жа сыл жай қа ла тын  
    жа пы ра ғы,
Ал тын са рин – елім нің  
    ал тын ба ғы.

А.Шаях ме тов

Зергерсөз
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Ыбы рай «Кел, ба ла лар, о�ы лы�!» ат ты өле ңін де:

Кел, ба ла лар, оқы лық!
Оқы ған ды кө ңіл ге,
Ықы лас пен то қы лық!
Оқы саң дар, ба ла лар,
Шам нан шы рақ жа ғы лар.
Ті ле ге нің ал дың нан,
Із де мей-ақ та бы лар, –

деп ба ла лар ды бі лім алу ға ша қыр ады. Өз ге ел дер дің 
мә де ние тін үл гі ету ақын ның «Өнер-бі лім бар 
ж
рт тар» өле ңін де ай қын кө рі не ді.

Ыбы рай әң гі ме ле рі нің бас ты та қы ры бы – ең бек, 
ең бек ада мы, адам гер ші лік асыл қа си ет тер. «�ып ша� 
Сейіт �
л», «Атым тай жо март» «Әке мен ба ла», 
«Өр мек ші, �
 мы рс �а, �ар лы 	аш», «Д� ние �а лай 
ет се� та бы ла ды» әң гі ме ле рін де ең бек тің ма ңы зын 
көр се те ді, ең бек пен тәр бие леу ді үй ре те ді.

«Білу»
Ы.Ал тын са рин ту ра лы бе ріл ген мә тін мен «Түр тіп алу» әді сін пай да-

ла на отырып та ны сып шы ғың дар.

«V» – «бі ле мін»
«–» – «мен үшін 

тү сі нік сіз»
«+» – «мен үшін 
жа ңа ақ па рат»

«?» – «ме ні 
таңғал ды ра ды»

«Түсіну»
Не лік тен Ыбы рай көп із де ніп, өз бі лі мін то лық ты рып отыр ған?

«Талдау»
Ба ла Ыбы рай оқы ған мек теп ті қа лай елес те те сің дер? Қан дай пән-

дер ді оқы ды деп ой лай сың дар? Қа зір гі мек теп пен са лыс ты рың дар.

Қазіргі мектеп
Ыбырай оқыған  

мектеп

Ыбы рай әң гі ме ле рі нің 
бас ты та қы ры бы – ең бек, 
еңбек адамы, мейі рім-
ді лік пен қайырым ды лық, 
адам гер ші лік.

Түйін

Білу

Түсіну

Талдау
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«Жинақтау»
Ыбы рай Ал тын са рин ту ра лы біл ген де рің ді ті рек сыз ба ар қы лы көр-

се тің дер.

Ыбырай 
Алтынсарин

«Қолдану»
1. Мә тін де гі мер зім дер ді сөй ле тің дер. Ұлы ағар ту шы ту ра лы біл ген де-

рің ді бір-бі рі ңе ай тып бе рің дер.
2. Жа зу шы жә не оқу шы рө лін де сұх бат құ рың дар.
3. Ы.Ал тын са рин ту ра лы қо сым ша де рек көз де рі нен өз де рің ді қы зық-

тыр ған мә лі мет терді тау ып ке лің дер. Мә лі мет тер мен өза ра бө лі сің-
дер. Кім нің ақ па ра ты қы зық ты еке нін анық таң дар.

«Бағаберу»
Ба ла Ыбы рай қан дай бол ған ды ғы ту ра лы ой ла рың мен бө лі сің дер.

Артықболмасбілгенің

«Ай қап»  жур на лы ның  бі рін ші 
нө мі рін Ыбы рай Ал тын са рин өле-
ңі мен  аш қан  бо ла тын.  Ыбы рай 
Ал тын са рин нің  ең бек те рі  Қа зан 
төң ке рі сі не  дей ін  үш  рет  же ке 
кі тап  бо лып  ба сыл са,  ке ңес тік 
дәу ір де  он да ған  же ке  кі тап тар, 
жи нақ тар  бо лып,  ан то ло гия лар 
мен  хрес то ма тия лар ға,  оқу лық-
тар ға ен ді. Ыбы рай Ал тын са рин – 
мек теп тер  жа ны нан  фи зи ка, 
хи мия  ка би нет те рін  ашып,  да ла 

ба ла ла рын ал ғаш рет ба ро метр, мик рос коп, элект ро маг нит, те лег раф тың жұ мыс іс тейт ін 
мо дель де рі мен, ға жай ып шам, әртүр лі кол лек ция ла ры мен та ныс тыр ған ағар ту шы ға лым.

С.Ешім ха нов. «Ұс таз дан ұла ғат, ұлы дан өне ге»

«Жинақтау»

Қолдану

Бағаберу

Артықболмасбілгенің
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«Ең бек ке бей ім бол саң,  қа та рың нан кей ін бол май сың» де ген ха лық да на лы ғы 
не ні білдіреді?

Дүниеқалайетсеңтабылады

Фран цуз жұр ты ның бір бі лім ді ада мы жа за ды:
1791 жыл ы, өзім уни вер си тет те оқып жүр ген жі гіт 

кү нім де, әр же ті сай ын Вер саль қа ла сын да ғы ше ше ме 
жаяу ба рып-қай тып тұ ру шы едім. Сон да әр дай ым 
жо лым да бір Ан тон де ген ті лен ші оты рып, қай ыр 
сұ рап алып жү ру ші еді. Бір кү ні та ғы сол жол мен ке ле 
жа тып, бір ор та бой лы, арық тау кі сі ге ұшы ра сып, 
жө ні міз бір бол ған соң, бір ге ке ле жат қа ны мыз да, әде-
тін ше ма на ғы Ан тон ал ды мыз дан шы ғып, қай ыр сұ ра-
ды. Қа сым да ғы кі сі тоқ тап, Ан тон ның бе ті не қа рап 
тұр ды да айт ты:

– Сен қа рау ға әп-әде мі кі сі се кіл ді кө рі не сің жә не 
жұ мыс іс теу ге қу атың да бар дай кө рі не ді, сөйт іп тұ рып 
мұн дай жа ман іс пен өзің ді кем ші лік ке са лып жүр сің. 
Бай бол ғың кел се, мен са ған ақыл ай тай ын: мен өзім де 
сен дей ке дей едім, бі рақ сен дей ті лен ші лік қыл ға ным 
жоқ: ел ден, қа ла-қа ла дан қы ды рып жү ріп, әу елі боқ-
тық, са лам ара сы нан, не бол ма са жай кі сі лер ден ес кі-
құс қы ны жиып жүр дім. Ол шү бе рек тер ді апа рып, 
қа ғаз іс тей тін фаб ри ка лар ға са тып, со ны ме нен аз-
ды-көп ті ақ ша бол ған соң, бір есек, бір ар ба ал дым, 
мұ нан соң әу елі аз дап, ба ра-ба ра кө бі рек, әр үй ден ес кі-
құс қы, тұ ты ну ға жа ра май тын шү бе рек тер ді са тып 
алып, ар ба мен жү ріп, сау да ете бас та дым. Осын дай 
іс пен же ті жыл да он мың франк ақ ша тау ып, ен ді бір 
қа ғаз фаб ри ка сы на кі ріс тім. Жа сым – жас, ісім – нық, 
жи нақ ты мын, ерін шек тік ті біл мей тін мін, осы күн де 
екі әй дік тас жұр тым бар, фаб ри кам ды ба ла ма бер дім, 
үмі тім бар, ба лам да аш тық кө ре қой мас де ген. Се бе бі: 
ба лам ды да жа сы нан бос жү ру ге, ерін шек тік ке, 
қи нал май мал та бу ға үй рет пе дім. Осы айт қа ным ша 
ма ша қат та ну дан қаш па саң, сен де бай бо ла сың, 
Ан тон, – де ді де, жө ні не жү ріп кет ті.

 Бас қа ха лық тан кем 
бол мас үшін біз бай, 
күш ті, бі лім ді бо лу ымыз 
ке рек. Бай бо лу үшін 
кә сіп ке рек, күш ті бо лу 
үшін бір лік ке рек, бі лім ді 
бо лу үшін оқу ке рек, осы 
ке рек тер дің жо лын да 
жұ мыс іс теу ке рек. 

А.Байт ұр сы нұлы

Зергерсөз

Ең бе гі аз дың өн бе гі аз.

Ең бе гі көп тің өн бе гі көп.

Сөздіңкөркі–мақал

Бай бо лу дың жо лы 
қан дай?

CD 10
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Ан тон бұл сөз дер ді есіт кен соң те рең ой ға қа лып, 
қай ыр сұ ра уын да ұмы тып, тұ рып қал ды.

1815 жыл ы Брюс сель де ген қа ла дан өтіп ба ра 
жа тып, бір кі тап са та тын үл кен дү кен ге кір дім. Дү-
кен нің ішін де бір не ше при каз чик тер ге олай-бұ лай еті-
ңіз деп бұйы рып тұр ған бір ку пец тің кес кі ні кө ңі лі ме 
та ныс, реу іш ті кө рін ді. Сөйт іп тұр ға ным да әл гі кі сі 
ме ні кө ріп, бе ті ме қа рап тұр ды-тұр ды да, қа сы ма ке ліп 
ай тты:

–  Ай ып ет пеуі ңіз ді сұ рай мын, мұ нан жи ыр ма бес 
жыл бұ рын сіз оқып жү ріп, жұ ма сай ын Вер саль да ғы 
үйі ңіз ге ба рып жүр ген же рі ңіз бар ма еді? – де ді.

Сон да ой ыма тү сіп, таңға лып:
–  Сен Ан тон бы сың? – де дім.
–  Рас, – де ді Ан тон, – мен сон да ғы көр ген ті лен ші 

Ан то ны ңыз дың өзі мін. Сол жүр ге ні ңіз де гі бір күн қа сы-
ңыз да бір ге жо лық қан кі сі нің айт қан да ры кө ңі лі ме 
кі ріп ке тіп, ті лен ші лік ті тас тап, жұ мыс қа кі ріс тім, 
ісі ме нық, ма лы ма кү тім ді бол дым, ақы рын да, сол 
кі сі нің айт қа ны ке ліп, мі не ки, осы зор дү кен нің ие сі 
бол дым, – де ді.

Версаль – Фран ция да ғы 
қа ла атауы.
Тіленші – қай ыр сұ рай-
 тын адам.
Франк – Фран ция ның 
ақ ша атауы.
Брюссель – Бель гия 
мем ле ке ті нің ас та на сы.
Приказчик – қо жайын-
 ның тап сыр ма ла ры мен 
бұй рық та рын орын-
дау шы қыз мет кер.
Реуішті – әл пе ті, за ды, 
си қы, бәл ки, зай ы ры, 
си қы, әл бет те, бәл кім.
Әйдік – жерг. Үлкен, зор.
Купец – кө не. Мен ші-
гін де сау да жа сайт ын 
кә сі по ры ны бар бай 
сау да гер, кө пес.

Сөзмаржан
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«Білу»
1. Әң гі ме де қай ел дің бі лім ді ада мы ту ра лы ба ян да ла ды?
2. Ан тон де ген кім?
3. Ан тон не мен ай на лы су шы еді?
4. Ан тон кім мен кез де се ді?
5. Ол адам Ан тон ға қан дай әң гі ме ай та ды?
6. Ан тон кез дей соқ адам ның әң гі ме сін қа лай қа был дай ды?

«Түсіну»
1. Ан тон ның қай ыр ті леу се бе бі не де?
2. Не лік тен Ан тон ең бек ету ге ше шім қа был дай ды?
3. Ан тонның бө тен адам ның ақы лын тыңдауы нені білдіреді?
4. Әң гі ме не лік тен «Дү ние қа лай ет сең та бы ла ды» деп атала ды?

«Талдау»
Әң гі ме де орын ал ған ада ми қа си ет тер ді са лыс ты рың дар.

«Жинақтау»
Әң гі ме нің та қы ры бы мен идея сын анық таң дар.

«Қолдану»
1. Шы ғар ма маз мұ нын аша тын ма қал-мә тел дер ді жат қа ай тың дар.
2. Әң гі ме кей іп кер ле рі не мі нез де ме бе рің дер.
3. Әң гі ме ні маз мұн дау дың жос па рын құ рып, ке ле сі тап сыр ма лар ды 

орын даң дар:
– үзін ді ні бір не ше бө лік ке бө лің дер;
– әр бө лік ке атау бе рің дер;
– әр бө лік тің не гіз гі ой ын біл ді ре тін сөй лем дер ді та бың дар;
– кей іп кер лер ді си пат тай тын сөз, сөз тір ке сі, сөй лем дер ді анық-

таң дар;
– мә тін де гі бар лық кей іп кер лер ді атап бе рің дер;
– мә тін де гі оқи ға орын ал ған жер лер ді атаң дар;
– үзін ді ні аяқ тау дың нұс қа сын ұсы ның дар.

«Бағаберу»
1. Ан тон қан дай адам деп ой лай сың дар?
2. Қай ыр шы Ан тон ға бей та ныс кі сі нің ақы лы қа лай әсер ет ті? Ан тон 

бұл сөз ден қан дай қо ры тын ды шы ғар ды?

«Білу»

«Түсіну»

«Талдау»

«Жинақтау»

«Қолдану»

«Бағаберу»
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3. Әң гі ме маз мұ ны нан қан дай түй ін шы ға ру ға бо ла ды? Қа зір гі кез де 
дүние ні қа лай та бу ға бо ла ды деп ой лай сың дар?

4. Сен дер дің ар ман-ті лек те рің қан дай?
5. Ан тон ға қан дай ке ңес бе рер едің дер?
6. Әң гі ме кей іп кер ле рі, идея сы ту ра лы ой ла рың ды «ПОПС фор му ла сы» 

ар қы лы біл ді рің дер.
 Бі рін ші сөй лем: «Ме нің ой ым ша, ...»
 Екін ші сөй лем: «Се бе бі, мен оны бы лай тү сін ді ре мін...»
  шін ші сөй лем: «Оны мен мы на фак ті лер мен, мы сал дар мен дә лел дей 

ала мын...»
 Со� �ы сөй лем: «Осы ған бай ла ныс ты мен мы на дай қо ры тын дыға кел-

дім...»
7. Сенің досың Антон сияқты тіленшілік қылып тұрса, не істер едің?
8. Болашақта кім болам деп армандайсың?

Артықболмасбілгенің

Әлем де гі ал ғаш қы кі тап ха на осыдан 8 мың жыл бұ рын пай да бол ған. Ежел гі Ме со па-
та мия тұр ғын да ры тақ тай ша лар ға бал шық ты жі ңіш ке «сы на» деп ата ла тын та яқ ша лар мен 
жаз ған  екен. Осы  тә сіл мен «сы на жа зуы»  та ны мал бо ла бас та ды. Тақ тай ша лар ды  күй-
ді ріп, олар дың ішін де гі ең ба ға лы ла рын бұ зы лып кет пес үшін ар найы кон верт тер ге са лып 
қой ған.  Ар хеолог тар  үл кен  са рай лар да  та қы рып та ры на  бай ла ныс ты  ірік те ліп  сақ тал ған 
осын дай  кон верт тер дің бі ра зын    тау ып ал ған. Осы  кез ден бас тап,  кі тап ха на  та ри хы ның 
ал ғаш қы бе ті ашыл ған.

Ежел гі  Еги пет те гі  кі тап ха на лар  ғи ба дат-
ха на лар да  сақ тал ған.  Оны  шы рақ шы лар 
қа ра уыл да ған.  Еги пет тік тер  жа зу ды  ал ғаш 
па пи рус ағаш та ры на жа зып, ұш та ры на та яқ-
ша лар ды ты ғып, ора ма үл гі сін де орап қой ған.

Ежел гі рим дік тер өз ге ше үл гі де кі тап ха на 
са лу ды  ой лас ты ра ды.  Юлий  Це зарь  сол 
кі тап ха на  ісі не  бел  ше ше  кі рі сіп,  жо ба сын 
жа сап,  жос па рын  да  өзі  құ ра ды.  Це зарь 
өмір ден  өт кен нен  кей ін  де  оның  бас та ма-
сы мен са лын ған кі тап ха на лар ерек ше та ны-
мал ды лық қа  ие  бол ған.  Рим нің  ба қу ат ты 
тұр ғын да ры  кі тап ха на лар ды  ар найы  ке дей 
от ба сын да ғы лар дың  пай да ла нуы на  жағ дай 
жа са ды да, өз де рі үшін тап тыр мас кі тап қор-
ла рын кө бейт ті. IV ға сыр да Рим де 28-ге жу ық 
кі тап ха на бой кө тер ді.

http://massaget.kz

Артықболмасбілгенің

Лондон. Ұлыбритания.  
Британ мұражайындағы сазбалшықтан 

жасалған тақтайшалар.
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«Ең бек бей нет емес, зей нет» еке ні не көз жет кі зейік!

Атымтайжомарт

Атым тай жо март өзі есеп сіз бай бо ла тұ рып, күн 
сай ын бір мез гіл үс ті не ес кі-құс қы ки імін ки іп, отын 
ке сіп, шөп та сып, жұ мыс қы ла ды екен. Бір кү ні өзі нің 
жа қын та ныс та ры сұ ра ды дей ді:

– Жо март, Құ дай бер ген дәу ле ті ңіз бар, аш қа – 
та мақ, жа ла ңаш қа – ки ім, үй сіз дер ге – үй бол ды ңыз, 
сөйт е тұ ра, өз ба сы ңыз ды кем ші лік ке са лып, же те 
ал ма ған жар лы ша отын ке сіп, шөп та сы ға ны ңыз дың 
ма ғы на сы не? – деп.

Сонда Атымтай жомарт айт ты дей ді:
– Оның төрт түр лі се бебі бар. Әу ел гі сі: әде мі ат, асыл 

ки ім, ас қан дәу лет ті өне-бойы әдет ет сең, кө ңіл ге жел 
кір гі зе ді; сол же лік кен кө ңіл мен өзім нен те ре зе сі тө мен 
бей ша ра лар дан жи ре ніп, көз сал май, кем-ке тік ке жәр-
дем бе ру ді ұмы тар мын деп қор қа мын. Екін ші сі: бар 
бо ла тұ рып, мен жұ мыс қыл сам, мұ ның кем ші лік емес 

Дәулет – дү ние мү лік, 
бай лық.
Көңілгежелкіру – ауысп. 
Бір нәр се ге елі гу, же лі гу, 
елі ру.

Сөзмаржан

Ең бе гі мен ер сый лы, 
Өн бе гі мен жер сый лы.

Ең бе гің егіз бол са,
   бай лы ғың се гіз бо ла ды.
Ең бе гің қат ты бол са,
   тат қа ның тәт ті бо ла ды.

Сөздіңкөркі–мақал
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еке нін бі ліп, кей ін гі лер әбі рет ал сын дей мін. Үшін ші сі: 
күн сай ын өз бей не тім мен тап қан бір-екі пұл ға нан 
са тып алып же сем, бой ыма сол та мақ бо лып та рай ды, 
ең бек пен та был ған дәм нің тәт ті лі гі, сі ңім ді лі гі бо ла ды 
екен. Төр тін ші сі: Құ дай та ға лам ның бер ген дәу ле тін 
өзім сі ніп, ти іс ті орын да ры на жа рат пай, кө бі сін өзім 
ішіп-жеп, өзім тұ тын сам, мал бер ген ие сі не кү нә лі 
бо лар мын деп қор қа мын, – де ді.

Артықболмасбілгенің

Атым тай  жо март  –  шы ғыс  ха лық та ры  фоль кло рын да  кез де се тін,  жа ғым ды  об раз 
ре тін де си пат та ла тын кей іп кер. Түп-төр кі ні Тай тай па сы ның ақы ны Ха тим ибн Аб дал лах қа 
(Ха тим-Тай) саяды. Оның нақ ты қай жыл да ры өмір сүр ге ні бел гі сіз, алай да ға лым дар ара-
сын да VI  ға сыр да өмір сүр ген де ген бол жам бар. Атым тай жо март ту ра лы шы ғар ма лар 
ер те кез ден бел гі лі. Олар сю жет тік, жанр лық си па ты на қа рай үш топ қа бө лі не ді:

1-топ та ғы шы ғар ма лар хи каят тық си пат та ба ян да ла ды. Он да Атым тай жо ма рт тың өмі рі 
әң гі ме ле не ді, оның жо март бо лу се беп те рі ба ян да ла ды.

2-топ та ғы шы ғар ма лар – қи ял-ға жай ып ер те гі ле рі. Олар дың сю же ті бір-бі рі мен үн дес. 
Мұнда Атым тай жо март  – ас қан бай, тау сыл мас қа зы на ның ие сі. Жо март бо луы осы дан.

3-топ та ғы шы ғар ма лар  –  тұр мыс-салт  ер те гі ле рі.  Бұ лар да Атым тай жо март  –  кел ген 
қо нақ қа бе рер асы жоқ, та қыр ке дей. Сон да да жо март бо лып бей не ле не ді. Адам ға де ген 
қайы рым ды лық, сүй іс пен ші лік  – оның ең бас ты қа сие ті еке ні ашы ла тү се ді. 

Атым тай  жо март  ту ра лы  аңыз-ер те гі лер,  не гі зі нен,  «Мың  бір  түн нен»  бас тау  ала ды. 
Ыбы рай  Ал тын са рин  әң гі ме сі  оның  өмі рі  мен  жо март  бо лу  се бе бін  нақ ты  ба ян дайт ын-
дық тан, әң гі ме нің хи каят тық тү рі не жа та ды.

http://massaget.kz

 «Білу»
Атым тай жо март кім?

«Түсіну»
Бай бо ла тұ ра не лік тен Атым тай жо март күн де ең бек те не ді?

«Талдау»
 «Венн диаг рам ма сы» ар қы лы Атым тай жо ма рт ты Ан тон мен са лыс-

ты рың дар.

АнтонАтымтай жомарт

Кем-кетіккежәрдем
беру – жар лы, ке дей 
адам дар ға кө мек бе ру.
Әбіреталу – ғиб рат, үл гі 
алу.

Сөзмаржан

Артықболмасбілгенің

Білу

Түсіну

Талдау
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«Жинақтау»
1. Әң гі ме нің та қы ры бы мен идея сын анық таң дар.
2. Атым тай жо ма рт қа тән қа си ет тер ді тірек сыз ба  ар қы лы көр се тің дер.

Атымтай 
жомарт

«Қолдану»
1. Әң гі ме ні маз мұн дап бе рің дер.
2. Атым тай жо ма рт тың еңбектенуінің төрт түр лі се бе бі нің мә нін тү сін-

ді рің дер.
3. Атым тай жо март об ра зы ту ра лы пі кір ле рің ді «Төрт сөй лем» тә сі лі 

ар қы лы біл ді рің дер:
 Пі кір. Әң гі ме кей іп ке рі ту ра лы өзін дік пі кір ле рің ді бір сөй лем мен 

ай тың дар не ме се жа зың дар.
 Дә лел. Пі кір ле рің ді бір сөй лем мен дә лел дең дер.
 Мы сал. Пі кір ле рің ді өмір мен бай ла ныс ты рып, мы сал дар кел ті рің-

дер.
 �о ры тын ды. Әң гі ме кей іп ке рі ту ра лы қо ры тын ды шы ға рың дар.
4. Ең бек ту ра лы ма қал-мә тел дер ді жат қа ай тың дар.

«Бағаберу»
1. Әң гі ме маз мұ ны нан қан дай қо ры тын ды шы ға ру ға бо ла ды?
2. Атым тай жо марттың берген жа уа бы на сен дер та ғы қан дай се беп тер 

қо сар едің дер?

Жинақтау

Қолдану

Бағаберу
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«Ең бек де ген бай лық бар, ерін бе ген же те тін, жоқ шы лық де ген же бір ді жер мен 
жек сен ете тін» де ген ма қал дың жа зу шы әң гі ме сі не қан дай қа ты сы бар?

ҚыпшақСейітқұл

Қып шақ Сейіт құл отыз үй лі то бы ры мен, жұрт тың 
те гіс ат та ныс ба рым та сы бар уа қыт та, «бұл отыз үй ке-
дей ді қа лай ын ша ет сем байы тып, ха лық қа та ры на қо-
са мын» деп ой ға қал ды. Сау да ету ге мал жоқ, ба рым-
та мен мал ал сам, бір күн дер де жау да біз ден қу ып 
ала ды, ақы рын да бұ рын ғы лар дың ай тып ке туін ше, 
жор ту ыл ба сы жол да қал са ке рек. Со ның бә рін де ша-
ма лап қа рап, ақыры бір қи ял ға тү сіп, Сейіт құл әу елі 
ме кен ет кен дей бір орын із де ді. Көп жер лер ді ке зіп 

Ең бек еп ті лік ті сүйеді.

Ең бек ер атан ды ра ды.

Сөздіңкөркі– мақал
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жү ріп, ақы рын да, Тор ғай тө рін де гі Қа быр ға де ген өзен-
су дың бой ына тоқ та ды. Мы на жақ та Үр ге ніш, 
Қо қан нан, мы на жақ та қал мақ тан ше ті рек жә не 
жа ман шы лық бол са, қа лың қып шақ де ген ру ға жа қы-
ны рақ екен деп, сол жер ді ұна тып қайт қан соң, қыс ты 
өт кі зіп, жаз дың жы лы уа қы тын да ке дей лер ді жа ла-
ңаш-жал пы кө ші ріп, Қа быр ға бой ына алып кел ді. 
Сейіт құл дың бір аға сы бар еді, жол жү ріп, ұр лық, 
ба рым та ны әдет ет кен; іні сі нің қан ша айт қан ақы лы на 
бол май, үш-төрт үй мен жал ғыз-ақ сол көш пей, ес кі 
ор ны Түр кіс тан жа ғын да қал ды. 

Қа быр ға ның бой ына кел ген соң, Сейіт құл қо лы на 
кет пен алып, отыз үй лі ке дейі не де кет пен бе ріп, жер 
те гіс теп, егін егу ге кі ріс ті. Түр кіс тан жа ғын да көр ген 
үл гі сі мен су дан арық қа зып шы ға рып, егін ге су жі бер ді. 
Егі ні піс кен соң орып, жиып алып, ар ты ғын тө ңі ре гін-
де гі көш пе лі ел ге са тып, мал ет ті. Жа ңа ме кен ет кен 
же рі не ор нық қан соң, Сейіт құл егін ді жыл дан-жыл ға 
кү шей тіп, арық ба сы на шы ғыр са лып, су ды шы ғыр-
 мен ай дап, ас тық тың (ол күн де би дай, та ры, ар па еге-
ді) ар ты ғын тө ңі рек те гі ел ге мал ға ай ыр бас ету мен, 
бұ лар дың мал да ры кө бей іп, бай бол ды. Мұ ны кө ріп, 
әр бір көш пе лі ел де гі жар лы-жа қы бай лар да ке ліп, 
Сейіт құл ға қо сы лып ке ліп, бес-ал ты жыл да Сейіт құл 
елі де ген төрт жүз үй ге таян ды дей ді.

Сейіт құл дың өзі де, жиыл ған хал қы да адал да ры 
кө бей іп, бай бол ды, ел жиы лып, Сейіт құл жұрт аға сы 
бол ды. Ен ді сол жұр ты ның адал бей нет, та бан ет, маң-
дай те рі мен тап қан дәу ле тін аң ды ған жау дан, ұры дан, 
да ла да ғы бө рі ден сақ тау дың қа мын ой лап, уа йым   ға 
қал ды. Со лар дан сақ та ну үшін, Сейіт құл жұр тын жиып 
ке ңе сіп, су дың бір қо лай лы же рі не шым нан би ік қор ған 
сал дыр ды, мал да ры на рет теп, бақ та шы, қа ру-жа рақ ты 
қа рау ыл, шың дау ыл жүр гіз ді. Бұ лар дың бы  лай ша 
бір ау ыз ға қа рап бе кін ген ха лық еке нін бай қа ған соң, 
мал ға қы зық қан сырт та ғы көш пе лі ха лық тар ба тып 
ке ле ал ма ды. Бұл жа ғы нан кө ңі лі ты ныш бол ған соң, 
Сейіт құл ен ді Бұ ха ра, Қо қан ға мал ай да тып, ол кент-
тер ден қа зақ қол ды әр түр лі тауар ал ды рып, жыл   да егін 
піс кен уа қыт та ма на ғы қор ған да жәр мең ке реуіш ті 
ба зар бол ды. Көш пе лі ха лық бел гі лі уа қыт та ма лын, 
жүн-жа ба ғы сын, те рі-тер се гін кел ті ріп, егін ші лер 
олар ға ас ты ғын, тауа рын ай ыр бас етіп, осы қа лып ша 
бір жа ғы егін, бір жа ғы сау да мен Сейіт құл дың жұр ты 
жұрт тан ас қан бай бо лып ты.

Қабырға –  Тор ғай ала-
бын да ғы өзен.  Қо ста най 
об лы сы Жан гел ді ау да ны  
же рі мен аға ды. Ұзын-
ды ғы 144 км, су жи на-
ла тын ала бы 3870 км2. 

«Қазақ  
энциклопедиясы»

Бағалыдерек

 Өмір бойы құ мы рс қа дай 
қы быр лап ең бек ет кен 
адам дү ние ге тү сі ніс-
тік пен қа рай ды. Осы 
жол да өз ой-кү шін, қуа-
тын сарп ете ді де, өмір ді 
өз та ғы нан құ лат пай ды. 

Ғ.Мү сі ре пов

Зергерсөз

Тобыр – шо ғыр ла нып 
жи нал ған ха лық, қа лың 
нө пір топ.
Барымта – тар. Жау-
лас қан екі ру дың бі рі нің-
бі рі мал-мүл кін тар тып 
алып, кек қай та руы.
Жортуылбасыжолда
қалу – қақ ты ғыс та қа за 
та бу.
Шығырсалу – кө не. 
Егіс   тік   ке су шы ға ру үшін 
жа сал ған, су жү ре тін 
науа сы бар құ рал.
Жамағат– аз да ған 
жа қын дық, алыс ту ыс тық.
Шыңдауыл– қарауыл, 
шолғыншы.

Сөзмаржан
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Ма на ғы Сейіт құл дың аға сы ат та ныс-тү сіс пен жұрт-
 тың ма лын ұр лап бай бо ла мын деп жүр ген де, Қоңы рат 
жа ғын да қол ға тү сіп, кім еке ні де бел гі сіз, бі реу өл ті ріп 
ке тіп ті. Қал ған мал-жа нын ұры ның ма лы деп, Түр-
кіс тан әкім де рі талап алып, жа ма ғат та рын Сейіт  құл 
көп жыл дар із де тіп, тап ты рып, қа сы на алып ты-мыс.

Сейіт құл, құр мет ті Ті леу Сей да лин сұл тан ның 
ай туы бой ын ша, 1830 жыл дар да өтіп ті-міс. Сол да-
ныш пан кі сі нің ақы лы мен егін ді әдет ет кен ха лық 
Қа быр ға суы ның бой ын да әлі көп. Жар лы бо лып, бө тен 
кә сі бі жоқ кі сі лер Тор ғай жа ғын да де реу егін мен ай на-
лы са ды, ерін бей азап тан са, бір не ше жыл да тү зе ліп, 
ха лық қа та ры на қо сы ла ды.

Артықболмасбілгенің

Қып шақ Сейіт құл Ма ма нұлы –  есі мі  аңыз ға  ай нал ған  егін ші. Сыр бой ын да ғы ие лік те рі 
егін ша ру ашы лы ғы на тар лық ете бас та ған соң,  Тор ғай өңі рі не ке ліп, Қа быр ға өзе ні бой ын-
да ғы Қа ра қо ға де ген жер ге тұ рақ та ған. Өзен жа ға ла уы на шы ғыр ор на тып, аяқ егін, ат па егін 
әдіс те рін пай да ла нып, өзен нен арық тар тар тып, бө ген дер са лып, суар ма лы егін ші лік ті қол ға 
ал ған. Ди қан ның бұл ең бе гі же міс ті бо лып, 5–6 жыл дың ішін де ал ғаш ке ліп қо ныс тан ған он екі 
үй төрт жүз ге жет кен. Қып шақ Сейіт құл дың аса шы ғым ды ақ та ры сы ның тұ қы мы кей ін бү кіл 
Тор ғай, Ақ тө бе,   Қо ста най , Ақ мо ла,  Қа ра ған ды,   Қар қа ра лы   өңір ле рі не  та рай ды. Ди қан ның 
ба рым та шы лар дан сақ та ну үшін тұр ғыз ған дуалы мен су тарт қан арық та ры ның қал дық та ры 
Кө ка лат, Қы зы ло ба, Қа ра қо ға де ген ал қап тар да әлі күн ге дей ін сақ тал ған. Қып шақ Сейіт құл 
ас қан ше бер, сөз ге ше шен адам бол ған. Ыбы рай Ал тын са рин егін ші лік дәс түр ді ха лық ара-
сы на кең та ра тып, на си хат тау үшін «Қып шақ Сейіт құл» әң гі месін жа зып, оқу лы ғы на ен гіз ген.

«Қазақ энциклопедиясы»

«Түсіну»
1. Қып шақ Сейіт құл кім?
2. Сейіт құл қан дай әре кет жа сай ды?
3. Сырт қы жау лар дан қор ға ну үшін қан дай ша ра лар қол да на ды?
4. Сейіт құлдың аға сы ның тағ ды ры ту ра лы не біл дің дер?

«Түсіну»
1. Қып шақ Сейіт құл не лік тен жұр ты на жай лы ме кен із дей ді?
2. Қан дай се беп тер мен Қа быр ға өзе ні нің бой ын таң дай ды?
3. Әң гі ме де қан дай өзек ті мә се ле кө те ріл ген?
4. Сейіт құл дың елі жақ сы өмір ге қа лай қол жет кіз ді?

Ең бек – ер дің көр кі,
Ер – ел дің көр кі.

Ерін шек тік – күл лі дү ние-
 нің дұш па ны.

Ең бек ет сең ерін бей,
Тоя ды қар ның ті лен бей.

Ын ты мақ қай да бол са, 
бақ сон да.

Сөздіңкөркі–мақал

Артықболмасбілгенің

Түсіну

Түсіну

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



75

«Талдау»
«Венн диаг рам ма сы» ар қы лы Қып шақ Сейіт құл ды Атым тай жо март-

пен, Ан тон мен са лыс ты рың дар.

         Атымтай жомарт                                 Қыпшақ                                          Антон

                                                                               
Сейітқұл

«Жинақтау»
1. Әң гі ме нің та қы ры бы мен идея сын анық таң дар.
2. Қып шақ Сейіт құл ға тән қа си ет тер ді клас тер ар қы лы көр се тің дер.

ҚыпшақСейітқұлҚыпшақСейітқұл

«Қолдану»
1. Әң гі ме ні маз мұн дау дың жос па рын құ рың дар.
2. Бе ріл ген үзін ді нің маз мұ ны бой ын ша «Ал ты не лік тен» сұ ра ғын құ-

рас ты рып, тал қы лау жүр гі зің дер.
3. Топ тар ға бө лі ніп, «Ба лық қаң қа сы» тә сі лі мен әң гі ме ні тал дап, қо ры-

тын ды жа саң дар.
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Се беп те рі

Дә лел дер

Талдау

Жинақтау

Қолдану
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«Бағаберу»
1. «Ой лау дың ал ты қал па ғы» әді сі ар қы лы ал ты топ қа бө лі ніп, өз көз-

қа рас та рың ды біл ді рің дер. «Ақ қал пақ» (проб ле ма ға қа тыс ты де рек-
тер ді талас сыз кел ті ре ді), «са ры қал пақ» (кейіпкерлер өмі рі нің сәт ті 
ке зең де рін ай та ды), «қа ра қал пақ» (кейіпкерлер өмі рі нің сәт сіз тұс-
та рын ай та ды), «көк қал пақ» (тал дау жа сай ды, топ тар «не үшін?», 
«не ге?», «не ге бай ла ныс ты?» де ген сұ рақ тар ға жау ап із дей ді), «жа-
сыл қал пақ» (кей іп керлер өмі рі не қа тыс ты тың идея лар мен бол жам-
дар ай та ды), «қы зыл қал пақ» (оқи ға ны оқу ба ры сын да бас тан ке шір-
ген се зім де рін тұ жы рым дай ды).

2. Қа зір гі за ман ның өзек ті мә се ле ле рі қан дай деп ой лай сың дар? Ой ла-
рың ды ор та ға са лың дар.

Ыбы рай Ал тын са рин әңгімелерінің кейіпкерлерімен диалог құрыңдар.

Кітапсүйерлерүшін

Ыбы рай Ал тын са риннің  «Қазақ  хрестоматиясына»  енген  әңгімелерін  оқып,  тәрбиелік 
мәні туралы пікірлеріңді білдіріңдер.

Әдебиеттеориясы

Әңгіметуралытүсінік
Әңгіме  –  оқи ға ны  ба ян дап  ай ту ға  құ рыл ған,  қа ра сөз бен  жа зыл ған  ша ғын  көр кем 

шы ғар ма. Әң гі ме де бас-ая ғы жи на қы, ти янақ ты бір оқи ға ай ты ла ды. Әң гі ме кей іп кер ле рі 
көп бол май ды, аса ма ңыз ды де ген қыс қа оқи ға су рет те ле ді. 

«Әдебиеттанудың өзекті мәселелері»

Әң гі ме жан ры на жа та тын шы ғар ма лар ға мы сал дар кел ті рің дер. Жау ап та рың ды дә лел-
дең дер. Өз де рің әң гі ме жа зып кө рің дер.

Бағаберу

Диалогқұру

Кітапсүйерлерүшін

Тапсырма
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ІІІТАРАУ

АДАМГЕРШІЛІК–
АСЫЛҚАСИЕТ

Адамгершілікке арналған үш сауап бар:
Шөлге құдық қазған бір сауап, 
Өзенге көпір салған бір сауап, 
Жолға ағаш еккен бір сауап.

Нақыл сөз
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Ах мет Байт ұр сы нұлы ның қа зақ әде бие тін де мы сал жан ры ның да муы на сі ңір ген 
ең бе гі қан дай?

 АХМЕТБАЙТҰРСЫНҰЛЫ

Ах мет Байт ұр сы нұлы қал дыр ған бай мұ ра ның бір 
са ла сы – көр кем ау дар ма. Ол орыс мы сал шы сы 
И.А.Кры ловтың мы сал да рын қа зақ ті лі не ау да рып, 
«�ы ры� мы сал» де ген ат пен же ке жи нақ етіп басты-
 рып шығарған.  Жи нақ қа та қы ры бы әр алу ан қы рық 
мысал дың ау дар ма сы ен ді. Мы сал дар да қа зақ тұр мы-
сы на та ныс су рет тер үл гі лі ой лар ға ұла са ды. «Ала �ой-
лар», «�ар тай 	ан Арыс тан», «�лес», «Өгіз бен 
Ба �а», «�ай ыр шы мен �ы дыр», «Ат пен Есек», 
«Егін ні� бас та ры» ат ты көп те ген мы сал дар да өне ге лі 
тұ жы рым дар аса мол. Әр бір ау дар ма сы ның со ңы на 
ақын өзі нің ай тай ын де ген түй ін ді ой ын қа зақ хал-
қы ның сол кез де гі тұр мыс-тір ші лі гі не, мі не з-құлқына, 
пси хо ло гия сы на лай ық тап жет кі зе біл ген.

Ах мет Байт ұр сы нұлы ның қа ла мы нан ту ған ау дар-
  ма мы сал дар дың та қы ры бы мен кей іп кер ле рі сан алу ан 
бол ға ны мен, ақын ның мақ са ты бі реу. Ол – адам дар ды 
адам гер ші лік ке, ын ты мақ-бір лік ке, жа ман әдет тер ден 
ары лу ға ша қы ру.

АХ МЕТ БАЙТ ҰР СЫ НҰЛЫ
(1873–1937)

Естеріңетүсіріңдер:
Ах мет Байт ұр сы нұлы ту ра лы не бі ле сің дер?

Қан дай шы ғар ма ла рын оқы дың дар?

Меңгерілетінбілім:
Ах мет Байт ұр сы нұлы ның ау дар ма са ла сын да мы ту ға 
қос қан үле сі қан дай?

Ақын мы сал да ры ның ерек ше лі гі не де?

Ахмет Байт ұр сы нов – 
ха лық ты оқу ға ша қыр ған, 
бі лім-ғы лым ның 
қа жет ті гін тү сін дір ген 
жа лаң үгіт ші емес, қа зақ 
ара сын да ағар ту шы лық 
жұ мыс та рын, жал пы 
мек теп ісін жол ға қоюға 
көп күш сал ған, ба ла 
оқы тып, ұс таз дық құр ған 
тә жі ри бе сі мол жан.

Р.Сыз ды қо ва

Зергерсөз
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Өз де рі ңе  ұсы нылып  отыр ған  ақын мы са лын мұ қи ят  оқып шы ғың дар. Мы сал 
маз мұ ны сен дер ге қан дай ой са лар екен?

Егінніңбастары

Бір адам жас ба ла сын жа ны на ал ды,
Еке уі сай ран етіп ке тіп қал ды.
Қы ды рып әр лі-бер лі жүр ді-да ғы,
Егін ші егін ек кен жер ге бар ды.

Ара лап әр егін ді қа рап жүр ді,
Кез еді пі сіп бол ған егін түр лі.
Бас та рын дән ге тол ған тө мен са лып,
Би дай лар бей не тағ зым етіп тұр ды.

Жал ғыз-ақ бір Би дай тұр көк ке қа рап,
Бей не бір жал ғыз өзін көп ке ба лап.
Ба ла ның сол Би дай ға кө зі тү сіп,
Біл мек ке кет ті кө ңіл жө нін сұ рап.

Құ бы лып би дай лар тұр ба сын са лып,
Жі бер ген мыр за Құ дай нұр ға қа нып.
«Әй, әке, мұ ның мә нін тү сін дір ші,
Бір іс ке тұр мын өзім қай ран қа лып.

Бұл Би дай кө те ріп тұр ба сын көк ке,
Қа рай ды ші кі рей іп өз ге көп ке.
Өзі не өз ге лер ді тең гер мей тін,
Сон ша ма бұл Би дай дың дә ні көп пе?»

«Ай тай ын мұ ның мә нін, ба лам, са ған,
Шы ра ғым, тү рін кө ріп таң дан ба оған.
Өз ге сі тө мен қа рап бү гіл ген ге,
Ой ла ма кем екен деп бә рі со нан».

Ах мет Байт ұр сынұлы – 
ақын, мы сал шы, ау дар-
ма шы. «Қы рық мы сал» 
жи на ғы ның ав то ры. 
Шы ғар ма ла ры ның та қы-
ры бы – ең бек қор лық, 
адам гер ші лік, мейі рім-
ді лік, қа ра пай ым ды лық.

Түйін

Артықболмасбілгенің

Ахмет  Байт ұр сы нұлы  – 
ұлт тық  ас пап тар дың  бә -
рін де бір дей ой най тын ше -
 бер орын дау шы, өзі де жа-
нынан  ән  шы ғар ған  ай ту -
лы  ком по зи тор да болған. 
Ол – дом бы ра ға ар нал ған 
екі  күй дің  авт оры,  өз  хал-
қы ның эт ног ра фия сын, тұр-
 мыс-сал тын  же те  игерген 
әрі  жан-жақ ты  бі лім  ал ған 
үл кен па расат ие сі.

«Ұлт тың ұлы 
ұс та зы» кітабынан

Артықболмасбілгенің
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Жә не де әке сі айт ты ба ла сы на:
«Сұқ тан ба құр со рай ған қа ра сы на.
Құ дай ым өз ге сі не дән бер ген де,
Бұл Би дай дән сіз қап ты ара сын да.

Би дай лар ба сы то лық иі ліп тұр,
Дән бер ген қо жа сы на сыйы нып тұр.
Ба сын да бұл Би дай дың дә ні бол май,
Ке кі рей іп, көк ке қа рап бү лі ніп тұр.

***
Ел де көп бұл Би дай дай адам, – дей ді,
Тә кап пар, оны ха лық, жа ман, – дей ді.
Қал пы емес тәк а ппар лық да ныш пан ның,
Тұ тын ба бұл мі нез ді, ба лам», – дей ді.

Саршатамыз – өте 
ыс тық.
Бек – өте.
Шырақ – мұн да. Ай на-
лай ын.
Жырақ – алыс.
Көккеқарап – ас пан ға 
қа рап.
Шікірейіп – бас қа лар ды 
мен сін бей.
Теңгермейтін – тең 
көр мей тін.
Сұқтанба – мұн да. Таң-
да нып қа ра ма.
Тәкаппар – еш кім ді 
мен сін бейтін.

Сөзмаржан

Мы сал түй іні қан дай?

CD 11
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Артықболмасбілгенің

Би дай бү кіл әлем де гі не гіз гі азық-тү лік кө зі бо лып та бы ла ды. Азық-тү лік өні мі ре тін де 
би дай дың көп те ген аса ба ға лы қа си ет те рі бар. Би дай дә ні – аса құ нар лы да қу ат ты азық, 
оны сақ тау да қи ын емес, бір жер ден екін ші жер ге та сып жет кі зу де оңай жә не оны өң деп, 
алу ан түр лі өнім алу ға бо ла ды.

Би дай өнім де рі өнер кә сіп те де кең кө лем де пай да ла ны ла ды. Мы са лы, би дай дә ні нен 
крах мал, спирт, май, клей ко ви на алы на ды. Би дай са ба ны нан қа ғаз, кар тон жә не бас қа да 
өнер бұй ым да ры жа са ла ды.

Жер ша рын да 220 мил/га кө ле мін де би дай егіс ті гі өсі рі ле ді. Мұ ны ба рын ша кең кө лем де 
АҚШ, Үн діс тан, Ка на да, Түр кия, Аус тра лия, Ар ген ти на, Фран ция, Ита лия, Ре сей, Ук ра ина, 
Қа зақ стан ел де рі өсі ре ді.

Би дай өнім де рі мал үшін де ба ға лы азық. Би дай дың өзі нен жә не оның қал дық та ры нан 
дай ын дал ған жем нен үй жа ну ар ла ры да, құс тар да тез өсіп, жақ сы се мі ре ді.

Би дай ұны нан нан пі сі ре ді. Нан ның 200-ден ас там тү рі бар екен.
«Оқу шы лар ға ар нал ған эн цик ло пе дия»

«Білу»
1. Ахмет Байт ұр сы нұлының шы ғар ма шы лы ғы ту ра лы не біл дің дер?
2. «Қы рық мы сал» қан дай жи нақ?
3. А.Байт ұр сы нұлы кім нің шы ғар ма ла рын ау дар ды?
4. «Егін нің бас та ры» мы са лын да әке сі мен жас ба ла қай да ке леді? Олар 

не ні кө реді?
5. Жал ғыз Би дай өзін қа лай ұс тады?
6. Ба ла сы әке сі не қан дай сұ рақ қой ды?
7. Әке сі қа лай деп жау ап бе рді?

«Түсіну»
1. Не лік тен ба ла ның кө зі жал ғыз Би дай ға түс ті?
2. Не лік тен ақын:

  «Ел де көп б�л Би дай дай адам, – дей ді,
  Тә кап пар, оны ха лы�, жа ман, – дей ді.
  �ал пы емес тәка ппар лы� да ныш пан ны�,
  Т� тын ба б�л мі нез ді, ба лам», – дей ді», –
 де ген жау ап ты кел ті ре ді? Тә кап пар лық де ген ді қа лай тү сі не сің дер?

Артықболмасбілгенің

Білу

Түсіну
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«Талдау»
1. Мы сал да кел ті ріл ген жал ғыз Би дай ту ра лы өз ой ла рың ды біл ді рің-

дер. Би дай қан дай? Ақын би дай ды си пат тау да қан дай сөз дер мен сөз 
тір кес те рін қол дан ған?

2. «Сұқ тан ба құр со рай ған қа ра сы на» де ген сөз қандай мағынаны біл ді-
ре ді?

3. Ақын ау дар ма сы ның ерек ше лі гі не де? И.А.Кры лов тың мы са лы мен 
са лыс ты рып, ай ыр ма шы лы ғы мен ұқ сас тық та рын көр се тің дер.

«Жинақтау»
1. Ақын ту ра лы мә тін маз мұ нын аша тын ті рек сөз дер ді жа зып шы ғың дар.

Ахмет 
Байтұрсынұлы

2. Мы сал дың не гіз гі түй іні қай жол дар да бе ріл ге нін анық таң дар.

«Қолдану»
1. А.Байт ұр сы нұлы ту ра лы бе ріл ген мә тін ді мұ қи ят оқып шы ғып, 

ақын ның мы сал жан ры на қос қан үле сі ту ра лы ай тып бе рің дер.
2. Ақын мен сұх бат та су дың үл гі сін ұсы ның дар.
3. Хрес то ма ти яны пай да ла нып, өз де рі ңе ұна ған мы сал да рын мә нер леп 

оқың дар, сах на лық кө рі ніс тер дай ын даң дар.
4. Мы сал да кез де се тін сөз дер мен лек си ка лық жұ мыс орын даң дар:

Сөз дер, сөз тір кес те рі Си но ним дер Ан то ним дер Ме нің мы са лым 

 Жас ба ла 

«Бағаберу»
1. Мы сал да қан дай те ріс мі нез, қа си ет сын ға алын ған? Оған қа ра ма-

қар сы қан дай оң мі нез дер бар?
2. Мы сал маз мұ ны біз ді қан дай бо лу ға үй ре те ді? Би дай си яқ ты адам дар 

өмір де кез де се ме? Мы сал кел ті рің дер.

Талдау

Жинақтау

Қолдану

Бағаберу

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



83

Ақын өлеңіне арқау болған «Адамдық диқаншысы» деген кім?

Адамдықдиқаншысы

Адам дық ди қан шы сы қыр ға шық тым,
Кө лі жоқ, кө га лы жоқ құр ға шық тым.
Тұ қы мын адам дық тың шаш тым, ек тім,
Кө ңі лін кө гер ту ге құл ха лық тың.

Қор бол ған бос қа ке тіп ең бек, бей нет,
Құл дар ға құл дық тан жоқ ар тық зей нет.
От тай бер, жа ну арым екі аяқ ты,
Адам дық хай уан ға қан ша қа жет?!

Жа рат қан мал ды Құ дай не ке рек ке –
Мі ну ге, сою, со ғу, жүн де мек ке.
Жор та бер қа мыт ки іп, қам шың ды жеп,
Бұй рық жоқ ұра сың деп үн де мек ке.

Таяқ қа еті үй рен ген қой шы жай лап,
Көк есек қоз ға ла ма түрт кен ге ай дап?
Есеп тен ал дан ған дай бол ған дар көп,
Жа сық ты асыл ма деп біл мей қай рап.

Артықболмасбілгенің

Мы сал жан ры ның  ата сы  –  ежел гі  грек  әде бие ті нің  өкі лі  – Эзоп  бо лып  са на ла ды. Ол 
ту ра лы ал ғаш қы де ректi бiздiң за ма ны мыз ға дейiнгi V ға сыр да өмір сүр ген «та рих тың ата-
сы» Ге ро дот өз жаз ба ла ры на түсiрiп кет кен. Орыс мы сал шы ла ры ал ға шын да өз сю жет те-
рін де Эзоп тың мы сал да рын ке ңі нен пай да лан ған. Кей ін орыс хал қы ның көр нек ті мы сал-
шы сы И.Кры лов мы сал жан рын өз елі нің оқи ға ла ры на, сал ты мен дәс тү рі не бей ім де ген. 
Қа зақ әде бие тін де мы сал жан ры ХІХ ға сыр дың екін ші жар ты сы мен ХХ ға сыр дың ба сын да 
да мы ды.

«Қазақтың дәстүрлі жазба әдебиеті»

Диқаншы– егін ші, егін 
кә сіп ке рі.
Зейнет – ең бек ра қа ты, 
же мі сі, игі лік.
Бейнет – азап.
Жасық – 1) се міз емес, 
өте арық ет; 2) жі гер сіз, 
ын жық, был жыр.

Сөзмаржан

Артықболмасбілгенің
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«Білу»
1. Өлең де гі адам дық ди қан шы сы, адал дық нұ рын се бу ші кім?
2. Ақын кім ге қыз мет ету ді қа лай ды?
3. Адам ның қан дай қа си ет те рін көр сет пек бол ған?
4. «Жа сық бол май, асыл бол» де ген ді қа лай тү сі не сің дер?
5. Мы сал түй іні қай жол дар да бе ріл ген?

«Түсіну»
1. Ақын кім үшін адам дық тұ қы мын еге ді?
2. Ақын адам дық тың тұ қы мын не ге құл ха лық қа шаш ты?
3. Не лік тен ақын жа сық бол май, асыл бо лың дар дей ді?

«Талдау»
«Адам дық» сө зі не клас тер құ рас ты рың дар.

АдамдықАдамдық

«Жинақтау»
«Венн диаг рам ма сы» ар қы лы Асыл мен Жа сық ты са лыс ты рың дар.

ЖасықАсыл

«Қолдану»
1. Мы сал да кел ті ріл ген адам гер ші лік асыл қа си ет тер ді атаң дар.
2. Мы сал маз мұ нын қа ра сөз бен жа зың дар.

Білу

Түсіну

Талдау

Жинақтау

Қолдану
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«Бағаберу»

1. Адам өз бой ына жа ман, жақ сы қа си ет тер ді қа лай қа лып тас ты ра ды 
деп ойлайсыңдар?

2. Адам өз бой ын да ғы жа ман қы лық тар дан ары лу үшін не іс теу ке рек? 
Пі кір талас ты рың дар.

Адамгершілік қасиеттер туралы диалог құрастырыңдар.

Кітапсүйерлерүшін

Ахмет Байтұрсынұлының «Қырық мысал» жинағынан мысалдар мазмұнымен таны-
сыңдар. Мысал кейіпкерлері туралы тұжырым жасаңдар.

Әдебиеттеориясы

Мысалтуралытүсінік
Мысал  – ай ты ла тын өне ге лі  ой ды  тұс пал дап жет кі зе тін,  кө бі не  өлең  тү рін де  ке ле тін, 

қыс қа сю жет ті, қы зық ты көр кем шы ғар ма. Мы сал өлең мен де, қа ра сөз бен де жа зы ла ды. 
Мы сал кей іп ке рі бо лып тек адам дар  ға на емес, со ны мен қа тар аң дар да, жән дік тер де, 
хай уа нат тар да әре кет жа сай ды. Мы сал да ав тор олар ға адам ға тән қа си ет тер ді да ры тып, 
жа ман  қы лық тар ды,  кем ші лік тер ді  сы най ды,  асыл  қа си ет тер  мен  адам гер ші лік ті,  жақ-
сы лық ты дә ріп тей ді. Мы сал да әр бір  кей іп кер бел гі лі бір  қа си ет тің не ме се бей не нің ие сі 
ре тін де алы на ды. Мы са лы: есек – то пас, қас қыр –  жау ыз, қой – мо мын, түл кі – қу, ай ла кер 
бей не сін де су рет те ле ді. Осын дай ас тар лы, тұс пал дау ар қы лы су рет теу ді әде би ет теалле
гориядеп атай ды. Мы сал дар осын дай тә сіл ар қы лы жа зы ла ды. Әр мы сал дың тәр бие лік 
мә ні бар түй ін ді ойы бо ла ды, ол мы сал дың ба сын да не ме се ая ғын да бе рі ле ді. Со ны мен, 
мы сал де ге ні міз – тәр бие лік мән де гі ша ғын ал ле го рия лық шы ғар ма.

А.Байтұрсынұлы «Ақ жол». З.Қабдолов «Сөз өнері»

Қа зір гі за ман кей іп кер ле рін қа тыс ты рып, өз де рің мы сал жа зып кө рің дер.

Бағаберу

Диалогқұру

Кітапсүйерлерүшін

Тапсырма
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Қа зақ ба ла лар әде бие ті нің қа лып та суы на үл кен үлес қо сып, зор ең бек сі ңір ген 
жа зу шы лар дың бі рі – Бер ді бек Соқ пақ ба ев.

 БЕРДІБЕКСОҚПАҚБАЕВ

Қазақ балалар әдебиетінің классигі, жа зу шы сы Бер-
ді бек Соқ пақ ба ев 1924 жы лы қа зір гі Ал ма ты об лысы  
Райымбек ау да ны Қос тө бе ауы лын да ту ған.

Бер ді бек Соқ пақ ба ев – балалық шаққа саяхат 
жасап, бал дәуреннің қызығына шомылдыратын  
«Ба ла лы� ша� �а сая хат», «�ай да сы�, Гау �ар?», 
«Бас тан кеш кен», «Өл ген дер �ай тып кел мей ді», «Он 
ал ты жа сар чем пион» ат ты по вес тер мен ро ман дар ды 
дү ние ге әкел ген балалар жа зу шысы. «Он ал ты жа сар 
чем пион» по ве сі кей ін нен өң де ліп, «Жек пе-жек» де ген 
ат пен жа ңа нұс қа ға ие бол ды.

Ақын шығармаларының көпшілігінде Ұлы Отан 
со ғы сы жыл да рын да ғы, одан кей ін гі ау ыл өмі рі нің 
ты ныс-тір ші лі гі су рет те ле ді.

Жа зу шы ның атын ерек ше та ныт қан шы ғар ма сы – «Ме ні� атым �о жа» по ве-
сі. По вес те Қо жа ның мек теп жа сын да ғы бас тан кеш кен әр түр лі қы зық ты оқи ға ла ры 
ту ра лы ба ян да ла ды. Ол қан ша бұ зық тық жа са са да, жақ сы адам бо лу ға тал пы ны сы бар. 
Өзі нің жа са ған бұ зық ты ғын әке сіз өс кен ді гі нен деп ой лап, мі не зін, тәр ті бін өз гер ту ге 
ты ры са ды. Шы ғар ма да Қо жа ның ба ла лық ма хаб ба ты да үл кен рөл ой най ды. Ол сы ны-
бын да ғы үл гі лі, тәр тіп ті әрі са ба ғын үз дік оқи тын Жа нар де ген қыз ды жақ сы кө ре ді. 
Тіп ті кей кез де рі Жа нар ға ар нап өлең де шы ға ра ды. Қо жа жа зу шы бо лу ды ар ман дай ды. 
Оқырманның зор ықыласына бөленген бұл повесть әлем нің бір не ше тіл де рі не ау да-
рылып, қазақ балалар әдебиетінің озық туындыларының қатарынан орын алған.

БЕР ДІ БЕК СОҚ ПАҚ БА ЕВ
(1924–1991)

Естеріңетүсіріңдер:
Қан дай ба ла лар жа зу шы ла рын бі ле сің дер?

Балалар әдебиеті дегеніміз не?

Меңгерілетінбілім:
Б.Соқ пақ ба ев кім?

Ба ла лар ға ар нал ған қан дай шы ғар ма лар жаз ған?

...Бер ді бек не нәр се ні 
жа зу ды, оны қа лай 
жа зу ды ер кін иге ріп, мең-
гер ген су рет кер жа зу шы.

Т.Ах та нов

Зергерсөз
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Артықболмасбілгенің

Қа лам гер  атын  бас қа  ел дер ге  де  та-
ны мал ет кен шы ғар ма сы – «Ме нің атым 
Қо жа» по ве сі. По вес ть орыс, ук ра ин, лит-
ва, ла тыш, мол да ван, фран цуз тіл де рі не 
ау да рыл ған.  1963  жы лы  «Қа зақ фильм» 
сту дия сын да  эк ран да лып,  1967  жы-  
 лы  Канн да ғы  ха лы қа ра лық  ки но фес-
ти валь де  ар нау   лы  жүл де ге  ие  бол ды. 
Бұл  ту ра лы  жа зу шы ның  өзі  ес те лі гін де 
бы лай  дей ді: «Мен жаз ған дү ние лер дің 
ішін де жұрт қа кө бі рек та ныл ға ны «Ме
нің атым Қо жа» по ве сі бол са ке рек. 
Бұл шы ғар ма ның әу ел гі аты «Өзім 
ту ра лы по вес ть» Ал ма ты да ба сыл ды. 
«Қо жа ның жа ғым ды қы лық та ры нан 
жа ғым сыз қы лық та ры көп. Ба ла лар ға 
бұл кі тап қан дай тәр бие бер мек», – деп 
алая қа ра ған дар аз бол ған жоқ... 

Орыс ті лін де гі «Қо жа ның» тұсау ын 
Моск ва кес ті. ...Қа зақ тың сүй кім ді де 
қа ра сот қар ба ла сы осы дан соң бү кіл 
Со вет Ода ғын ара лап ке те бар ды... 
Бі раз дан кей ін кі тап Па риж де фран цуз 
ті лін де ба сыл ды. Қа зақ фильм «Ме нің 
атым Қо жа» по ве сі бой ын ша көр кем
су рет ті ки но фильм тү сі ру ге кі ріс ті. 
Ре жис се рі – Аб дол ла Қар сақ ба ев. 
1967 жы  лы Фран ция ның Канн қа ла

сын да өт кен ха лы қа ра лық ки но фес ти валь де жүл де ге ие бол ды. Шы ғар ма ны жа зар
да ғы ең бас ты мақ са тым: жақ сы лық қа тәр бие леу. Қо жа – есер емес, ес ті тен тек. Бір 
көр ген адам ға «жа ман ба ла», «қи ын ба ла» бо лып, кей ін мүл де өз ге ріп, жақ сы лар дың 
қа та ры на қо сы лып ке те тін ба ла лар аз емес қой...»..

Б.Соқ пақ ба ев 

Бер ді бек Соқ пақ ба ев кі тап та ры ның соң ғы бет те рін жап қан да көр кем шы ғар ма оқып шық-
қан дай бол май сың, өзің нің ең та ту-тәт ті дос, жол дас та рың ды ұзақ са пар ға шы ға рып сал-
ған дай бо ла сың. Қи май сың. Жа зу шы үшін бұ дан ас қан ба қыт бо луы мүм кін емес.

Қа дыр Мыр за Әлі

Даналықойдандәнізде

Артықболмасбілгенің
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«Білу»
1. Бер ді бек Соқ пақ ба ев қа шан, қай жер де ту ған?
2. Жа зу шы атын ерек ше та ныт қан қан дай ту ын ды?
3. «Ме нің атым Қо жа» қай жы лы эк ран ға шықты? Қан дай жүл де ні же-

ңіп ал ды?
4. Б.Соқ пақ ба ев қан дай по вес тер мен ро ман дар жаз ған?
5. «Он ал ты жа сар чем пион» қан дай жа ңа нұс қа ға ие бол ды?
6. Жа зу шы шы ғар ма ла ры ның та қы ры бы қан дай?

«Түсіну»
Не лік тен жа зу шы аты тез та ны мал бол ды?

«Талдау»
Жа зу шы ту ра лы маз мұн дау дың жос па рын құ рың дар.

«Жинақтау»
Б.Соқ пақ ба ев ту ра лы сөй ле су дің ті рек сөз де рін жа зып, ті рек сыз ба-

сын жа саң дар.

«Қолдану»
Қо сым ша де рек көз де рі нен қа лам гер ту ра лы қы зық ты ма те ри ал дар 

тау ып ке лің дер.

«Бағаберу»
Жа зу шы ға оқыр ман ре тін де хат жа зың дар.

Кітапсүйерлерүшін

Б.Соқ пақ ба ев тың  «Ба ла лық  шақ қа  сая хат»,  «Жек пе-жек»  ат ты  шы ғар ма ла рын  оқып, 
кей іп кер ле рі ту ра лы ой бө лі сің дер.

Білу

Түсіну

Талдау

Жинақтау

Қолдану

Бағаберу

Кітапсүйерлерүшін
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Бер ді бек Соқ пақ ба ев тың «Ме нің атым Қо жа» по ве сінің желісі бойынша түсірілген 
көркем фильмді көр ген бо лар сың дар. Қо жа – қа зақ ба ла ла ры ның сүй ік ті кей іп ке рі. 
Біз де Қо жа мен жа қы ны рақ та ны сай ық!

МеніңатымҚожа

Ме нің атым... Атым ды ай та бас та сам, ті лім таң-
дай ыма жа бы сып қал ған дай бо ла ды да тұ ра ды. 
Адам ның аты ның сүй кім ді бо луы да зор ба қыт па дей-
мін. Мә се лен, Мұ рат, Бо лат, Ер бол, Ба қыт де ген 
ат тар ды алып қа раң дар шы. Ай ту ға да ық шам, ес тір 
құ лақ қа да жа ғым ды. Әрі ма ғы на жа ғы нан да, қа зақ 
ті лі нен са бақ бе ре тін Май қа но ва тә тей ше айт қан да, 
бұ лар – жо ға ры идеялы есім дер. Мұн дай лар өз атын 
кә дім гі дей мақ та ныш кө ріп, бі реу мен та ны са қал са, 
мә нер леп, кө те рің кі дау ыс пен ай та ды. Ал ен ді ай ту ға 
да, ес ту ге де қо лай сыз есім дер бар. Өз ге тү гіл, өзі ңе де 
ұна май ды-ақ. Әт тең, қол дан кел се, та бан да өз гер тіп, 
әде мі ат тар дың бі рін ием де ніп алар едің. Бі рақ ама лың 
не шік, сен қы зыл ша қа бо лып, жөр гек те жат қан да, 
сон да ғы ақы мақ ты ғың ды пай да ла нып, әке-ше шең 
не ме се шіл де ха на ға ке ліп, дуыл дап отыр ған бас қа бі реу 

Естеріңетүсіріңдер:
Б.Соқ пақ ба ев кім?

Қан дай шы ғар ма лар 
жаз ған?

Меңгерілетінбілім:
Шы ғар ма не ге «Ме нің 
атым Қо жа» деп атала ды?
Қо жа қан дай кей іп кер?

Алыс тан ар ба лап ма те-
ри ал та сы май мын, ар-
хив тің ша ңын жұт пай мын. 
Жа қын нан өз ба сым нан 
кеш кен ді, өзім бай қап-түй-
ген де рім ді, өз ай на лам ды 
дор ба лап жи най мын. 
Бір сөз бен айт сам: өзін 
жа за тын жа зу шы мын.

Б.Соқ пақ ба ев

Зергерсөз
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со лай атап жі бер ген. Өс кем бай дың ба ла сы на Тың-
жыр тар деп ат қой ған се кіл ді, өз ге қы зу жұрт сол ара да 
ду қос тап, осы бол сын ба ла ның аты, осы бол сын, мұ нан 
жақ сы ат ты дү ние ні шырқ ай нал сақ та тап пай мыз дес-
кен. Мі не, сол күн нен, сол ме зет тен бас тап әл гі ат 
се ні мен бір ге ту ған дай маң дай ыңа шап тал ған да қал-
ған. Ен ді одан кө зің ті рі де қа шып құ ты ла ал май сың. 
Ұнат па саң да, мой ны ңа іліп жү ре бе ре сің.

Өмір де осы тә різ ді әді лет сіз дік тер то лып жа тыр. 
Жуыр да мен га зет тен оқы дым, қы тай лар дың ат қоюы 
қы зық бо ла ды екен. Ба ла бес-ал ты жас қа тол ған ша, 
оның тәу ел ді аты бол май ды. «Ор тан шым», «кен жем», 
«сүй ік тім», «жұ па рым» де ген се кіл ді шарт ты атау мен 
атап жү ре ді. Ал есі кі ріп, бес-ал ты жас қа тол ған нан 
кей ін, ба ла өзі не қан дай есім ұна са, со ны таң дап ала ды. 
Мі не, әділ дік де ген. Осы дұ рыс емес пе?

Ме нің атым Қо жа. Шы нын айт сам, бұл о бас та Қо жа 
емес, Қо жа бер ген екен. «Туу куә лі гі нің» өзін де со лай 
деп жа зыл ған. Бі рақ дү ние де не қи лы ға жай ып құ бы-
лыс тар бо ла бе ре ті ні тә різ ді, бер тін ке ле Қо жа бер ген нің 
құй ры ғы үзі ліп тү сіп қа лып ты... Со ны мен, мен өзім ес 
біл ге лі Қо жа мын. Ау ыл-ай мақ тың бә рі со лай атай ды.

Біз бір клас та екі Қо жа бар мыз. Сүт ті бай дың үл кен 
ба ла сы ның аты да Қо жа. Оқу шы лар екеу іміз ді ша тас-
ты рып ал мас үшін, өңі міз ге қа рап, ме ні «Қа ра Қо жа», 
оны «Са ры Қо жа» деп атай ды.

Фа ми лиям – Қа ды ров. Бір кез де «Қа ды рұлы» деп 
те жа зып жүр дім. Бі рақ жұрт тың бә рі «ов» бо лып жат-
қан да, ме нің олар дан ала бө тен жа ры лып шық қа ным 
жа ра мас де дім де, «Қа ды ров қа» қай та кел дім...

Сөйт іп, мен сен дер ге өзім нің аты-жө нім ді айт тым. 
Ал көр кем шы ғар ма да кей іп кер дің кім еке ні ата лып 
қа на қой май, сырт бей не сі қо са си пат тала тын дәс түр 
бар ғой. Ен ді со ған кө шей ін... Мы нау, мі не, мұр ным. 
Әжем кей де ме нің атым ды ата май, «тәм піш не ме» дей-
ді. Оның айт қа ны ып-рас екен ғой. Екі та нау ыма екі 
сау са ғым ер кін сый ып ке тер лік, қо сау ыз мыл тық тың 
ау зын дай үңі рей іп тұр. Екі ше кем нің шы ғың қы лы ғы 
бол ма са, ба сым қар быз тә різ ді доп-до ма лақ, тап-та қыр. 
Ша шым ды Әубә кір шал ке ше ға на ұс та ра мен сы пы рып 
алып тас та ған.

Оһ, ме нің ша шым! Қат ты лы ғы, қай рат ты лы ғы 
шош қа ның қыл шы ғы нан бір кем емес. Осы ау ыл да оны 
алу ға жа рай тын бір ға на ұс та ра бар – ол Әубә кір ді кі. 
Оның өзі де ал ғаш сал ған бет те тұт қыр ла нып, жүр мей 

Есім таңдауда халық 
түрлі сенімге сүйенген. 
Оны халық ауыз әдебиеті 
шығармаларынан 
кездестіруге болады. 
«Алдаркөсенің алғашқы 
қадамы» атты ертегіде 
Алдаркөсенің неге осы-
лай аталғаны жөнінде 
былай деп айтылады: 
«Адам өзінің азан шақы-
 рып қойған атына сай 
өмір сүреді» дейді халық. 
Солай болса солай да 
шығар. Алдар көсенің 
әкесінің есімі Алдан екен. 
Шынында да, ол өмір-
бақи алданып өткенге 
ұқсайды. Со  дан да болуы 
керек, алданудан зәрзап 
болған аңқау азамат 
тұңғышының атын Алдар 
қойыпты.

«Ел аузында»

Бағалыдерек

 Әкенің бала алдындағы 
міндеті – жақсы ат қою 
және жақсы тәрбие беру.

Сөздіңкөркі–мақал

Қо жа бер ген қа лай 
Қо жа атан ды? 

CD 12

Қо жаның арманы 
қандай?

CD 13
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қа ла ды. Ша шым ды әр ал ған сай ын 
Әубә кір ме ні бі рін ші рет кез дес тір ген 
адам дай таң ға лып бі те ді.

– Япы рай, мұн дай да шаш бі те бе ре ді 
екен-ау! Мы нау шаш емес, ті ке нек қой. 
Ті ке нек. Мі не зің нің ша тақ ты ғы осы-
дан-ақ кө рі ніп тұр.

Сол жақ құ ла ғым ның ас ты на та ман 
бір түй ір қа лым бар. Ал бой ым ды бі реу-
 лер ор та бой лы дей ді. Әжем бол са, әкең 
тә різ ді сұң ғақ бо ла сың дей ді. Өт кен 
күз де мек теп те дә рі гер қа рап өл ше-
ген де, бір жүз отыз то ғыз сан ти метр 
шық қан едім. Жа сым он екі де. Бе сін ші 
клас ты бі ті ріп отыр мын...

Та ңер тең гі шай ым ды ішіп ал ған нан 
кей ін, аяң дап мек теп тің спорт ала ңы на 
қа рай ке ле жат тым. Қол ты ғым да до бым 
бар. Біз дің «Спар так» ке ше «Қай рат-
тық тар дан» же ті де бес бо лып ұтыл ған 
еді. Бү гін олар ды қа лай да же ңуі міз 
ке рек. Ко ман да ның ка пи та ны ре тін де 
со ған қат ты ши ры ғып, іш тей дай ын-
дық пен ке ле жа тыр мын.

Мек теп тің жа нын да Жан тас ұшы-
ра са кет ті. Қо лын да мөр ба сыл ған бір 

жа пы рақ жа зу лы қа ға зы бар. Со ны 
шер тіп-шер тіп қой ып:

– Қа ра кө же, мы на ның не еке нін 
бі ле сің бе? – дей ді.

– Ол не?
– Ла герь ге жол да ма. Біз ла герь ге 

ба ра тын бол дық. Ал сен кө ше де гі ит-
тер ді тәр тіп ке са лу ға ау ыл да қа ла тын 
бол дың.

Ті лі нің қыр шаң қы лы ғы үшін Жан-
тас ты мы тып ал ғым ке ліп тұр дым да, 
әу елі жол да ма жай ын ти янақ та мақ шы 
бол дым:

– Оны са ған кім бер ді?
– Кім бе ру ші еді. Май қа но ва апай 

бер ді. Бі рақ сен жоқ сың ті зім де.
«Не ге жоқ пын?» Жан тас тан Май қа-

но ва ның қай да еке нін сұ рап едім, «мек-
теп те» де ді.

Бұ дан бы лай бі реу ді ке ле меж деп 
сөй леу дің қан дай еке нін бі лу үшін, 
Жан тас ты мұ рын ға сырт ет кі зіп бір  
шерт тім де, жү гі ре жө нел дім. Сол бой да 
ек пін де ген қал пым мен мұ ға лім дер 
бөл ме сі не ал қы нып кі ріп бар дым. Май-
қа но ва бір де ңе жа зып, жал ғыз отыр 
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екен, ма ған ба сын кө те ріп алып, та ңыр қа ған кей іп пен 
қа рады:

– Не бол ды? Не бол ды, Қа ды ров?
– Ла герь ге жол да ма бе рі ңіз ші ма ған.
– Са ған бұл жо лы жол да ма бе ріл мей ді. Екін ші 

кезек те ба ра сың.
– Не ге?
– Не ге бо лу шы еді: бар лық оқу шы ға бір ден же тіс-

пей ді. Ал, екін ші ден, ең әу елі, біз ла герь ге үл гі лі, тәр-
тіп ті оқу шы лар ды жі бе ре міз.

– Жан тас не ме не... ме нен ар тық бол ға ны ма?.. – 
Бер ме се ңіз, қойы ңыз, – де дім де, жалт бұ ры лып, есік ті 
бар кү шім мен тарс жау ып, жө не ле бер дім.

Со ңым нан іле се шық қан Май қа но ва:
– Қа ды ров, бе рі кел!
Мен бұ ры лып та қа ра ма дым.
– Қа ды ров!
Есік тен жү гі ріп шы ғып кет тім.

«Білу»
1. Қожаның ойынша, қан дай есім дер жо ға ры идеялы есім дер ге жа та ды?
2. Та ғы қан дай есім дер бар?
3. Өмір де қан дай әді лет сіз дік тер то лып жа тыр?
4. Кей іп кер га зет тен қан дай мә лі мет оқы ды?
5. Кей іп кер дің порт рет тік си пат та ма сы қан дай?
6. Қо жа ның ша шын кім ала ды?
7. Қо жа ту ра лы не біл дің дер?
9. Қо жа та ңер тең қай да ке ле жат ты? Оған кім ұшы ра са кет ті?
10. Жан тас еке уі не ту ра лы сөй лес ті?
11. Қо жа не іс те ді?
12. Қо жа қай да кел ді?
13. Май қа но ва оны қа лай қар сы ал ды?
14. Еке уі не ту ра лы сөй лес ті?
15. Май қа но ва ның жа уа бын ес ті ген Қо жа не іс те ді?

«Түсіну»
1. Не лік тен Қо жа атын өз ге рт кі сі ке ле ді? Аты өзі не не ге ұна май ды?
2. Не се беп ті Қо жа «өмір де әді лет сіз дік тер то лып жа тыр» дей ді?
3. Не лік тен сы нып та оны «Қа ра Қо жа» деп атай ды?
4. Әже сі не ге «тәм піш қа ра» дей ді?
5. Әубә кір шал не ге Қо жа ның ша шын ал ған сай ын таң ға ла ды?
6. Қо жа қан дай мақ сат пен спорт ала ңы на ке ле жат ты?
7. Қо жа не се беп ті Жан тас ты мұр ны нан шерт ті?

Шаптау – жапсыру.
Тәмпіш – кішкене келген, 
қысқа, келте (мұрын).
Танау – мұрын.
Тұтқырлану – жүзі 
қайырылу, өтпеу.
Сұңғақ – ұзын, бойшаң.
Мыту – қатты қысып 
жіберу, батыра ұстау.

Сөзмаржан

Білу

Түсіну

  Қо жа қан дай кей іп кер? 
Қо жа ның кі нә сін 
мо    йын дауы ер лік пе 
әл де ша ра сыз дық па?

CD14–15
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8. Май қа но ва не лік тен Қо жа ға та ңыр қап қа ра ды?
9. Не лік тен Қо жа есік ті тарс жау ып, жө не ле бер ді?
10. Қо жа ның тен тек бо лу се бе бі не де деп ой лай сың дар?

«Талдау»
1. «Венн диаг рам ма сы» ар қы лы Қо жа мен Жан тас ты са лыс ты рың дар.

ЖантасҚожа

2. Қо жа оқы ған мек теп пен қа зір гі мек теп ті са лыс ты рың дар. Қан дай 
қо ры тын ды жа са дың дар?

«Жинақтау»
Сурет бойынша үзін ді ні маз мұн дау дың жос па рын құ рың дар.

«Қолдану»
1. Қо жа ның порт рет тік мі нез де ме сі не сүй ене оты рып, өз де рі ңе, дос та-

ры ңа си пат та ма, мі нез де ме бе ріп кө рің дер. Есім де рің ту ра лы қан дай 
мә лі мет бе ре ала сың дар? Өз есім де рің нің сы рын бі ліп ке лің дер.

2. Қо жа ту ра лы пікірлерің қандай? Қо жа си яқ ты оқу шы лар сы нып та-
рың да бар ма? «Синк вейн» әді сін қол да нып, Қо жа ға бес жол ды өлең 
ар қы лы мі нез де ме бе рің дер (өлеңде бір зат есім, екі сын есім, үш 
етістік, сөй лем, түй ін сөз болу керек).

Талдау

Жинақтау

Қолдану
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3. Өз де рің ді Қо жа ның сы нып та сы ре тін де се зі ніп, Қо жа ға мі нез де ме 
берің дер. Қо жа мен дос бо лар ма едің дер? Не ге?

4. Әң гі ме ні жал ғас ты рып кө рің дер, ав тор ой ын аяқтаудың нұсқасын 
ұсыныңдар.

5. Жа зу шы ның хрес то ма тия да бе ріл ген бас қа да әң гі ме ле рі нен үзін ді-
лер ді оқып, кей іп кер ле рі ту ра лы пі кір ле рің ді біл ді рің дер. «Кей іп-
кер лер әле мі» ой ынын ұй ым дас ты рың дар. Ол үшін топ қа бө лі нің дер. 
Әр топ бір-бір ле рі не әң гі ме маз мұ ны бой ын ша сұ рақ тар қоя ды. Сұ-
рақ тар дың маз мұ ны шы ғар ма кей іп кер ле рі мен, орын ал ған оқи ға-
лар мен бай ла ныс ты бо луы ке рек. Ұтым ды сұ рақ пен мән ді жау ап 
ба ға ла на ды. Іс ке сәт!

6. Рөл дік ой ын. Мә тін де гі кей іп кер лер рө лін бө ліп алың дар. Хрес то-
ма тия да бе ріл ген үзін ді ні де пай да ла ның дар. Әр қай сы сың ал ған 
образда рың ды сом дап шы ғың дар. Со дан соң рөл де рің мен ал ма сың-
дар. Өз де рің ту ра лы не біл дің дер? Қан дай се зім де бол дың дар?

7. Үзін ді маз мұ ны бой ын ша «Мә тін құ ра» ой ынын ой най мыз. Ол үшін 
мә тін ді оқып шық қан нан кей ін қол да ры ңа қа лам мен қа ғаз алып, 
сұ рақ тар құ рас ты рың дар. Сұ рақ та рың ды өз іш те рің нен сай лан ған 
жүр гі зу ші ге өт кі зің дер. Бар лық та рың сұ рақ құ рас ты рып бол ған 
соң, жүр гі зу ші ден кез кел ген па рақ ты алып, жа уа бын ой лас ты рың-
дар. Жау ап та рың ды бір-бі рің мен тал да ған нан кей ін, мә тін тәр ті бі 
бой ын ша ор на лас ты рың дар. Со дан кей ін өз де рің нің жау ап та рың 
бой ын ша құ рас ты рыл ған мә тін ді маз мұн дап бе рің дер. Ой ын со-
ңын да сен дер дің мә тін де рің бе ріл ген үзін ді мен са лыс ты ры ла ды. 
Ой ын қоры тын ды сы бой ын ша ең бел сен ді оқу шы анық тала ды.  
Іс ке сәт!

8. Үзін ді ні оқи оты рып, әр қай сы сың үш  жақ ты күн де лік тол ты рың дар, 
оны жұп та, топ та тал дап, ой қо ры тын ды жа саң дар.

Мә тін нен ерек ше әсер 
ет кен не ме се ой сал-
ған дәй ек сөз кел ті ру 

Же ке тү сі нік бе ру: осы дәй ек сөз ді 
жа зу ға не мәж бүр ет ті? Қан дай 

ой ту дыр ды? Осы ған бай ла-
ныс ты қан дай сұ рақ ту ды?

«Мұ ға лім ге 
хат»- 

сұ рақ тар

9. https://www.youtube.com. сай ты нан «Ме нің атым Қо жа» филь мін 
кө рің дер.

«Бағаберу»
1. Кон цеп туал дық кес те тол ты рың дар:

 Кей іп кер лер
Өмір ге

қы зы ғу шы лы ғы 
Адам гер ші лік 

қа сие ті
 Кей іп кер ге 

бе рі ле тін ба ға 

Бағаберу
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2. Қо жа ның бо ла ша ғы ту ра лы қан дай бол жам дар жа сауға болады?
3. Қо жа ға қан дай маз мұн да хат жа зар едің дер? Сен дер дің қи ял да рың-

да ғы Қо жа қан дай? Қа зір гі за ман да Қо жа си яқ ты ба ла лар бар ма? 
Бү гін гі күн нің Қо жа сы ту ра лы ай тып бе рің дер.

Артықболмасбілгенің

«Ме нің  атым  Қо жа»  филь мін де гі  Қо жа ның  рө лін  Нұр лан  Сан жар  (Се гіз ба ев)  ой на-
ды. Ол Ал ма ты қа ла сын да ғы №33 мек теп те оқы ған. Филь мге тү сіп жүр ген ке зін де ұзақ 
уа қыт са бақты жі бе ріп алған себепті, екін ші жыл ға қа лып қой ған. Осы Қо жа рө лі нен кей ін 
Нұр лан ды  бас қа фильм дер ге  де  тү су ге ша қыр ға нмен,  ол  өзге фильмдерге  түсуге  өте 
си рек келіскен. Се бе бі ол бар бол мы сы мен өзі не ұқ сайт ын кей іп кер лер ді ға на сом да ғы сы 
ке лген.

Нұр лан Сан жар – фи ло со фия ғы лым да ры ның кан ди да ты, бір не ше кі тап тың ав то ры. 
«Қа зақ фильм»  сту дия сын да  жұ мыс  іс тей ді,  бір не ше  көр кем  фильм  сце на рий ле рі нің 
ав то ры. ВГИК-тің сце на рий фа куль те тін бі тір ген. Ол ба ла лар ға ар нап «Пе ріш те» кі та бын 
жаз ды.

http://massaget.kz

Қожамен диалог құрыңдар. 

Әдебиеттеориясы

Повестьтуралытүсінік
Ба ян дау  тү рін де  қа ра сөз бен  жа зыл ған  оқи ға лы  көр кем  шы ғар ма ның  тү рін  повесть 

деп атай ды. Ол кө ле мі жа ғы нан әң гі ме ден үл кен, ро ман ға жа қын дау. По вес те гі оқи ға лар 
жи на қы, сю жет тік же ліс, не гі зі нен, бір ар на да өр би ді, кей іп кер лер са ны әң гі ме ден кө бі рек. 
Мұн да бір не ше оқи ға, адам өмі рі нің  ке зең де рі  ке ңі рек, да мы ты ла су рет те ле ді. Мысалы, 
Б.Соқпақбаевтың «Ме нің атым Қо жа» шығармасы повесть жанрына жатады.

«Әдебиеттанудың өзекті мәселелері»

По вес ті әң гі ме жан ры мен са лыс ты рып, ұқ сас тық та ры мен ай ыр ма шы лық та рын бі ліп 
алың дар.

Артықболмасбілгенің

Диалогқұру

Тапсырмалар
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Қа зақ  кө сем сө зін жа ңа бір  ке зең ге  кө тер ген да рын ды  қа лам гер Ма рат Қа бан-
баев тың шы ғар ма шы лық әле мі ту ра лы бі ліп алу мүм кін ді гін пай да ла най ық!

 МАРАТҚАБАНБАЕВ

Ма рат Қа бан ба ев 1948 жы лы қа зір гі Шы ғыс Қа зақ-
стан об лы сы Зай сан ау да нын да дү ние ге кел ген.

Жа зу шы «Айшы лы� алыс жол» ат ты ро ман ның, 
«Пы сы� бол дым, мі не ки», «Ба� ба� ба сы тол 	ан 
к�н», «Арыс тан, мен, вио лон чель жә не �а сап ха на», 
«�а ла жә не �ыз ба ла» по вес те рі нің ав то ры.

«Ба� ба� ба сы тол 	ан к�н», «Арыс тан, мен, вио-
лон чель жә не �а сап ха на», «Пы сы� бол дым, мі не ки» 
ат ты по вес те рі Мәс кеу де жа рық кө ріп, не міс, ук ра ин, 
ла тын, орыс, өз бек, мол да ван тіл де рі не ау да рыл ды. 
«Ба� ба� ба сы тол 	ан к�н» шы ғар ма сы «Мен он екі ге 
тол 	ан да» ат ты те ле фильм бо лып шық ты.

Ма рат Қа бан ба ев «Пы сы� бол дым, мі не ки» по ве сі 
үшін ха лы қа ра лық Хрис тиан Ан дер сен атын да ғы сый-
лық ты ием де ніп, Құр мет дип ло мы мен ма ра пат тал ған.

МА РАТ ҚА БАН БА ЕВ
 (1948–2000)

Естеріңетүсіріңдер:
Бердібек Соқпақбаев туралы не білдің дер?

Меңгерілетінбілім:
Ма рат Қа бан ба ев кім?

Қан дай шы ғар ма лар жаз ған?

Өз ге ге ұқ са мау ға 
ты рысу шы лық, өмір 
шын ды ғын өзін ше 
бей не леу ге, со ны соқ-
 пақ са лу ға құш тар лық –
Ма рат қа, оның твор чест-
во сы на ға на тән қа си ет.

«Тұлғалар»

Зергерсөз

Жа зу шы өзі ту ра лы бы лай жаз ды: «Ба ла ке зім де геог раф 
бо лу ды ар ман дайт ын мын. Анам кі тап ха на шы бо ла тын, 
сон дық тан «Ро бин зон Крузо» си яқ ты көп те ген қы зық оқи-
ға лы кі тап тар ды тау ып оқы дым. Ере сек тер үшін әң гі ме, ал 
ба ла лар ға ар нап по вес ть, ро ман жаз ған ды ұна там, се бе бі 
кең кө лем ді шы ғар ма да кей іп кер дің жан дү ние сін де гі 
се зім де рін, әре кет те рін то лық қан ды бе ру ге бо ла ды».

Бағалыдерек
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Со ғыс зар да бы нан жа па шек кен же тім дер тағ ды ры ту ра лы жа зу шы қан дай ой 
тер бей ді?

Бауыр
(әң гі ме)

Ма нап «Ди рек тор» де ген ал тын жа зу лы ка би нет ті 
тез тау ып ал ды. Рұқ сат сұ рап, сы пайы кір ген мұ ны ба-
сы нан ая ғы на дей ін шап шаң шо лып шық қан жа са мыс, 
ақ са ры әй ел ор ны нан тұ рып, нақ ал дын да ғы орын-
дық ты нұс қа ды.

Бұл ка би нет тің та бал ды ры ғын ат та ған жан ең әу елі 
ашық қа бақ пен жы лы сөз ді аң сап ке ле ті нін жақ сы 
бі ле ме, ди рек тор сау лы ғын, жол ма ша қа тын тәп-
тіш теп сұ ра ды. Ақы ры ди рек тор лық мі нез ге ау май 
көш ті. «Бұй ым тай ыңыз?» де ген сұ рақ ты көл де нең 
тарт ты. Ма нап ша руа сын айт ты. Дип ло ма ты ның тіс-
тей қат қан ке ре қа рыс ау зын ашып, не ше күн бұ рын 
қат тап-бүк теп, ше ке сін те мір мен қыс ты рып қой ған 
қа ғаз да рын шы ғар ды. Ди рек тор құ жат тар ды ал ды на 
жай ып са лып, қа да ға лап оқы ды. Со нан соң бір не ше 
сұ рақ қой ды. Уни вер си тет те оқи ды, не ше жыл дан бе рі 
із деу үс ті не із деу са лып, Қа ли дың бұл күн де гі ме кен-
тұ ра ғын, мы на ба ла лар үй ін әрең тау ып ты, анау жыл-
дар дан бе рі іні сін көр ген емес. Ма нап тың рет-ре ті мен 
қай тар ған жа уа бы осы тө ңі рек тен шық ты. Әр қай ыр ма 
сай ын ба сын бір де шай қап, кей де изеп, жі гіт ті жы лы 
шы рай да тың да ған ди рек тор сау сақ та ры ның буы нын 
сыр тыл да тып үзіп отыр ды да, сөз ге көш ті…

Кі бір тік теп бас та ған ди рек тор дың тұяғы қы за ке ле 
жер ге ти ме ді. Ди рек тор бол ға ны на, мі не, биыл та ба ны 
кү рек тей он бес жыл. Одан бұ рын оқу ісін бас қар ған. 
Бы лай ша айт қан да, ба ла лар үйі көз ал дын да қаз тұр-
ды. Бір не ше жа тақ ха на, спорт за лы, әр қи лы ма ман-
дық қа баули тын өн ді ріс ше бер ха на ла ры, ну ор ман ның 
ор та сын ой ған ты ны ғу ла ге рі – бә рі-бә рі ба ла лар үй інің 
қа зы на сы. Ан са мб ль, дра ма, би, та ғы бас қа үй ір ме лер 
бар. Ме ре ке сай ын ба ла лар өз кү ші мен кон церт қой ып, 
спек такль көр се те ді. Ба ла лар үй інің та ри хы да көл-
кө сір.

Бауыр – 1) ағ за да ғы зат 
ал ма су үде рі сі не қа ты-
са тын, қан ды та зар та тын 
іш кі мү ше; 2) бір ге ту ған 
қан дас ту ыс.
Жасамыс– ере сек, ор та 
жас тан ас қан; ау ысп. 
Көп ті көр ген, тә жі ри бе лі 
кі сі, ма ман.
Бұйымтай – 1) бі реу дің 
сұ ра мақ шы нәр се сі, қа -
ла   уы, қол қа сы; 2) ау ысп. 
Ар найы бар ған іс, ша руа.
Дипломат – мұн да. Порт-   
фель ор ны на қол ға ұс тау-
  ға ың ғай лы төрт бұ рыш ты 
қол сан дық ша.

Сөзмаржан
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Ер те рек есей іп, қа нат қа ғып ұш қан тү лек тер дің ара-
сы нан бұл күн де Ең бек Ері, ака де мик, бір не ше док тор лар 
шы ғып отыр. Әй гі лі жа зу шы да осы тіз бек те. Жә не де 
олар өс кен ор та сын еш қа шан ұмыт қан емес. Жы лы на 
кем де ген де бір рет ба ла лар үйі не со ғып, әң гі ме, кез де-
су лер өт кі зіп тұ ра ды. Ба ла лар үйі кім ді бол сын, үл кен 
өмір жо лы на ат тан ды рып сал ға сын ес тен екі елі шы ғар-
май ды. Хат жа зы сып, ха бар ла сып тұ ра ды. Ке лім ді-ке-
тім ді хат-ха бар дың көп ті гі сон ша – со лар ды сұ рып тап, 
жау ап жа за тын ар нау лы топ құ ру ға ту ра кел ді.

Ле кіп сөй ле ген ди рек тор жол ор та да бө ге ліп, іні сін 
із деп кел ген жі гіт ке қа ра са, стол бе ті не үңі ліп, жыл-
тыр тақ тай ды жа на ры мен сүр тіп отыр екен. «Орын сыз 
мыл жың дап, түн қа тып, тү сі қа шып кел ген қо на-
ғым ды шар ша тып ал дым ба?» деп ой ла ды ма, бол ма шы 
қы за рып, кү лім сі ре ді. Тө мен қа рап, кө зі мен жер сү зу 
Ма нап тың, қа ла бер ді Тө ре кел ді тұ қы мы ның маң-
дай ына жа зыл ған қа си ет еке нін бір көр ген ди рек тор 
қай дан біл сін?!

– Жә, оның бә рін бү гін-ер тең көз бен кө ріп, қол мен 
ұс тай жа тар сыз. Жа тақ ха на есе бі нен бө лін ген ша ғын, 
ша ғын да бол са жай лы қо нақ жай бөл ме лер бар. Іні ңіз ді 
қа сы ңыз ға алып жа ты ңыз да, шер тар қа тып, емін-ер кін 
әң гі ме ле сі ңіз, аға лық ақы лы ңыз ды ая ма ңыз. Бо ла шақ 
фи ло соф пын де ді ңіз, оны да бір сы нап кө рі ңіз. – Ди рек тор 
оң қо лы ның ас тын да ғы қы зыл түй ме ні тө бе сі нен ба сып 
қал ды. – Эльжбе та Сер геев на ны ша қы ра қой шы, Ли-
доч ка. Күн сәу ле лі бау ыр лас рес пуб ли ка дан қо нақ кел-
ге нін қа дап айт , – де ген шұ ғыл тап сыр ма ны тәй-тәй 
ба сып кір ген жас қыз дың мой ны на іліп жі бер ді...

– Вик то рия Ива нов на, ме ні ша қыр ды ңыз ба?
Есік кө зі нен отыз дың жу ан ор та сын да ғы әде мі 

ке лін шек кү лім сі рей ді. Қы рым ар тық еті жоқ де не сі 
ауада қал қып тұр. «Етек-же ңін де жел бір шек те рі мол 
әрі ұзын етек жі бек көй лек ки іп, жел өті не шы ға қал са, 
Икар құ сап дөң ге ле ніп ай на лып, ас пан ға ұшып ке тер 
еді-ау» деп ой ла ды Ма нап.

– Құ зы ры ңыз ға құл дық пын… – Ма нап ба сын ән тек 
изе ді...

– Іні ңіз дің аты-жө ні кім? Есі ме тү сі ріп жі бер се ңіз. 
Ой ға шом ған Ма нап ба сын кө тер ді.
– Тө ре кел диев… Тө ре кел диев Қа ли!
– А, Ту ре кел диев Га ли! Ай ып ет пес сіз… Элоч ка, бір 

ми нут кі дір ме, бұл кі сі ні Га ли ға бас тап апа ра ғой. Тек 
бай қа, Ма нап… е-е…

Ба ла лар үйі – ата-ана сыз 
қал ған ба ла лар үшін 
құ рыл ған  тәр бие бе ру 
ме ке ме сі. Ба ла лар 
үй ін ұй ым дас ты ру дың 
мақ са ты – ба ла лар ға 
 мем ле кет та ра пы нан 
па на бо лу, ма те ри ал дық, 
мо раль дық кө мек бе ру, 
олар дың бі лім мен 
 тәр бие алу ына қо лай лы 
жағ дай жа сау, ма ман дық 
таң дауы на кө мек те су, 
тәу ел сіз өмір сү ру ге 
да яр лау. Жал пы бі лім 
бе ре тін оқу-тәр бие лік 
ме ке ме лер де ба ла лар 
3 жас тан 18 жас қа дей ін 
то лық мем ле кет қам қор-
лы ғын да бо ла ды.
Қа зақ стан да ал ғаш қы 
ба ла лар үйі 1918 жы лы 
ашыл ған.

«Қа зақ стан» ұлт тық 
эн цик ло пе дия сы

Бағалыдерек
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– Ма нап Сым ба то вич…
– Рақ мет. Иә, Ма нап Сим ба то вич се кіл ді ағам бар 

де ген ой, әри не, Га ли дың үш ұй ық та са тү сі не кір ген 
емес. Өзі ңіз де бі ле сіз, ба ла лар үйі не құр та қан дай 
ке зін де, бар-жо ғы төрт жа сын да қа был да нып ты. 
Осы ны ес кер се ңіз, – де ді де, жі гіт ке «оқа сы жоқ, абыр-
жы ма ңыз, бә рі орын-ор ны на ке ле ді» де ген рай да қа рап 
қой ды. Со дан соң аға тәр биеші ге бұ рыл ды. – Өсіп кет-
кен сойт ал дай боз ба ла ны Ма нап Сим ба то вич та сал ған 
бет тен та ни қой мас. Осы екі ара да қо лай сыз жағ дай лар 
ту ып ке тіп жүр ме сін. Ма нап Сим ба то вич рен жі ме се, 
сырт та қал ды ра тұр да, Га ли ға өзің кі ріп, ба қай ша ғы на 
дей ін ал дын ала жақ сы лап тү сін дір. Адам жа ны – мөл-
дір әй нек, шы ты на тып ал сақ, қай та жа май ал май мыз.

Жа лы ғың қы рап қал ды ма, қа бақ ас ты на кө лең ке 
үй ір ген Эльжбе та Сер геев на ди рек тор дың ал дын ке сіп, 
лы пыл дай жө нел ді.

– Еш қам же ме ңіз, Вик то рия Ива нов на. Күн де кө ріп 
жүр ген үй рен шік ті жағ дай. Алай да Ту ре кел диев Га ли 
де ген фа ми лия қан ша ой лан сам да есі ме түс пей тұр. 
Се гі зін ші сы нып та Тур кел диев Га ли де ген спортс мен 
ба ла бар. Оны өзі ңіз де бі ле сіз. Ал То ре кел диев, Ту ре-
кел диев… біл сем бұй ыр ма сын.

– Ба ла лар ды сұ рып та ған кез де он дай-он дай қа те-
лік тер дің кө ке сі ке те ді ғой, Эльжбе та Сер геев на. 
Апаш-қа паш та бір-екі әріп дұ рыс-бұ рыс жа зыл ды ма 
деп кім шұқ шиып жат сын. Қа лай ес ті се, со лай жа за 
са ла ды. Ту ре кел диев осы лай Тур кел диев ке ай нал ды. – 
Өзін сү рін дір ген Га ни, Қа ли мә се ле сін орай шап-
ты. – Мұн дай қа те, әсі ре се Ту ре кел диев си яқ ты ұзын 
фа ми лия лар да жиі кез де се ді. Ал іні ңіз бен қуа ныш пен 
қау ышы ңыз! Бір бөл ме ке тер-кет кен ше құ зы ры ңыз да. 
Қан ша күн ау нап-қу на са ңыз да өз ер кі ңіз. Ашы ла сыр-
ла сып, бір-бі рі ңіз ге ет үй ре те сіз дер. Ер тең қай та сыз 
ба? Қап, қап! Ен де ше, са пар ал дын да іні ңіз ді ер тіп, 
ма ған кі ріп шы ғы ңыз. Кө ріс кен ше күн жақ сы, Ма нап 
Сим ба то вич!

Эльжбе та Сер геев на бас пал дақ тар ды ше ки ба сып, 
тө мен тү сіп ке ле жа тып:

– Өзі ба ла лар үйі бол са, шұр қы ра ған жет кін шек те рі 
қай да деп ке ле сіз, ә? – де ді бұ ры ла қа рап. – Жаз ғы де-
ма лыс әлі аяқ тал ған жоқ. Тө мен гі сы нып тар ла герь де, 
жо ғар ғы сы нып тың оқу шы ла ры қа ла ір ге сін де гі же міс 
сов хо зын да қияр, қы за нақ те ріп жүр. Қа ли се кіл ді 
спорт пен шұ ғыл да на тын ба ла лар ды алып қал ған быз. 

Шертарқату – мұ ңын 
ша ғу, айту. 
Бақайшақ – аяқ тың баш-
пай сүй ек те рі; 2) мұнда. 
Бүге-шігесіне дейін.
Икар – Ежел гі грек аңыз-
да рын да ғы кей іп кер.
Кібіртіктеу – баяу, сыл-
быр, ақы рын.
Сойталдай – ең ге зер дей, 
ірі, со рай ған, би ік.

Сөзмаржан

Аға де ген, 
Іні де ген – 
Бір-бі рі не ту ыс қан. 
Аға де ген, 
Іні де ген – 
Жа рал ған дай құ рыш тан.

О.Әубә кі ров

Даналықойдандәнізде
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Ме ре ке қар са ңын да қа ла мек теп те рі спорт тың әр 
тү рі нен дәс түр лі жа рыс қа шы ға ды. Кү ні-тү ні ала-
сұ рып, со ған ақ тер, қа ра тер дай ын да лып жа тыр. 
Былтыр бі рін ші орын ал ған быз. Биыл да еш кім ге 
бермей   міз де ген тала бы мыз тау дай.

Еке уі ағаш тар дың ұзын кө лең ке ле рі сұ лап-сұ лап 
жат қан ал леяны қуа лай ке ліп, бір қа бат ты қыш үй ге 
маң дай ті ре ді.

– Ой най тын да, қай най тын да спорт за лы мыз осы. 
Ба ла лар қа зір жат ты ғып жа тыр. Орын дық қа ті зе бү гіп, 
то са тұ ры ңыз. Мен Қа ли ды ер тіп шы ғай ын. Ке шік сек, 
ке ші рер сіз. Спорт шы лар дың жат ты ғу дан соң жуы нып, 
тер ба са ты нын өзі ңіз де бі ле сіз.

* * *
Ты ғыз қа ра ша шы ұсақ-ұсақ бұй ра, қол-ая ғы та ра-

лып қал ған, кең иық ты бол ма са да, еш кім нен қа рыз ға 
жауы рын сұ рай қой май тын кі ші рек көз ді ақ сұр ба ла, 
дұ ры сы боз ба ла, сырт қа сер пін дей ба сып шы ға кел ген-
де, Ма нап ор ны нан ұшып тұр ды. Сол, со ның нақ өзі. 
Төре кел ді тұяғы ның сы ны ғы. Қол со зып, мы на ба ла-
ның қай же рін ұс та ңыз, әке сі Сым бат тың өзі мен бір ге 
жер ас ты на ала кет кен ны шан бел гі ле рі. Жай шы лық та 
қой ау зы нан шөп ал май тын жуас, мо мын, ал жи ын-той-
да ше ті нен түйе па лу ан атан ған, до да ға түс се, көк пар дан 
көк пар ды қақ шып қой май тын Тө ре кел диев тер тұқы-
мы… Ке ше гі қан ды со ғыс та Сым бат тан өз ге сі бау дай 
тү сіп, Ма нап пен мы на қа ра құ лақ Қа ли ба ла дан бас қа 
ті гер ге тұ яқ қал ма ған Тө ре кел диев тер үйі рі нің кен же 
құ лын ша ғы... 

Боз ба ла Ма нап қа са мар қау, бей-жай көз сал ды да, 
аға тәр биеші ге бұ рыл ды.

– Түу, Эльжбе та Сер геев на, тер ді жа ңа ға на үгіп, 
ты рыс-бы рыс ты жа за бас та ға ны мыз сол еді. Бас қа қо-
лай лы уа қыт та был ма ды ма? – де ді қа лып та сып қал ған 
қо ңыр үн мен. Ала қа ны на қыс ты ра шық қан та ра ғын 
дым қыл ша шы на кө міп жі бе ріп, арт қа қа рай кө те ріп-
кө те ріп тас та ды. «Маң дай ына көл кі тіп жі бер се ғой, 
тым жа ра сып ке тер еді. Ере сек адам ша арт қа қайыр-
ға нын қа ра шы. Тез ер же те ал май, он бес жас тың тар 
қау ызы на сыя ал май қыс ты ғып жүр ген қа ра ғым-ай!» 
Ма нап тың ішін де от тай ыс тық бір де ңе шы жыл да май 
да, кө ңір сі мей де жай лап еріп ба ра ды.

– Сө зі ңе бо лай ын, Га ли. Жат ты ғу ағаң нан қым-
бат бо лып па? Алыс та ғы ағаң жыл он екі ай да бір рет 

Бір лік бол са, 
Ер лік бол са, 
Алын байт ын қа мал жоқ. 
Қор қақ бол са, 
Шор қақ бол са, 
Одан өт кен жа ман жоқ.

О.Әубә кі ров

Даналықойдандәнізде

Бағзы – баяғы.
Қанбазар – жексенбі 
күнгі нағыз қызған базар.
Мысқал – ша ма лы, 
бо лар-бол мас.

Сөзмаржан

Әң гі ме кей іп ке рі 
Ма  нап  тың ба ла лар  
үйі не ке лу се бе бі не де?
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ке ле ді. Жат ты ғу қай да қа ша ды, ер тең-ақ сү мек боп 
тер леп, кет кен ақың ды ар ты ғы мен қай та рып ала сың, – 
де ді жы ми ған қал пын мыс қал бұз ба ған Эльжбе та Сер-
геевна.

«Алыс та ғы ағаң...» де ген де Қа ли бе тін бер мен бұр-
ды. Бұл жо лы зер са лып қа ра ды. Бағ зы жыл дар да бі-
реу   ді бі реу бі ліп бол май тын қанба зар дың қақ ор та сын-
да кез дей соқ ұшы ра сып қал ған көл де нең көк ат ты ны 
қа зір түс теп та ни ал май тұр ған дай жү зін де тол қу бар. 
Бая ғы да бүйі рі түс кен қа ра че мо да нын ар қа лап, ас та-
на ға оқу із деп ат тан ған да Ма нап ты еш кім шы ға рып 
сал ма ған, оқуы на тү сіп, қуа ны шы қой ны на сый май 
қайт қан да жан адам қар сы ал ма ған. Сол се беп ті ме, 
Ма на бың мұн дай сын сәт те қай ту ке рек ті гін біл мей ді 
екен, құ ша ғын жай ып жі бе ріп, «ой, бауы рым дап!» ен-
те лей жү гі ру дің ор ны на қақ қан қа зық тай қы ди ып тұ ра 
бер ді. Жы ми ыс та бын ерін ұшы нан тез-тез жиып ал ған 
Эльжбе та Сер геев на Қа ли дың құ ла ғы на сы быр лап қал-
ды: бой шаң боз ба ла сон да ға на тең се ліп кет ті, бас пал-
дақ тар ды са нап ба сып, тө мен тү сіп, бе рі бет те ді.

Адам бо ла тын ба ла 
алыс қа қа рай ды.

Адам дық тың нұ ры бол,
Адал дық тың құ лы бол. 

Сөздіңкөркі–мақал
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Бұл кез де өзін-өзі қам шы лап үл гер ген Ма нап та 
қор ға сын ая ғын әрең алып, қар сы жүр ген. Бой жа ғы-
нан қарай лас боз ба ла тө ніп қал ған да:

– Бар екен сің, бауы рым! – деп, ал ға соз ған екі қо-
лын ай қа ра ашып, ыс тық құ шақ қа ай нал ды ра бе ріп 
еді, Қа ли:

– Зд равст вуйте, дя день ка! Как жи ве те? – де ме сі бар 
ма! Соз ған қо лы сын ған дай сылқ түс ті…

Жер ше тін де жат қан ба ла лар үй ін де гі лер дің орыс-
ша оқып, орыс ша сөй лей ті нін не ге біл ме сін. Бі лу бар 
да, көз бен кө ріп, қол мен ұс тау бө лек екен. Соң ғы сы ал-
дың ғы дан он есе ау ыр ма де ді. Сырт көз ге Ма нап са быр-
лы, сал мақ ты кө рін ген мен же тім өс кен адам ның мі не зі 
бұ ған да жұқ қан; еш кім ге сыр бер ме се де іш тей қи на-
лып, іш тей же лі не тін. Аға тәр биеші ні дер ке зін де есі не 
тү сір ді де, бой ын жи на ды. Қа ли дың аман да су үшін 
со лаң да тып ұсын ған қо лын ұс тай ал ды да, сіл кіп өзі не 
тар тып, тө сі не төс ти гіз ді, маң дай ынан иіс ке ді. Тіп-тік 
боз ба ла иіл ме ді, ағаш тан ша был ған жан сыз мү сін ді 
құ шақ та ған дай бол ды. Ша шы нан шық қан ар занқол 
са бын ның иі сі кең сі рі гін жар ды. Эльжбе та Сер геев на-
дан қы сыл ды ма, Қа ли бетін алып қа шып, құ ша ғы нан 
сы ты лып шы ға бер ді.

– Да ну…
Абы рой бол ған да, аға тәр биеші қы зық шы жық қа 

ай на ла бас та ға нын аң ға рып қал ды.
– Мен ке тей ін… Із дей қал са ңыз, Вик то рия Ива нов-

на ның қа сы нан та бы ла мын.
Кі бір тік ба сып, ұзай бер ді... 
Қа ли ая ғы на сұқ қан ала тас па лы крос сов ка ның 

тұм сы ғы мен көл де нең жат қан қи қым шөп ті қуа лай 
түрт кі леп, бей-жай сыл быр тұр.

– Кел, оты рай ық! – де ді Ма нап ағаш орын дық тың 
ше ті не құй рық ба сып.

Отыр ды.
– Ха лің қа лай, Қа ли?
Тө ре кел диев тер ге за ман ше ке сі нен қа ра ған жы лы 

ба ла лар үйі не өтіп кет кен төрт жа сар ба ла дан бұл күн-
де сойт ал дай боз ба ла ға ай на ла сал ған Қа ли ға: «Ха лің 
қа лай, інім?» деу ге ау зы бар ма ды. Де се, Қа ли мұ ның 
аға еке ні не сен бей қоя тын дай, құ ла ғы на іл мей тін дей 
жү рек сін ді.

– Спа си бо. Так се бе… – Қа ли дың кө зі ба тып ба ра 
жат қан күн нің қа лың жа пы рақ ара сы нан суы ры лып 
түс кен алып қаш ты сәу ле сі не шар пы сып отыр.

Жа на шы ры жоқ адам жал 
құй рық сыз ат пен тең.

Сөздіңкөркі– мақал

Әке сі бар дың ары сы бар,  
Аға сы бар дың жа ға сы бар, 
Іні сі бар дың ты ны сы бар..

Сөздіңкөркі– мақал
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«Қайт сін, кін ді гі бір бол са да, өс кен ор та сы бас қа. 
Адам жа ңа қал пақ екеш қал пақ ты да бай қап-бай қап 
киеді. Жер ас ты нан шық қан же лім ба тыр дай жа бы са 
кет кен жа ңа аға сын жат сы нып отыр ғой. Өзі ме де обал 
жоқ. Әу елі хат жа зып, тіл алы сып, ағай ын, аға жай ын 
құ ла ғы на жай лап сі ңі ріп ал ған жөн еді. Жи ыр ма ның 
төр теуі не кел ген мен бүйт іп бе ре кем қа шып, кү лім 
ша шыл ған да, бе сік тен бе лі шық пай жа тып, ту ған жер-
ден шаған дап кет кен бұ ған не жо рық?!» – деп ой ла ды. 
Қа ли дың дө ңес мұ рын, ке сек пі шін ді бе ті не іші езі ле, 
ел жі рей қа рап қа лып ты.

– Оқуың қа лай? Биыл ғы сы ны бың се гіз де ме?
– Се гіз… А… Иә… – Қа ли ба сын ән тек изе ді.
– Жа тар орын, киер ки ім, ішер ас… тар шы лық кө ріп 

жүр ген жоқ сың ба?
Қа ли: «Осы не деп отыр?» де ген дей, бар де не сі мен 

бұ ры лып, жі гіт ке те сі ле қа ра ды. Орын сыз сұ рақ қой ға-
нын кеш біл ген Ма нап тың бе ті нен оты шық ты. Аға бо-
лу қи ын ша руа екен. Қа ли ды қай дам, іні ге аға бо лып, 
емі ре ну ден Ма нап қа лып ты. Ой лап отыр са, он бір жыл 
бұ рын Қа ли ды ба ла лар үйі не тап сы рып тұ рып, со ра сы 
ағып, үн сіз жы ла ған да ға на аға бо лып ты. Қа зір ол аға-
лық се зім ұмыт. Сүт пі сі рім бұ рын Қа ли ды көр ген де 
ға на кеу де сі не нұр құй ыл ды. Осы ми нут та оның ор ны-
на у құй ыл ған дай. Әр нәр се нің ба сын бір шо лып, уа қыт 
мол шы лық та не жұ мы сы бар? Қа ли ал да-жал да шам-
да нып қа лып: «Тар шы лық кө ре ті нім ді біл сең дер, он 
жыл бұ рын ба ла лар үйі не қол да рың нан бе рер ме едің-
дер?» де се, не бе тін ай та ды? Әйт пе се: «Бө ліп бе ре ті ні-
ңіз бар ма?» деп тө те ден сал са ше… Қа ли айт са орын ды, 
кө те ріп ала сың. Сым дай тар ты лып, се ріп пе дей атыл ға-
лы отыр ған Қа ли дың, мем ле кет қам қор лы ғын да ғы Қа-
ли дың ха лі өз ха лі нен, жа ла ңа яқ сту дент жағ дай ынан 
көш іл ге рі. Оң-со лын та нып қал ған ба ла оны біл мей ді 
дей сің бе? Жал пы іш тей қор қып отыр. Ал ма ты дан ат-
тан ға лы іш тей дай ын дап, не ше қай та ра пы сық тап кел-
ген бас ты сау алын қа быр ға дан қой ып, сөз ді ашық қа 
шы ға ру дан тай қақ си ды. Әйт пе се: «Ха лің қа лай, жа тар 
орын, киер ки ім, ішер ас...» деп кү міл жу он бір жыл 
көр ме ген іні ге қо яр сұ рақ па? Ке ше ке ліп, бү гін ке тіп, 
күн де төс ти гі зіп жүр ген жан ның сө зі ғой бұл, ән ше йін. 
Өз-өзін әу елі осы лай ша іш тей сө гіп, сон соң қай рап ал-
ды да, бір дем мен:

– Ау ыл есің де ме? Кө кем, мен… Қал ғұ ты… тау, қа-
лың ор ман есің де шы ғар? – деп сал ды.

Кеңсірік – мұ рын ның 
жо ғар ғы жа ғын да ғы 
ше мір шек сүйе гі. 
Кеңсірігінжару – исі 
аң қып, та нау ын қы тық тау. 
Шығандау – ұзап шығу, 
алысқа көшу, жырақтау. 
Кібіртікбасу – баяу, 
сылбыр жүру.
Жатсыну – бөтенсу, 
жатырқау, тосырқау.

Сөзмаржан

Тәу ел сіз дік жыл да ры 
Қа зақ стан да же тім жә не 
ата-ана ның қа ра уын сыз 
қал ған ба ла лар дың са ны 
екі есе ге қыс қар ған. Сон-
дай-ақ, ба ла лар үйі нің 
са ны екі есе ге азай ды.

BAQ.kz

Бағалыдерек
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 Крос сов ка ның тұм сы ғы мен тро ту ар ды оң ды-сол ды 
сыз ба ла ған Қа ли ба сын  немкетті изе ді. Са сып қал ған 
Ма нап жөт кі рін ді. Ұмыт, тас ұмыт, ұмы тып қа лып   ты… 
Әйт пе се екі қо лын орын дық ар қа лы ғы на со зып жі бе-
ріп, шал қа ла ған мы на қал пын тит тей бол сын өз гер тер 
еді. «Япыр-ау, мы нау сол Ма нап па? Бауы ры жа бы сып, 
бір ге ту ған ағам ба?» – деп, ба сын кө те ріп, бе ті не көз 
сал мас па?..

Шай қай на тым дай тол ға нып, ой ын әб ден пі сі ріп ал-
ды да, оқыс ки ме леп, үс ті-үс ті не төк пек те те жө нел ді.

–   Өс ке мен де гі ба ла лар үйі не се ні бұ лың ғыр күз де 
апа рып тап сыр дық. Өз ге амал да қал ма ған. Ше ше ні 
қыл та мақ алып кет ті. Жер ге қа рап, әке міз күрт шөк-
кен. Со ғыс тан кон ту зия ал ған адам нан не сұ рай сың? 
Тө сек жаң ғыр тып, біз ге өгей де бол са ана тау ып бе ре ме 
де сек, қа ны қай та-қай та кө те рі ліп, ау ру ха на дан шық-
пау ға ай нал ды. Мен мек теп-ин тер нат та оқи мын. Сон да 
дей мін де: «Қал май мын де се, қал май мын!» – деп зар 
илеп жы ла ға ның кү ні бү гін көз ал дым да. Ұс тап, жі бер-
ме ген тәр биеші нің бі ле гін қыр шып ал дың. Біз де көз 
жа сы мыз ды сы ғым дап тұ рып: «Дор ба-дор ба кәм пит 
тең деп, екі-үш күн нен кей ін ке ле міз, қо рық па, алып 
ке те міз қай та дан», – деп ал дар қат тық. Те ріс бұ ры лып, 
тұғ жың дай бер ген кө ке ме көп қа рай ла май, ма ған қол 
со зып, по ра-по ра жы лай бер дің: «Ма ка – Ма нап қа ті лің 
кел мей, Ма ка дей тін сің – кәм пит ті сен әкел, сен алып 
кет!» деп… Со дан итің деп ау ыл ға жет кен ше… бі реу ді 
жер леп ке ле жат қан дай… тіс жар ға мыз жоқ. Бір ап та 
бойы ба сы ма жас тан ған кү пәй кем та ңер тең дым қыл 
тар тып жүр ді… Тә тем нен ай ырыл ға сын, се ні кө кем 
бақ ты. Жаз ғы де ма лыс қа кел ген де жаялы ғың ды өзім 
жу ып жүр дім. Ме ні өлер дей жақ сы кө ре тін сің. Бір би-
дай ды бө ліп же дік. Қай да бар сам сон да, том паң дап, 
ізім нен екі елі қал мау шы ең.

Ма нап кө зі мен тро ту ар сү зіп, оты рып қал ды. Қа ра 
жер қой ны на өзім мен бір ге ала ке тер мін-ау деп талай 
жыл тұм ша лап сақ та ған сы ры ның тие гін ағыт са да, ая-
ғы на шық қан ша асық бол ды. Ту ған іні мен құр ғақ қу-
рай ды қырт-қырт же ген дей сөй ле сер мін деп ой ла мап 
еді.

Қа ли ше? Тө мен сал ған кір пі гі кө зін кө ле гей леп ті. 
Не ой лап отыр ға ны бел гі сіз. Қол да рын ай қас ты рып 
сал ған күйі бауы ры на ты ғып, іші ау ыр ған дай ең кей іп 
отыр.

Ағай ын – ағай ын ның  
      ай на сы. 

Мал қонысын іздейді,  
Ер туысын іздейді.

Ағайын жақсы болса –  
      қанатың, 
Ағайын жақсы болса –  
      санатың.

Сөздіңкөркі– мақал
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Ма нап де мін жұ тып, ақы рын күр сін ді. Ең кей іп, 
жер де ті гі нен тұр ған дип ло ма тын іліп ал ды да, ал ды на 
өң ге ріп са лып, ау зын сырт аш ты. Жаз дық же ңіл кос-
тюм нің қат тау ын жа зып, бі рер сіл кі ді де, орын дық үс-
ті не жал па ғы нан сал ды, сау са ғы ның ұшы мен Қа ли ға 
сыр ғыт ты.

– Биыл құ ры лыс от ря ды на ба рып ем… Та быс тәу ір 
бол ды. Қы рық ал тын шы… Дәл шы ғар. – «Ки іп, өл шеп 
көр сең ші» деу ге таң дай ына жа быс қан тұт қыр ті лі күр-
меу ге кел ме ді.

Қа ли кос тюм ге көз қиы ғын нем құ рай ды тас та ды 
да, миы ғы нан кү лім сі ре ді. Сол ме зет үс тің гі ер ні нің сол 
жақ құй ры ғы дір етіп шап ши қал ды. Ма нап тың қол қа-
сы суы ры лып кет кен дей бол ды. Жан дү ние сі әлем-та-
пы рық. Жа сау рай қал ған жа на рын Қа ли дан ау да рып, 
күн сәу ле сі не ша ғы лыс қан те ре зе ле рі жа пы рақ тар дың 
ара сы нан жылт-жылт сы ға лап тұр ған оқу кор пу сы на 
ба ғыт та ды. Ау май тарт па ғыр, ту ра кө ке сі! Әке сі күл мей 
ғұ мыр кеш ті, қи рат қан да кү лім сі рей тін, сон да ер ні нің 
сол жақ құй ры ғы өс тіп жо ға ры шап шып қа лу шы еді.

– Ки ім жа ғы бар… Жыл сай ын жа ңа лап тұ ра ды. 
Қы рық се гіз бол ма са, қы рық ал ты ма ған тар.

Жай ба ра қат үн құ ла ғы на жет кен де же ліп ке ле 
жа тып, жар қа бақ ше ті не ой қас тап шы ға кел ген ат тай 
жел ке сі тар тып, ие гі кө те рі ле бе ріп, кег жи ді де қал ды. 
«Ай дан-ай ға ха бар-ошар сыз, із сіз кет кен, жыл дан-
жыл ға құй ры ғын ұс тат па ған, әрең та был ған іні сі – осы 
Қа ли ма?» де ген ді са ғыз ша со зып, бө ліп-бө ліп ой ла ды.

Сы дыр тып са мал со ғып еді, жа сыл жа пы рақ тар дан 
екі-үш са ры ала тең ге сау ды рап түс ті де, бі реуі қал ба лақ-
тап кеп, Қа ли ға, тар кос тю мі нің өңі рі не сыр ғи қон ды.

Жал қы жа пы рақ тан кө зін ал май:
– Бұр на ғы жы лы кө кем нің ба сы на тас жи нап, қор-

ған кө тер дім. Са ман кір пі шін өз қо лым мен құй дым. 
Көр ші ау дан нан екі ата дан қо сы ла тын ту ыс тар та был-
ған, олар да аян ба ды. – Сәл бө ге ліп, сө зін жал ға ды. – 
Бү гін де ел дің жағ дайы жақ сы. Та мақ тоқ, көй лек көк...

Ма нап ішін тарт ты. Қа ли кө ке сі қа шан, қа лай қай-
тыс бол ды, қау зап сұ ра мақ тү гіл, тіс жар ма ды. Аға сы 
Ма нап қа лай кү не лт ті, қай инс ти тут қа түс ті, оқуы, 
бо ла ша ғы не, ләм-мим жоқ. Жа рай ды, Ма нап ты қой-
шы, фа ми лия сы на жа зыл ған әке ха қын да тыр нақ тай 
бір ой, те бі ре ніс қай да? Көз ден кет ке сін, кө ңіл ден бұл-
бұл ұш қа ны да.

Немкетті – қа лай бол са 
со лай, нем құ рай лы, 
сел қос.
Қылтамақ– та мақ тан ас 
өт пей қа ла тын ау ру.
Итіңдеу – әрең, зор ға, 
өн бейт ін қоз ға лыс.
Контузия – жүйке жүйесі 
зақымдануына байла-
нысты организмнің жалпы 
жағдайындағы өзгеріс.
Саман – са бан ара-
лас тыр ған бал шық тан 
құй ыла тын ши кі кір піш.
Тұтқыр – ау ысп. Сөй ле-
ген де кі бір тік теп, бір ден 
кө сі ліп сөй леп ке те 
ал майт ын.

Сөзмаржан
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Аш ішек тей шұ ба тыл ған ұзын ал леяға кө зі түс ке сін 
сая быр лап, са ба сы на түс ті. «Қа ра ғым!» деп қа на ты ның 
ас ты на ал ма ға сын, маң дай ынан иіс кеп, тер иі сі 
аң қы ған қой ны на алып жат па ға сын, әке бей не сі 
кө мес кі тар тып, жыл ар ты нан жыл өт кен сай ын өшіп 
ке те бар ға ны да. Кім ге кі нә қо яр сың? Ошақ тың кү лін 
ас пан ға шы ғар ған со ғыс қа ма? Ол ай ып-ай бы ның кім ге 
дә рі? Кі лең қам кө ңіл. Сөз тіз бе гі кө мейі не лы қып ке ліп 
еді, Қа ли ға ке нет тен тіл біт ті. Аша бер ген ау зын жа ба 
қой ды. «Сөй ле сін ші, іш те гі ше рін сырт қа шы ға рып, 
емін-ер кін есі ліп ағыл сын бір, ту ған жер дің ала қан дай 
қо ла тын алыс тан ар қа лап жет кен аға ал ды нан бауы ры 
жа зы ла өт сін ші» де ген ой ау ыз дан қақ ты.

– Ме ре ке қар са ңын да жа сөс пі рім бокс шы лар дың 
қа ла лық бі рін ші лі гі өте ді. Со ған жат пай-тұр май 
дайын   да лып жа тыр мыз. Был тыр фи нал да ұты лып 
қал ған мын. Биыл қайт се де есе қай та ру ке рек. Жа сөс-
пі рім дер то бы бой ын ша бі рін ші раз ря дым бар.

Бө сің кі реп кет ке нін кеш аң ғар ған ба ла бе тін бұ рып 
ала қой ды.

Аманыңда елжіреп, 
  мақтайтын да ағайын,
Алыстамай айналып, 
  жақтайтын да ағайын.
Ауырыңды жеңіл ғып,
  жоқтайтын да ағайын,
Еркелетіп бетіңнен,
  қақпайтын да ағайын.

М.Ж.Көпеев

Даналықойдандәнізде
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Ма нап сер гі ді. Аз-мұз мақ та ныш ара лас ле біз ді 
ес ті ген де ба рып жа нын да кә дім гі алаң ға сар ба ла отыр-
ға ны на сен ді. Жо ра-жол дас та ры ның үйі не бар ған да 
ой ын шық та рын жи нап, қай та ша шып, ой ын ға ал да-
нып жү ре тін көп қа ра до ма лақ қа қа ра да, мы на Қа ли ға 
қа ра, бә рі бір. Де ген ше жә не се зік ті ой су маң қа ғып, 
маң дайы суып бер ді. Бауы ры жа бы сып бір ге ту ған дос-
жа ран да ры ның іні сі не те ңеп, өзі нен алыс та та тү сіп, 
құй ры ғын сырт қа са лып отыр екен. Өз інім, қан дас 
Қа ли інім де ген ді са на сы на қа лай сі ңір гі сі кел се де бо-
ла тын емес. Жан бай жа тып өш кен бұл нет кен кө ңіл?!

Қал ған кө ңіл де…
Қа лың ой Ма нап ты әб ден мең де тіп, тұ ра ла тып тас-

та ды. «Бок сы нан бө тен ер ме гі бар ма өзі!» де ген ой ына 
іле се:

– Бас қа не мен ай на лы са сың, Қа ли? – де ді. «Інім» 
де ген жал ғыз да жы лы сөз ау зы на та ғы түс пе ді.

Қа ли дың қа ба ғы жа зы лып, жа ды рап жү ре бер ді. 
Орын дық тың көл де нең аға шы на ала қан ті реп, кө те рі-
ліп-кө те рі ліп қой ды. Әр сө зі қуаңқы, жі гер лі.

– О-о, та би ғат ты жақ сы кө ре мін! Әсіре се жан-жа-
нуар, жән дік тер ді! Біз   де гі ті рі та би ғат мүй ісі ме нің 
қа ра  уым да. Жы лан, ба қа, шаян, қо ңыз, құс – бә рі та-
бы ла ды. Тү гел өзі міз ба ғып-қа ға мыз. Үй ір ме ге отыз ға 
жу ық оқу шы лар мү ше. Ке ше қа ла ір ге сін де гі ор ман ға 
се ру ен құ ра шы ғып ек, са па ры мыз сәт ті бол ды. Ау зы-
ның са лы мы бар екен, Коля Же реб цов Пат ри кеев на-
ның кіш ке не үй ші гі нің үс ті нен шық па сы бар ма…

– Пат ри кеев на?
– Түл кі де ге нім де. Кү шік ал пыс ай ла лы мыс тан 

екен. Қаш қа ны нан қа шып, жу ан емен нің қу ысы на кі-
ріп кет ті. Же ңім ді тү ріп, қо лым ды сұ ғып жі бе ріп ем, 
бар ма ғым ды тіс теп ал ды. Мі не, ізі! – деп, ұшы сы зыл-
ған сұқ сау са ғын шош айт ты. – Же реб цов тың құр ме ті не 
«Ко ля» деп ат қой ған быз. Ко ля үй рен бей ме, жа тыр қай 
ма деп қор қып ек. Бү гін та ңер тең ал ды на қақ пан ға түс-
кен тыш қан тас тап ек, қай да жа тыр қа ған, екі қыл ғып, 
бір жұ та сал ды. «Та ғы не ле рің бар, әке ле бе рің дер» де-
ген дей, «Ко ля» шір кін жа лақ-жұ лақ ете ді. Кү ліп қой-
ды. Пат ри кеев на де се Пат ри кеев на! – «Бұл та ма ша ға 
ен ді не ні қо сып айт сам» де ген дей, аз-кем ой лан ды. – Өт-
кен жы лы қа ла мек теп те рі бой ын ша мүй ісі міз бі рін ші 
орын ал ды. Аң-құс, жән дік тің түр-тү рі не бай екен деп 
ая ғы мыз ды жер ге ти гіз бей мақ та ды. Жуыр да Эльжбе-
та Сер геев на ның ағыл шын ит те рі кү шік теп ті. Бі реуін 

Тұралату – шаршату, 
діңкелету.
Қыдию – қаздию, қақию.
Қуаңқы – қуа ныш ты, 
ой на қы, шат тық қа то лы.
Финал – ше шу ші сәт.
Туған жердің қолаты – 
ту ған жер дің жы лы лы ғы, 
то пы ра ғы де ген ма ғы-
на да.
Көмескітарту – бұ лың-
 ғыр, күңгірт.
Қамкөңіл – қайғылы, 
жабырқаулы.
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те гін бе рем деп отыр. Сон дай жақ сы адам өзі! – де ген де 
өңі құ бы лып кет ті. – Қа зақ стан да ақ бө кен жыр ты лып 
ай ыры ла ды деп оқы дық. Со ның сүп-сүй кім ді бір ла ғын 
қол ға тү сі ріп ал сақ, об лыс тан да ал ды мыз ға жан сал-
мас едік...

...Із де ген ге сұ ра ған де ген дей, мы на бір қи ты ғы 
жоқ бей біт әң гі ме бас та лып кет ке ні жақ сы бол ды. Он 
бес жас та ғы ба ла дан не сұ рай сың?! Көр ген-біл ген бар 
қы зы ғы та би ғат мүй ісі, ой ла ға ны бі рін ші орын, бокс 
бол са, бай ғұс ба ла, ра сын да да, бас қа не сін айт сын.

Тү сін ген адам ке ші ре де бі ле ді.
Ба сын сал бы ра тып оты рып-оты рып:
– Бо ла шақ та кім бо ла сың? – дей сал ды ерін ұшы-

мен. Қа ли ір кіл ме ді:
– Ұш қыш… Әс ке ри ұш қыш бо ла мын. Ба ла лар үйі-

нен тү ле ген ұш қыш аға лар бар шы лық.
Ма нап мырс ет ті. «Аға» де ген сөз көп күт ті ріп 

ба рып, ау зы нан ақыр со ңын да шық ты-ау. Өз ой ымен 
өзі әу ре Қа ли оны еле ме ді.

– Әнеу гү ні со ның бі рі ке ліп кет ті. Клуб та кез де су 
өт кіз дік, Си до ров Алек сандр Пав ло вич. Ор де ні бар. 
Пол ков ник. Со ғыс та қа за тап қан әке сі де ұш қыш 
бо лып ты. Екін ші кү ні жат пай-тұр май аң дып жү ріп, 
жа тақ ха на ның шы ға бе рі сі нен ұс тай ал дым да, же ке 
сөй лес тім. «Әс ке ри ұш қыш бо ла мын де сең, ден сау лы-
ғың ды осы бас тан мық та. Спор тың ды тас та ма!» – де ді. 
Қа зір Са ша ағай мен хат жа зы сып тұ ра мыз. Сон дай бір 
жа ны жай саң жақ сы аға!

Қа ли қы сың қы рап ал ған кө зін қар сы ал дын да ғы 
би ік те рек тің ұшар ба сы на ті гіп отыр. Көк зең гір дің 
тө сін ті ліп, ас пан да ұшып жүр ген өзін ой ша елес тет-
кен дей ме, қа лай? Пы сық ба ла ғой, бой ын тез жи нап 
ал ды. Ма нап тың жи ырыл ған же ңі нен сой диып шы ғып 
тұр ған бі ле гі не қа дал ды.

– Уа қы ты ңыз қан ша?
– Бес ми нут сыз бес.
– О! – Қа ли атып тұр ды. – Оты рып қа лып пын. 

Уа қыт тан ұтыл сам, жа рыс тан ұтыл ға ным. Бес 
жа рым да жат ты ғу бі те ді. Тым бол ма са, қал ға ны на 
қа ты сай ын. Жаз бойы сал мақ қо сып, бұл шық етім 
бо сап ке тіп ті. Қош бол… – дей бер ді де, ті лін тіс те ді. – 
Сіз… қо на сыз ба?

Жаз ғыр ма ме ні, жан-аға,
Жа ман ға ме ні ба ла ма.
Бұ лақ қа бар саң, жал ғыз түп,
Тал шы бық тұ рар жа ға да.
Шы бық деп ме ні ба ға ла.
Кет кен ше қи ып әл де кім.
Емен де, мей лің, тал де гін.
Әзір ге ме нің бар де мім,
Осын дай, аға, хал де мін...

М.Ма қа таев

Даналықойдандәнізде

Аға ал дын да пейі лің ді  
      көр сет,
Іні ал дын да мейі рің ді  
      көр сет.

Жақ сы ағаң – ор ман,
Жақ сы інің – қор ған.

Даналықойдандәнізде
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Ма нап тө мен қа ра ған күйі:
– Жоқ, ке те мін. Кеш кі ал ты да поезд бар, – де ді.
– А-а… Са па ры ңыз сәт ті бол сын! – Сер пін дей ба сып, 

спорт за лы на қа рай жө не ле бер ді.
Орын дық үс тін де қы рық ал тын шы кос тюм көл беп 

жа тыр.
– Бе рі кел, Қа ли! – Бұ рыл ды. Жа қын да ды.
– Ке ші рі ңіз… ма ған сый май ды. Ар тық та емес. 

Қа тар жат қан Эль дар Ғи за ту лин ге құй ып қой ған дай 
екен. Бір ге оқи мыз. Бойы тәш тік. Со ған сіз дің аты-
ңыз дан сый лай ын. Рен жі мей сіз бе?

– Түк рен жі мей мін.
– Рақ мет! – Кос тюм ді қол ты ғы на қы сып, жа ңа ғы 

жо лы на түс ті.
– Хат жа за мын. Ке лер жы лы жаз да ке ле мін… 

Ке ле тін шы ғар мын, – де ді Ма нап ізін ше.
Ес ті ді ме, Қа ли ке те бар ды. Бас пал дақ қа екі-ақ 

ыр ғып шы ғып, кілт бұ рыл ды да, қо лын бұл ға ды. 
Кү лім сі реп еді, үс тің гі ер ні нің сол жақ құй ры ғы шап ши 
қал ды. Орын дық қа сын да тұр ған Ма нап тың тұ ла бойы 
дір ет ті. Кө зін мұ нар ал ды. Ал ға қа рай ем пең деп жө ней 
бер ге ні есін де. «Қал қам-ай! Қа на тым-ай!» де ген сы быр 
құ ла ғын да кө шіп жүр. Есік сарт жа был ған да ба рып 
есін жи ды. Би ік бас пал дақ бос екен.

* * *
Қа лың бу дың ара сы нан қал қып шық қан «Вол га ға» 

қол кө тер ге нін, шо фер дің кі ді ріс сіз есік аш қа нын, 
жұм сақ орын дық қа ау зы бу ыл ған қап шық тай сылқ 
етіп оты ра кет ке нін, «вок зал» де ген сөз ді әрең айт-
қа нын бі ле ді. Орын дық ар қа лы ғын жел ке сі не жас тап, 
ба сын арт қа тас тап жі бер ді де, кө зін жұм ды.

Патрикеевна – орыс 
ер те    гі ле рін де гі түл кі нің 
атауы.
Тәштік – бойы ала са.
Мүйіс – мек теп жа нын-
да ғы ті рі хай уа нат тар 
ор на лас ты рыл ған 
бұ рыш. 
Мұнар – күң гірт те ну, 
бұл дыр лау.

Сөзмаржан
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Кітапсүйерлерүшін

Жа зу шы ның «Бақ бақ ба сы тол ған күн», «Арыс тан, мен, вио лон чель жә не қа сап ха на» 
шы ғар ма ла ры ның маз мұ ны мен та ны сың дар. Қа лам гер  кей іп кер ле рі мен қа зір гі ба ла лар 
өмі рі ту ра лы ой бө лі сің дер.

«Білу»
1. Әң гі ме оқи ға сы қай ке зең ді қам ти ды?
2. Ма нап кім? Ол қай да кел ді? Қан дай мақ сат пен?
3. Ди рек тор Ма нап ты қа лай қар сы ал ды?
4. Ба ла лар үйі, оның бо ла ша ғы ту ра лы ди рек тор қан дай әң гі ме айт ты?
5. Қа ли кім? Оның порт рет тік си пат та ма сы қан дай?
6. Қа ли мен Ма нап тың кез де суі қан дай жағ дай да өт ті?
7. Ма нап Қа ли ға қан дай сый лық әке лді? Қа ли сый лық ты қа лай қа был-

дады?
8. Қа ли дың ар ма ны қан дай?

«Түсіну»
1. Ма нап тың алып ұш қан кө ңі лі не се беп ті су сеп кен дей ба сыл ды?
2. Қа ли не лік тен ба ла лар үйі не бе ріл ген?
3. Қа ли дың кү лім сі ре ге ні нен Ма нап тың тұ ла бойы не ге дір ете қа лды?
4. Қа ли не лік тен Ма нап тан әке сі ту ра лы еш нәр се сұ ра ма ды?
5. Қа ли не ге жаз ғы ла герь ге бар май қал ған?
6. Не се беп ті Қа ли аға сы мен орыс ті лін де сөй ле сті?
7. Әң гі ме нің « Бау ыр» деп ата лу се бе бін тү сін ді рің дер.
8. Мә тін нің өз де рі ңе қат ты әсер ет кен же рін тау ып оқып, се бе бін тү сін-

ді рің дер.

«Талдау»
1. «Венн диаг рам ма сы» ар қы лы Ма нап пен Қа ли об раз да рын са лыс ты-

рың дар.

ҚалиМанап

2. Аға мен іні ара сын да ғы қа рым-қа ты нас ту ра лы қан дай шы ғар ма-
лар оқып едің дер? Са лыс ты ру жұ мы сын жүр гі зің дер. «Іні ні зор дан,  

Кітапсүйерлерүшін

Білу

Түсіну

Талдау
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 аға ны бор дан», «Іні – тас, аға – бос бо ла ды» да на лық сө здерінің мәнін 
ашың дар?

«Жинақтау»
1. Кей іп кер лер ге мі нез де ме бе рің дер. Қа ли дың бой ынан қан дай қа си ет-

тер ді бай қа дың дар?
2. Шы ғар ма да қан дай өзек ті мә се ле кө те ріл ген?
3. Әң гі ме нің та қы ры бы мен идея сын анық таң дар.

«Қолдану»
1. Ту ын ды ны сю жет тік-ком по зи ция лық құ ры лы сы на қа рай тал даң дар.
2. Әң гі ме ні маз мұн дау дың жос па рын құ рың дар.
3. Мәтіннен көркемдеу құралдарын те ріп жа зың дар:

те ңеу ги пер бо ла ме то ни мия фра зе оло гизм ма қал-мә тел 

4. «Ағай ын ды лар» та қы ры бы на іс кер лік ой ын ұй ым дас ты рың дар. 
Аға сы мен бауы ры рө лін сом дап, мә се ле лік жағ даят ту ды рың дар, мә-
се ле ні ше шу дің әр түр лі жол да рын ұсы ның дар.

«Бағаберу»
1. Қа лай ой лай сың дар, ағай ын ды  Ма нап пен Қа ли тү бін де та бы са ма? 

Әң гі ме ні аяқ тау дың нұс қа сын ұсы ның дар.
2. «Уа қыт тан ұтыл сам, жа рыс тан ұтыл ға ным» де ген Қа ли сө зі мен ке лі-

се сің дер ме?
3. Бі реуі бауы рын, екін ші сі аға сын тап қан сәт те гі Қа ли мен Ма нап қан-

дай се зім де бол ды деп ой лай сың дар?
4. «Ой лау дың ал ты қал па ғы» әді сі ар қы лы ал ты топ қа бө лі ніп, өз көз-

қа рас та рың ды біл ді рің дер. «Ақ қал пақ» (проб ле ма ға қа тыс ты де-
рек тер ді талас сыз кел ті ре ді), «са ры қал пақ» (кей іп кер лер өмі рі нің 
сәт ті ке зең де рін ай та ды), «қа ра қал пақ» (кей іп кер лер өмі рі нің сәт сіз 
тұс та рын ай та ды), «көк қал пақ» (тал дау жа сай ды, топ тар Не үшін? 
Не ге? Не ге бай ла ныс ты? де ген сұ рақ тар ға жау ап із дей ді), «жа сыл 
қал пақ» (кей іп кер лер өмі рі не қа тыс ты тың идея лар мен бол жам дар 
ай та ды), «қы зыл қал пақ» (оқи ға ны оқу ба ры сын да бас тан ке шір ген 
се зім де рін тұ жы рым дай ды).

Жинақтау

Қолдану

Бағаберу
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Қа ли мен сұх бат та су дың үл гі сін көр се тің дер.

Әдебиеттеориясы

Образтуралытүсінік
Кейіпкер – персонаж – көркем шығармада суреттелетін адам, әдеби образ. Әдебиетте 

адамның көркем образын жасағанда, жазушы оның кескін-тұлғасын,  іс-әрекетін, мінезін, 
сол ортаның, дәуірдің өзгешеліктерін танытатын сипаттарымен қатар, өзіне ғана тән ерек-
шеліктерді де анық байқалатындай етіп суреттейді.

Кейіпкер бейнесін суреттеу үшін қоғамдық өмірді жан-жақты, терең зерттеп білу шарт. 
Әр кейіпкердің көркем бейнесі оның өз сөзі арқылы ашылады. Көркем шығармада жан-
жақты толық суреттелетін негізгі тұлға – басты кейіпкер.

Көркем шығармада сөзбен сомдалған кез келген құбылысты (көбінесе әдеби қаһарман 
бейнесін) образ деп атайды. Образ тек шындықты бейнелеп қана қоймай, оны жинақтайды. 
Образ – сөзбен салынған сурет. Образ әдеби тек тұрғысынан үш түрге: эпикалық, лири-
калық, драмалық болып бөлінсе, жасалу тәсіліне қарай юморлық, сатиралық, фантасти-
калық, трагедиялық, батырлық, т.б. болып бөлінеді. 

«Қазақ әдебиеті» энциклопедиялық анықтамалығы

Әдеби образға мысалдар келтіріңдер.

Диалогқұру

Тапсырмалар
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ІVТАРАУ

ОТБАСЫ
ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ

Алтын ұяң – Отан қымбат,
Құт-берекең – атаң қымбат,
Аймалайтын анаң қымбат,
Мейірімді апаң қымбат,
Кіндік кескен жерің қымбат,
Ұят пенен арың қымбат.

Қазыбек би
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Өз заманының көкейкесті мәселесін, рухани құндылықтарын шығармада терең 
суреттей білген қаламгер туралы біліп алайық!

 ТЫНЫМБАЙНҰРМАҒАМБЕТОВ

Та ны мал қа зақ жа зу шы сы Ты ным бай Нұр ма ғам-
бе тов 1945 жы лы қа зір гі Қы зы лор да об лы сы Жа ңа-
қор ған ау да ны Қо сүйең кі ауы лын да ту ған.

Ал ғаш қы әң гі ме лер жи на ғы 1971 жы лы « �ау ын 
иі сі» де ген ат пен шық ты. Жа зу шы 1997 жы лы орыс 
ті лін де гі нұс қа сы үшін («За пах ды ни») М.Горь кий 
атын да ғы Бү кі ло дақ тық жас тар сый лы ғын ал ды. Одан 
кейінгі жылдары жа зу шы ның «�ош бол, ата», «�ар-
лы 	аш ты� 
я сы», «Ата �о ныс», «За пах ды ни», «Т
-
ны� су», «Там, где го рел очаг», «Та лис ман», «Бәй те-
рек тер», «Ту 	ан ау ыл т� ті ні», «Ба ла лы� ша� ты� 
әуен де рі», «Та� да ма лы», «Ай �ай», т.б. кі тап та ры 
жа рия лан ған. Т.Нұр ма ғам бе тов – «Та бал ды ры 	ы �а 
та бын», «Жо 	ал 	ан көл», «Кем пір лер �кі мі» пьеса-
ла ры ның, «Тыр на лар 
шып ба ра ды» те ле филь мі сце-
на рийі нің ав то ры.

«Анасын са	ын	ан бала» әңгімесінде анасын 
сағынған кішкентай сәбидің қасіреті суреттелген. 

Мама-а-а...мама-а-а... 
Сенсің ғой ең дана-а-а
Мама-а-а...мама-аа... – деп анасына деген сағы-

нышын жеткізеді. Сәби анасын бір көру үшін өмір 
сүретіндей. Осылайша жазушы қоғамда орын алған 
әлеуметтік мәні үлкен өткір мәселеге назар аударады.

ТЫ НЫМ БАЙ НҰР МА ҒАМ БЕ ТОВ
(1945 жы лы ту ған)

Естеріңетүсіріңдер:
Отбасы, отбасы құндылықтары туралы не бі ле сің дер?

Меңгерілетінбілім:
Т.Нұр ма ғам бе тов шы ғар ма сын да қан дай мә се ле лер 
кө те ріл ген?

Тынымбай Нұр ма ғам бе-
тов тің шы ғар ма шы лы ғы 
өзін дік да ра лы ғы мен 
ерек ше ле не ді. Ол – тек 
қа на әң гі ме жан рын да 
ға на емес, иісі қа зақ 
про за сы на жа ңа лық 
әкел ген жә не өзін дік 
көр кем ой ымен, көр кем 
жүй есі мен бай ыт  қан 
жа зу шы.

Т.Жұрт бай

Зергерсөз
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Халқымызға тән ұлттық болмыс пен мінез жазушы шығармасында қалай көрініс 
тапқан?

Анасынсағынғанбала

Ес ма ғам бет тің бұл са па ры ауы лы на төрт жыл дан 
кей ін гі ора луы еді. Содан болар таңертеңгі пойыздан 
түскен бойдағы қарсы алушы туыстары, достарымен 
болған ұшырасудың өзі кәдімгідей у-дулы болды. Бі -
реу лері құшақтап, біреулері сүйіп, тағы біреулері 
осы бір қапаста-ақ мұңын, шаруасын айтып қалып 
жатты. Күтіп тұрған жеңіл машиналарға мінулері, 
сосын аудан орталығында тұратын немере ағасы Бал-
мағамбеттің үйінің ауласына келіп, түсіп жатула-
рының өзі абыр-дабырға, күлкіге толы қуаныш болып 
жатты...

Ауыл-үйдің, ағайын арасының өсегі, жаңалықтары 
көп айтылғандықтан да астан кейінгі шай ұзақ ішіліп, 
дастархан жиналған кезде, қошеметші ағайын-достар 
түгел орындарынан тұрып, қайтуға беттегенде, таңер-
теңнен бері тақымы жазылмастан отырған Есмағамбет 
те бұл тұста өзгелермен ілесе шыққан. Ұзақ қа со зыл ған 
абыр-да быр дан кей ін жал ғыз қа лып, әр түр лі же міс 
ағаш та ры мен кө кө ніс тер өс кен ау ла да әр лі-бер лі жү ру 
де ол үшін ай тар лық тай бір де ма лыс еді. Күн тал түс 
бо лып қал ған екен. Ағаш тар дың әр қай сы сы на тоқ тап 
қа рап, со сын жо ңыш қа лық ты ара лап ке ліп, күн нің 
қы зуы қуы рып ба ра жат қан дық тан, жү зім нің кө лең-
ке сі не кі ре бер ге ні сол еді:

Ма ма-аа... ма ма-аа,
Сен сің ғой ең да на-а.
Мәң гі дос сен ға на..., –

деп ән дет кен сүй кім ді ба ла дау сын ес ті ді. Бі рақ Ес ма-
ғам бет олай бір, бы лай бір бұ ры лып, ма ңай ынан ба ла 
көр ме ді. Сөйт се, үс ті не су жа ңа ақ фут бол ка ки ген 
төрт жас тар ша ма сын да ғы ер ба ла ар найы ті реу ағаш-
та ры мен ке ріл ген жү зім са бақ та ры ның ұзы на бой ғы 
кө лең ке сі нің бір ше тін де құм мен ой нап отыр екен. 
Қо лын да ой ын шық кү рек, ой ын шық ше лек...

Ана ала қа ны ның ая сы –
Ақ шы нар дың сая сы.

Сөздіңкөркі–мақал

2012 жы лы Қа зақ стан да 
қыр күй ек айы ның әр бір 
үшін ші жек сен бі сі Ана лар 
кү ні бо лып бел гі лен ді.
Мұн дай ме ре ке әлем нің 
елу ден ас там ел ін де атап 
өті ле ді.

BAQ.kz

Бағалыдерек
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Бал ма ғам бет аға сы ның ұза тыл ған қыз да ры бо ла-
 тын. Со лар дың бі рі нің ба ла сы бо лар деп топ шы ла ған 
Ес ма ғам бет жү зім кө лең ке сін де аяқ та рын ең кейе 
ба сып, ба ла ға жа қын да ды. Жа қын дап кел ген ше, ба ла 
мұ ны бай қа ған жоқ.

Ма ма-аа... ма ма-аа,
Сен сің ғой ең да на-а.
Мәң гі дос сен ға на...
Ма ма-аа... ма ма-аа...

Жа ны на ке ліп:
– Әй, ба ла қай, се нің атың кім? – де ген де ба рып, 

ба ла Ес ма ғам бет ке бұ рыл ды. Бі рақ ой ын шық ше лек ке 
ой ын шық кү рек пен құм са лу ісін до ғар ған жоқ.

– Атың кім де дім ғой? – деп қай та сұ ра ған да ба рып, 
ба ла ұяң кү лім сі реп:

– Сер жан, – де ді ақы рын ға на.
– Кім нің ба ла сы сың?
– Кү міс күл дің.
– Кү міс күл кім нің қы зы?
– Бал ма ғам бет тің...
Ес ма ғам бет ен ді ең кең деп ба рып, ана дай жер ден 

қол дан жа сал ған ағаш орын дық ты алып, ба ла ның дәл 
жа ны на жай ғас ты.

Бал ма ғам бет аға сы ның бір қы зы ның ке зін де оқу ға 
тү се ал май, Ал ма ты да ғы ба зар ма ңын да жұ мыс іс теп, 
тұр мыс құ рып, одан тұр мыс құр ған жі гі ті мен қай та 
ажы ра сып жүр ге нін бі ле тін... Ал олар дан осын дай 
ба ла қал ға нын есіт кен де емес-ті. Тіп ті осы ба ла бол ма-
ған да қа рын да сы ның аты ның Кү міс күл еке нін де ен ді 
бол ма са ұмы тып қал ған дай екен... 

Ба ла ның бет әл пе ті өте сүй кім ді еді. Оның үс ті не 
мұ ның сұ рақ та ры на жау ап бе руі де сүй сін дір ді. Ті лі 
тәт ті екен. 

– Фут бол каң қан дай ап пақ?
– Ма мам әке ліп бер ген, – де ді Сер жан өз-өзі не қай та 

кел ген дей кө ңіл де ніп...
Түс ке зін де бол ған әң гі ме ден кей ін ба ла ның бойы 

үй рен ген ді гі бо лар, ер кін. Әң гі ме ні де өзі бас та ды:
– Сен Ал ма ты дан кел дің бе?
– Иә, Ал ма ты дан кел дім.
– Ме нің ма мам да Ал ма ты да, – де ді ба ла ер кін сіп, 

ер ке ле ген дей, де не сін Ес ма ғам бет тің де не сі не ти гі зіп 
тұ рып.

Ана сыз өмір – 
    сөн ген кө мір.

Сөздіңкөркі–мақал

Ана ның сүй ген же рі – 
От қа күй мей ді, 
Оқ та ти мей ді.

Даналықойдандәнізде
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– Бі ле мін ғой...
– Ме нің ма мам ды та ни сың ба?
– Не ге та ны май мын, та ни мын... Ма маң біз дің үй де 

әл де не ше рет бол ды ғой.
«Е, сен ме нің ма мам ды бі ле тін бол дың ғой» де ген дей, 

ба ла ның көз де рі кү лім деп тұ рып, кіш кен тай сау сақ-
та ры мен Ес ма ғам бет тің бі ле гі нен ұс та ды. Ша шы нан 
си па ды... Ес ма ғам бет ба ла ның ба сы нан си па ды.

– Та ғы да иіс ке ші, – де ді ба ла осы сәт те сы қы лық тап 
кү ліп тұ рып.

Ес ма ғам бет ба ла ның ба сы нан құ шыр ла нып иіс-
ке ді. Оның осы ықы ла сы да се зі мін қоз ға ған дай, ба ла 
жай нап, қуа нып кет ті... Ес ма ғам бет мей ір ле ніп ке тіп, 
ба ла ның бе ті нен сүй іп, қат ты қы сып құ шақ та ды. 
Со сын шын ықы ла сы мен:

– Ал ма ты ға ба ра сың ба? – де ді.
Ес ма ғам бет осы лай де ген кез де, ба ла «рас ай тып 

тұр сың ба, әл де өті рік пе» де ген дей, жалт бұ ры лып, 
оның көз де рі не ұзақ қа ра ды. Со сын сен ген дей бо лып, 
ақы рын ға на:

– Ба ра мын-н, – де ді де, күр сін ді. Ба ла ның күр сін-
ге ні сон ша лық ау ыр бол ды ма, әл де өзі со лай қа был-
да ды ма, Ес ма ғам бет те қат ты тол қып ке тіп, ба ла ны 
қай та құ шақ та ды. 

Бұл жо лы оның бе ті нен әл де не ше рет сүй ді. Сүй іп 
бо лып, Сер жан ның бе ті не қа ра са, ба ла ның екі кө зі нен 
жас сор ға лап тұр екен. Өзі нің де кө ме кейі не өк сік 
ты ғы лып, тол қып, те бі ре ніп, ол жал пақ ала қа ны мен 
ба ла ның ар қа сы нан қа ғып отыр ды да: 

– Мен се ні Ал ма ты ға алып ке те мін, – де ді се нім мен.
Сер жан бұл жо лы ата сы ның өзін алып ке те тін ді гі не 

шү бә лан ған жоқ. Сондықтан ашық-жарқын күйде:
– Қашан кетеміз? – деді бірден.
– Ертең ауылға барып қайтамын. Арғы күні пойыз-

  ға мінеміз.
Бала жіп-жіңішке саусақтарын кезек бүгіп тұрып:
– Бүгін-н.. Сосын ертең-ң... Сосын арғы-ы күн-н... 

Сонда кетеміз ғой?
– Кетеміз.
Ба ла ның қуа ныш тан есі шы ғып, екі бе ті ер те піс  кен 

ал ма дай ала бұр тып тұр ды.
– Мен мамам әкеп берген шалбар мен топлиімді 

киемін, – деді кенет қиял қанатына мініп алғандай 
биікке қарап, елеуреп тұрып. Есмағамбет те оны қостай 
түсіп:

Жоңышқалық – 
жо ңыш қа көп өс кен жер.
Топшылау – ой ша 
жо ра мал жа сау, бол жау.

Сөзмаржан
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– Осы футболкаң жарар, – дей беріп еді, бала оған  
екі беті алаурап, көздері оттай жанған күйі жалт 
бұрылып:

– Мамам әкелген қып-қызыл гүлдері бар көйлегім 
ше? – дегені.  – Соны кимеймін бе? Мамам әкеліп 
берген ақ сызықтары бар қара кастөмім ше? Оны да 
кием. Мамам айтқан... Алматыда жаз кезінде де түнде 
суық болады деп.

Баланың осынша зеректігіне тәнті болып, 
Есмағамбет Сержанды қайта құшақтады.

Ол ол ма, сәл ден соң Сер жан ның көз де рін де үл кен-
ді гі бұр шақ тай жас там шы ла ры ның пай да бол ға нын 
қайт ер сің...

Бала енді арман-мақсатына жеткендей елеуреп 
тұрып:

– Сосын екеуміз базарға барамыз ғой? – деді тағы да.
– Базарға неге барамыз?
– Онда мамам бар емес пе?
– Иә, мамаңа барады екенбіз ғой.
– Мамамды тауып алсақ... әр жағында папамды да 

іздейміз бе? Олар базарда бірінен-бірі адасып қалған 
ғой. Өйткені базар үлкен. Мамам айтқан Алматының 
базарының ана шеті мен мына шетіне көз жетпейді 
деп... Құжынаған халық деп...

Мамасы мен папасы жайлы баланың шыбыттанып 
айтқаны сондай, осы қалпын  да пойызға қазір мініп 
кетердей, тіпті пойызды күтпестен құс болып ұшып 
кетердей алып-ұшқан екпін бар. 

Енді Есмағамбеттің өзі қатты састы. Сасқан себебі 
баланың сезіміне осыншалық әсер етіп, ендігі жерде 
оны Алматыға алып кете алмаса, ұмытылмас күнә 
болардай еді. Бірақ: «Алып кетсем несі бар... алып-ақ 
кетемін. Мамасына табыстаймын. Тіпті, біздің үйде 
жүре береді. Онда қандай қиындық бар?» – деп өзін-өзі 
жұбатып барып, көңілі тынғандай болды... 

Т.Нұр ма ғам бе тов тің  «Қош  бол,  ата»,  «Тұ нық  су»  по вес те рін,  « Қау ын  иі сі»  әң гі ме лер 
жи на ғын тау ып оқың дар. Жа зу шы фи ло со фия сы қан дай?

Дүниеде ана махабба-
тынан қасиетті нәрсе 
жоқ. Оның алдында 
адамды ынтықтырушы 
өзге дүниелер әлсіз 
келеді. 

В.Г.Белинский

Нәзіктік атаулының жиын-
тығы – ананың алақаны, 
сондықтан да ол – сәби 
үшін ең жылы ұя. 

В.Гюго

Зергерсөз

Кітапсүйерлерүшін
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«Білу»
1. Әң гі ме кей іп кер ле рі ту ра лы не біл дің дер?
2. Жа зу шы ау ыл тір ші лі гін қа лай су рет те ген?
3. Сер жан қан дай ба ла?

«Түсіну»
1. Әң гі ме не лік тен «Ана сын са ғын ған ба ла» деп атала ды?
2. Ес ма ғам бет қа ла ға ат тан ған да не лік тен ба ла ның «өңі не бір кір бің, 

көз де рі не де мұң ұя ла ған дай еді...».

«Талдау»
Ау ыл өмі рі мен қа ла өмі рін са лыс ты рың дар.

«Жинақтау»
1. Әң гі ме кей іп кер ле рі не тән қа си ет тер ді топ тас ты ру сыз ба сы ар қы лы 

көр се тің дер.
2. Шы ғар ма ның та қы ры бы мен идея сын анық таң дар.

«Қолдану»
1. Әң гі ме ні рөл дер ге бө ліп оқың дар.
2. Хрес то ма тия дан әң гі ме нің то лық нұс қа сы мен таны сып, ав тор дың 

қан дай мә се ле лер ді кө те ріп отыр ға ны ту ра лы ой ла рың ды топ та тал-
даң дар.

«Бағаберу»
Әң гі ме кей іп кер ле рі, идея сы ту ра лы ой ла рың ды «ПОПС фор му ла сы» 

ар қы лы біл ді рің дер.
Бі рін ші сөй лем: «Ме нің ой ым ша, ...»
Екін ші сөй лем: «Се бе бі, мен оны бы лай тү сін ді ре мін...»
 шін ші сөй лем: «Оны мен мы на фак ті лер мен, мы сал дар мен дә лел дей 
ала мын...»
Со� �ы сөй лем: «Осы ған бай ла ныс ты мен мы на дай қо ры тындыға кел-
дім...»

Қа зір гі за ман ның өзек ті мә се ле лері ту ра лы диа лог құ рың дар.

Білу

Түсіну

Талдау

Жинақтау

Қолдану

Бағаберу

Диалогқұру
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Уақыт талабы, сол уақыт талабынан туындаған мәселелерді шығармаларының 
арқауы еткен жазушы әлеміне үңілейік!

 НҰРДӘУЛЕТАҚЫШ

Та ны мал қа зақ жа зу шы сы, жур на лист Нұр дәу лет 
Ақыш қа зір гі Шы ғыс Қа зақ стан об лы сы Тар ба ға тай 
ау да ны Ма ңы рақ ауы лын да 1950 жы лы дү ние ге кел-
ген.

Ал ғаш қы әң гі ме лер жи на ғы «�ия да» деп атала ды. 
1980 жы лы «Ж
м ба� із дер» кі та бы жа рық қа шық ты. 
1982–1990 жыл да ры «�н де мей тін 
л», «�иян нан 
кел ген кө гер шін», «Сы ны� дом бы ра ны� са зы», «К�р-
меуі �ат ты т�й ін дер», «Та� ал дын да 	ы да был», 
«Жа та� ха на �ыз да ры» кі тап та ры жа рық көр ді. 
Жа зу шы шы ғар ма ла ры ның та қы ры бы – адал дық, 
адам гер ші лік, ма хаб бат, аза мат тық бо рыш.

Н.Ақыш «На	ыз әже �айда?» әңгімесінде отбасы, 
ұшқан ұя – жылылықтың, мейірімділіктің мекені 
екені, отбасындағы әке-шеше, ата-әженің орны туралы 
ой толғайды. «Әже» атауының мәніне терең үңіліп, 
әженің қасиетті жан екенін сезіндіруге, ардақтауға 
бағыттайды. 

Нұр дәу лет Ақыш – қа зақ әде бие ті нің про за са ла сын 
зерт теп, ғы лы ми ең бек тер жаз ған қаламгер.

НҰР ДӘУ ЛЕТ АҚЫШ
(1950 жы лы ту ған)

Естеріңетүсіріңдер:
Шы ғар ма ла рын да қа зір гі за ман мә се ле ле рі не кө ңіл бө ліп 
жүр ген қан дай қа зақ жа зу шы ла рын бі ле сің дер?

Меңгерілетінбілім:
Жа зу шы шы ғар ма сын да ғы на ғыз әже қан дай?

Айна лай ын Нұр дәу лет!
Ұр пақ қа ұла ға ты мол 
тә лім гер лік көр кем шы -
  ғар         ма лар ту ды рып, өр ке-
ни  ет ті ел дер ге тән жа сөс  -
пі рім дер ге ар нал ған ақ жү-
 ріп, адал сөй лер ақыл ман 
әде бие ті міз ді қа лып тасты-
  ру ға ай та қа лар лық үлес 
қос тың. Өмір та ныт қыш тық 
па ра са ты, кі сі та  ныт қыш тық 
пә ту асы, жі гер қай райт ын 
ру ха ни уыты мол кі тап тар 
жаз дың. Әде би ет ба за ры-
ның зә ру лі гі мол қа зы на сын 
кө бейт іс тің. Ал ға ба са бер!

Ә.Ке кіл ба ев

Зергерсөз
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Әлемнің жарығын сыйлаған нағыз ана, әже қандай?

Нағызәжеқайда?

Ай нал дыр ған екі бөл ме ні ас тан-кес тен етіп, ма за ны 
ала бас та ған кез де: «Ке лің дер, ер те гі ай тып бе рей ін» 
деп жа лы нып-жал ба ры нып жү ріп, үй іші нен бе зіп кет-
кен ты ныш тық ты әрең қай ырып алу шы едім. Құр ғақ 
ақыл ды құ лақ та ры на қыс тыр май, ой нақ са ла тын қос 
тен тек «ер те гі» де ген кез де ерік сіз жуа сып, айт қан ға 
оңай кө не ді. Осы лай ал дап-су лай мын деп жү ріп, бұл 
еке уін ер те гі тың дау ға дән де тіп ал ған – ме нің өзім. 
Ен ді, мі не, қымс ет се бол ға ны: «Па па, біз ге ер те гі 
ай тып бер ші. Біз бұ рын ес ті ме ген қы зық ер те гі...» – 
деп ай-шай ға қа ра мас тан, та қым дап ке ліп отыр ға ны. 
Тіп ті кей де мез гіл сіз уа қыт та құ мар та қа ла ты ны бар.

Ме нің олар ға ай та ты ным, кө бі не се, «Ер Төс тік», 
«Құй ыр шық», «Түл кі мен та зы» си яқ ты ки із туыр-
лық ты көш пен ді ел дің ба ла сы тың дап өс кен ха лық 
ер те гі ле рі. Пер зент ха на да өмір ге ке ліп, ба ла бақ ша да 
өсіп-өніп жат қан бү гін гі за ман ның сә биі үшін қы зық 
та то сын дү ние лер.

– Па па, та ғы да. Са дик те біз ге мұн дай ер те гі лер 
айт пай ды, – дей ді Ая.

– Біз дің тә тей бұл ер те гі лер ді біл мей тін шы ғар, – 
дей ді кі ші сі Рай хан, та бан ас тын да өзін ше жо ра мал 
жа сап.

– Тә те ле рің сен дер ге қай сы сын ай та ды сон да?
– «Айбо лит», «Қы зыл тел пек», со нан кей ін әл гі 

не? Кір қо жа лақ ба ла ту ра лы бар ғой.
– «Кір қой мас» де ген ер те гі ме?
– Иә! Па па, сіз дер ге де ер те гі үй рет ті ме са дик те?
– Жоқ, Ая тай... Мен сен дер се кіл ді ба ла лар бақ-

ша сын да өс кен жоқ пын, ме ні тәр бие леп, ба ғып-қақ қан 
ау ыл да ғы кә рі әжем бо ла тын. Жа ңа ғы қы зық ер те гі-
лер ді де мен сол кі сі ден ес ті ген мін.

Қар тың бол са, жа зып 
қой ған хат пен тең.

Аға дан – ақыл, ата дан – 
өне ге.

Сөздіңкөркі–мақал

Ұл-қы зы ңа ер ген
Не ме рең – біз, әже.
Не ме рең нен өр ген
Шө бе рең – біз, әже.
Үй рет кен сөз мә нін
Ті лі міз сің, әже.
Жар қы ра ған дәйім
Кү ні міз сің, әже!

С.Қа лиев

Даналықойдандәнізде
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– Әже де ген кім?
Бұл – ой ына кел ген ді тө те сі нен 

қой ып қа лып, қа рап оты ра тын Рай-
хан ның сұ ра ғы. Үс ті рт теу ұқ қан кі сі ге 
еп теп со ра қы лау кө рін ге ні мен, кіш-
кен тай дың бұ лай ша сау ал бе руі нің өз 
мә ні сі бар.

Бұл еке уі – тек әже нің ға на емес, 
жалпы қарт адам ның мейі рім-шапаға-  
   тын се зін бей, ба ла бақ ша ның ба ғы    мын-
 да, па па сы мен ма ма сы ның қа сын да өсіп 
ке ле жат қан ба ла лар. Әкем со ғыс та, ше-
шем бер ті ні рек қай тыс бол ды. Жал ғыз 
әжем де уа қыт тың бас қа сал ға ны нан 
аса ал ған жоқ. Бал қыз дың алыс та жат-
қан әке-ше ше сі – ау ру-сыр қау лы адам-
дар. Ұғы мы на жат нәр се бол ған дық тан, 

«әже» де ген нің кім еке нін төрт жа сар 
сә би, шы нын да да, қай дан біл сін.

 Сол тү ні өз әжем тү сі ме кі ріп ті. Осы-
дан отыз жыл бұ рын ғы қал пы, ба сын да 
ап пақ ки ме ше гі бар екен дей мін. Ес кі 
ма қам мен ыңыл дап ән ай тып, ұр шық 
иі ріп отыр. Мен бол сам әжем нің бүйі рі-
не ба сым ды ты ғып, еш алаң сыз ірім шік 
жеп жа тыр екен мін. Та ңер тең Бал қыз-
ға (әжем нің аруа ғы на ар нап) шел пек 
пі сі рт кіз дім.

Осы күн нен бас тап, кіш кен-
тай лар «біз ге ен ді әже де ген кі сі ні 
көр сет» деп қың қыл дау ды шы ғар ды. 
Жан-жа ғы мыз ды бай қап көр сек, біз 
ара ла сып жүр ген та ныс тар дың ара-
сын да кем пі рі бар еш кім жоқ екен. 
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Мақ са тым – қыз да ры ма өз әжем си яқ ты на ғыз қа зақи 
кей іп те гі кейуана ны көр се ту еді. 

Бір-екі рет ба сы на жау лық сал ған, мә сі лі қа рия лар 
кө ше де де ұшы рас ты. «Әже де ген, мі не, осын дай бо ла-
ды» деп, жол-жө не кей асы ғыс көр сет ке нім мен, екі қыз-
дың кө ңі лі көн ши қой ған жоқ. Олар дың үғы мында ғы 
әже бей не сі, ме нің си пат тау ым бой ын ша, әл де қай да 
биігі рек бо ла тын. «Әже – сен дер си яқ ты ба ла лар дың 
па па ла ры мен ма ма ла рын тәр бие леп өсір ген кі сі, – 
дей тін мін өзім нің олақ тау ті лім мен. – Өзі мейі рім ді 
де, ақыл ды адам. Еш кім ге еш қа шан ұрыс пай ды, ұр са 
қал са, ор ны мен, те ріс қы лы ғы ңа өзің ұя ла тын дай етіп 
ұр са ды. Өзі нің үні де, қо лы да, көз қа ра сы да жұм сақ; 
жұрт тың бә рі мен «қа ра ғым, ай на лай ын» деп жы лы 
сөй ле се тін иман жүз ді қа рия. Өзі ыл ғи ша руа іс теп, 
күй бең дей ді де жү ре ді. Тіп ті еш те ме іс те ме ген күн нің 
өзін де ұр шық иі ріп оты ра ды...».

Ба ла ой ын дағ дарт қан ке зек ті сұ рақ та ғы туа ды. 
Қыс қа сы, не ке рек, ме нің су рет теуім де гі әже де ген – 
жер-көк те жоқ ке ре мет адам. Ау зын ашып тың да ған  
екі кіш кен тай әже ту ра лы бар біл ге нім ді сұ рақ пен 
су ырт пақ тай оты рып, сар қа тың дай ды. «Шір кін, біз де 
де бір әже бол са ғой!» де ген құр ғақ қи ял ға да тіз гін 
бе ре тін кез дер жоқ емес. 

Бір күні зайыбым: «Азат, әлгі Жолдастың Ажарасы 
оқуға түсіпті. Конкурстан алдыңғылардың бірі болып 
өткен көрінеді. Соның қуанышына осы сенбіге бәрімізді 
шақырып отыр», – деді желпілдей сөйлеп. Бұндай 
жиындарға барып, төбе көрсетуге үнемі құлқымның 
бола бермейтіні рас...

– Мен бармай-ақ қойсам қайтеді? Балаларға ие 
болып, қағазымды жазып үйде отырмаймын ба онан 
да, – дедім келіншегіме ақыл салған кісі құсап.

– Кейін құтты болсын айтып кіріп шықсақ та ештеңе 
ете қоймас еді, – деді ол жаңағы мен ойлаған қауіптерді 
қаперіне алмаған кісінің кейпімен. – Бірақ осы жолы 
бармасақ, болмайын деп тұр.

– Е, неге?
– Елден Жолдастың шешесі келіпті.
– Келсе қайтеді екен? Баласының танымайтын 

жолдасы келіп, сәлем бермеді деп ренжімейтін шығар 
ол кісі.

– Азеке, жұмыс-жұмыс деп жүріп кішкентайла-
рыңды да ұмыта бастағаның ба? «Нағыз әжені» көр-
сетем, – дегенің қайда?

Ұршық–жүн нен жіп иіру ге 
ар нал ған же ңіл ас пап.
Шылауыш–ки ме шек үс -
ті нен бай ла на тын үл кен ақ 
шар шы ора мал; жау лық.
Дәндету – құ нық ты ру, 
әдет ке ай нал ды ру.
Тосын– бө тен, жат.
Қамзол – әй ел дер көй-
лек сыр ты нан кие тін 
жең сіз, же ңіл сырт ки ім.
Кейуана–жа сы ұл ғай ған 
кә рі адам, кем пір.
Мәсілі– лайықты.
Сорақылау – ерсілеу, 
өрескелдеу.
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Сонда ғана барып, есіме сарт ете түскені.
Бұл жолы шақырылған жерге желп етіп жетіп бара 

салмай, кәдімгідей мән беріп дайындалдық. Тіпті өз 
үйіміздегі қуанышты қарсы алатындай-ақ, қарадай 
қарбалас жасап, әбігерге түсіп кеттік. Жайшылықта 
өзіме салақтау қарайтын басым енді мұртымды басып, 
шашымды тарап дегендей, сипанып-ақ жатырмын. 
Әсіресе қыздарымыз ала бөтен қуанышты. «Әжеге 
барамыз, әжені көреміз», – деп өздерінше мәз-мейрам.

Жүздері балбұл жайнаған кішкентайлардың қуа-
нышы менің де көңілімдегі түйткілді жазып, жады-
ратып жіберген. Барын киіп, бақанын іліп дегендей, 
ерекше бір ажармен тізбектеліп көшеге шықтық.

Таранып-жуынып, баптанамыз деп жүріп 
уа  қыт өткізіп алдық па, мезгілінде жеттік десек те, 
қонақтардың бас-аяғы бүтінделіп қалыпты...

Есіктен кірісімен, кідірмей іздегенім – елден келген 
шешей. «Жаңылыспай, дәл танитын шығармын», – деп 
ойласам да, көзімді тиянақтата алмай, сәл-пәл іркіліп 
қалғаным. Дастарқан басына келіп жайғасқаннан 
кейін ғана байқадым ол кісіні. Өзінің сырт нұсқасы 
мен білетін ауыл кемпірлеріне онша келіп тұрған жоқ. 
Иығына көгілдір жемпір іліп, басына жаздық гүлді 
орамал салған егде кісіні ала шұбар топтың ішінен 
бірден ажырата алмауым онша әбестік бола қоймаса 
керек. Ауылдан келген шешей зиялы қауымның 
ортасына сіңісіп, еркін отырсын деп, келін-баласы 
әдейі осылай киіндірген болар. Іздеп келген адамымыз 
табылғанымен, қалың кісінің арасында тіл табысуға 
әуелгі кезде қайдан мұршамыз келсін...

Өз ұлының төрі болғандықтан ба, шешей қала 
адамдарының ортасында, салтанатты дастарқанның 
басында еш қысылып-қымтырылатын емес. Екі жағына 
кезек сөз тастап, баласы қатарлы зиялылармен оңай тіл 
табысуда. Пысық келіні әбден оқытып, үйретіп қойған 
ба, қайдам, ауыл дастарқанының салтында бола бермей-
тін пышақ, шанышқы тәрізді құралдарды жаттыққан 
қимылмен оңды-солды тебен инедей жұмсайды. Жалпы, 
өзін ұстай білуінен-ақ шешейдің көрегенді, мәдениетті 
жан екені аңғарылып тұр. «Міне, қызық... – деймін одан 
көз алмаған бойы іштей таңырқай түсіп. – Жарықтық, 
біздің әжелеріміз бұл кісінің қасында дүниеден түк қы-
зық көрмей, бос өткен екен ғой әншейін».

Отырыстың ыңғайына қарай қалалық кісілермен 
тез араласып, іркілмей жұғысып кеткен шешей әзірше 

Са қа лың нан ай нал дым, 
қарт ба ба лар,

Ұр па ғы ңа не ай та сың 
арт та қа лар?

О, ті рі ше жі ре лер, 
қал ды рың дар,

Қа не ки, не ле рің бар 
салт қа жа рар.
М.Ма қа таев

Даналықойдандәнізде
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қыр адамына тән қазақи мінез таныта қойған жоқ. 
Менің іштей аңсап келгендегі шаруам да ауыл исі 
бұрқырап тұрған өзімнің әжемдей кісіні жолықтыру 
емес пе еді.

Бір тұрып кеткеннен кейін көпшілік дастарқанға 
қайта айналып отырған жоқ. Ішкен-жегендерін басып, 
ауа жұту үшін әркім ретіне қарай бөлме-бөлмені 
жағалап, ыңғайларын тауып жатыр.

Жұртты бұзып-жарып, аңдыған адамымды көздей 
мен де ұмтылдым... Жанаса отырып, тіл қатысқан 
кезде барып, өз өмірімде ерекше орын алатын әже 
сынды аяулы жанды шынымен-ақ сағынып қалға-
нымды, әжеге жарасымды мінез-құлықтың барлығын 
жайшылықта аңғара бермейтін балалық уыз тілекпен 
үздіге аңсайтынымды сезіндім.

– Ал, апа, ат-көлігіңіз аман, есен-сау жеттіңіз бе? 
Жаңа топты кісінің ішінде амандық та сұраса алмай 
жатырмыз. Күйлі-қуатты, барсыз ба? – деп, ауылды 
жердің сөйлеу мәнерімен бастырмалата жөнелдім. 
Ондағы ойым: мүдіріп тұрмастан, ашық-жарқын 
аңқылдақ адамша бірден-ақ жұғысып, әңгімелесіп 
кету. Денесімен бұрыла қараған шешейдің жүзінде: 
«Бұл кім өзі?» – дегендей таңдану нышанын таныдым.

– Е, шүкіршілік, жеттік қой. Самолетке жер алыс-
 тық етуші ме еді. Самолетке әлгі кіші ұлым өзі әкеліп, 
отырғызып жіберген. Бұл жерде тік тұрып Жолдасжан 
қарсы алды. Бәрі осы жаман қараның арқасы емес 
пе, шайқақтап жүргеніміз. Ауылдың қай кемпірі 
Алматыға келіп, машиналатып қыдырып жүр, – деп, 
шешей осы қалпына разы кейіппен сөзуарлық сездірді. 
Жастайымнан қарттармен араласып өскендіктен: 
«Мына кісімен де оңай тіл табысып кетермін», – деген 
жаман ойым теріс болмаған секілді. Екеуара әңгімеміз 
жарасып, ежелден таныс адамдардай тез-ақ шүйірке-
лесіп кеттік. Көптен бері ауыл қарияларын көрмеген-
діктен бе, шешеймен ақтарыла отырып, шер тарқата 
әңгімелесуге ықыласым ауды. 

– Қазір енді ауылда немерелеріңізді бағып қана 
отырған шығарсыз? – дедім арынды ойдың жетегімен 
әңгімелесе бергім келіп...

– Менің «Бағып көрейін», – дегеніме көнбей, 
әлгі келін тілі шығысымен-ақ детсадқа берген. Қазір 
сонда жүр. «Өкімет өзі бағады, керек өнерін үйретеді. 
Тамағы тоқ. Сізді әуре қылып қайтеміз», – деп балам да 
көнбеді. Онысы бір жағы дұрыс та сияқты. Баладан 

Қарбалас– асығыс-үсігіс 
қимыл, қарбалас әрекет.
Түйткіл–күдік, сезім.
Қырадамы–кең дала-
да,  шалғай өлкеде 
тұратын адам.
Сөзуарлау– шешен, 
тілмар, сөзшең.
Шүйіркелесу–тіл 
табысу.
Шертарқату–мұңын 
шағу.
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шыққанымыз қашан. Қолымыз да қатып кетті ғой. Бір 
күні ауыртып алсам, жаласына қалмаймын ба? Біреу-
 дің баласы...

Әлденеден бойым тітіркенген адамдай ішіме 
салқындық үйірілді. Не үшін келгендерін ұмытып, 
ойынға айналып кеткен Ая мен Райханның қолдары 
босап, қасымызға жеткені осы кез.

– Міне, әже деген осындай болады, – деп, оларға 
шешейді дереу таныстырып та үлгердім. Онсыз да 
іштері пысып отырған қыздар маған жымыңдай 
қарасты. Райхан тіпті жатырқауды білмейтін сәби 
еркелікпен үлкен кісінің тізесіне жайғасып та алған. 
Дастарқанды жаңартып жатқан Жолдастың жұбайы:

– Әй, Азаттың қыздары. Өздерің Аликтің бабуш-
касын мүлде иемденіп алыпсыңдар ғой. Түсіңдер 
алдынан. Алик бұларыңды көрсе, сендермен төбеле-
седі, – деді өктемсіген дауыспен...

Шешеймен бір-екі ауыз сөз алмасып, бойы үйрене 
бастаған Райханның:

– Әже, осы сіз шын әжесіз бе? – дегені қарап отыр-
 май.

– Өзі не деген сүйкімді бала, бәрін біліп, тақылдап 
отыр. («Тіфа, жерге түкіріңіз», – дей жаздап, ернімді 
қымқыра қойдым) «Әже» дейді мені. Жас келіп, 
балалар өсіп жатқан соң, қайтіп әже болмассың. Уақыт 
өзі соған әкеледі екен ғой.

– Әже, әже болсаңыз, онда бізге ертегі айтып 
берші, – деді сөздің ретін бағып үндемей отырған Ая 
сабырлы қалпын сақтаған күйі. Жолдастың жұбайы-
 ның саңқылдаған өктем үні тағы естілді:

– Әй, мына Азаттың қыздары мүлдем басынайын 
деді ғой, ей! Біздің бабушка сендерге немене, ойыншық 
па еді сонша. Жоқ, бұрынғының ертегіші кемпірі ғой 
деп пе едіңдер, өтірік-шынды қиыстырып соға беретін. 
Кісінің мазасын алмай, ойнаңдар ана балалармен...

Қайтар жолда көлікті ұзақ тостық. Әншейінде сар-
тылдап жүріп тұратын трамвай сенбінің кешіне қарай 
сирексіп қалыпты. Райхан мен шешесі тым көңілді, 
қонақтан алған әсерлерін жарыса бөлісіп, сөзден дес 
берер емес...

Біреуден ұрыс естіген адамдай болып, тымырайып 
үнсіз тұрған – Ая екеуміз. Бір-екі рет өзара жасқана 
қарағанымыз болмаса, бір-бірімізбен жарытып 

Әже – ақыл дың ке ні, 
Өт кен нің ше жі ре сі.

Қа рия сы бар үй – қа зы-
на сы бар үй.

Сөздіңкөркі–мақал
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сөйлескеніміз де жоқ... «Сәбидің алдында өтірікші 
болдым-ау», – деген өкініш те бір сәт өзегімді жалап 
өтеді. Қызымның тұнжырау себебін сезіп тұрсам да, ой 
түкпірін анық тани алмай, дағдардым...

– Папа, Аликтің әйбат кітабы көп екен. Бірақ 
бізге көрсеткен жоқ. «Жыртып тастайсыңдар, сосын 
мұғалім ұрсады», – деп бермей қойды.

Мамасы сөзін жүре тыңдап, өзінше сөйлеп кеткен 
соң, Райхан енді маған бұрылған. Сол-ақ екен, Балқыз 
да баласының сөзін өз ойымен ұштастырып ала қойды.

– Оқушы баланың кітабын қайтесің? Онан да іздеп 
келген әжеңді көргеніңді айтсаңшы. Жақсы әже емес 
пе, ә? Әне, жақсы кісіні бала да біледі. Неғып үндемей 
тұрсың, Азат? Мода мен эстрада туралы айтқанын 
естідің бе өзі? Соның кейбірін қалада тұрған мен біл-
меймін. Өзі сендерге қандай ертегі айтты, ә, Аятай?

Әпкесі үшін жауап берген тағы да Райхан:
– Жоқ, айтпады. Ол кісі ертегі білмейді екен.
– Білмейді дейді? Қой, білмегені қалай? – деді 

Балқыз сұраулы көзін маған қадай берген еді, қарап 
тұрмай Райхан тағы киіп кетті:

– Папа, айтшы. Ол өзі әже емес қой деймін, ә?
– Әже емесің не қызым-ау. Енді кім екен, ә? Қой, 

олай деп айтпа, ұят болады.
– Жоқ, папа. Ол – әже емес. Ол – жай ғана бабушка. 

Өйткені бәрі «бабушка» деді ғой. Мен білем, әже деген 
ондай болмайды. Өзің айтқансың.

Трамвайдан түсіп, үйге келе жатқанда кенеттен 
Аяның:

– Папа, шынында да ол әже емес шығар? – дегені, 
әлденеден көңілі қалған адамдай, басыңқы, жуас 
дауыспен. – Айтшы, папа. Ол шын әже емес қой, ә?

Мен «әже» деген жанның жасы келген үлкен кісі 
екенін айтып, бірдемені әлсіздеу түсіндірген болып 
едім, онша нанымды шыққан жоқ. Жауабыма Аяның 
қанағаттанбай қалғаны анық еді.

– Папа, сен бізге бәрібір нағыз әжені көрсетесің ғой. 
Айтшы, көрсетесің бе? – деді сосын ол жаңағыдан гөрі 
жадыраңқырап. Аялы жанарларында тұтанған үміт 
ұшқынын жасырмай, сәбилік сеніммен бетіме тура 
қарайды.

Мен уәде еттім. Бірақ оны қалай орындайтыным 
туралы сол сәтте ойланған жоқ едім.

Өктемсу–менменсіну, 
әлдеқандай болу.
Сөздендесбермеу–
сөзге орын бермеу, бой 
бермеу, күш бермеу.
Басыңқы–бәсең, төмен.

Сөзмаржан
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Кітапсүйерлерүшін

Н.Ақыш тың «Ком пью тер жа нын да ғы жан жал» әң гі ме сін, «Жұм бақ із дер», «Кие лі көл дің 
қа рақ шы ла ры» по вес те рін оқып, кей іп кер ле рі ту ра лы ой ла рың мен бө лі сің дер.

«Білу»
1. Әң гі ме кей іп кер ле рі ту ра лы не біл дің дер?
2. Ба ла ла ры әке сін қан дай сұ рақ тар мен ма за лай ды?
3. Әже дастархан басында өзін қалай ұстайды?
4. Ая мен Райхан әжеге қандай өтініш айтты?

«Түсіну»
1. Ав тор не лік тен қыз да ры на әже із дей ді? Жа зу шы ойы қан дай?
2. Үй иелері мен олардың қыздары неліктен қонаққа баруға ерекше 

дайындалады?
3. Автордың дастархан басындағы әжені бірден ажырата алмауының 

себебі неде?
4. Неліктен автор: «Сәбидің алдында өтірікші болдым-ау»  деген өкініш 

те бір сәт өзегімді жалап өтеді», – дейді?
5. Әң гі ме не лік тен «На ғыз әже қай да?» деп атала ды?

«Талдау»
 Әң гі ме нің та қы ры бы мен идея сын анық таң дар.

«Жинақтау»
 Әже ге тән қа си ет тер ді тірек сыз ба  ар қы лы көр се тің дер.

Әже

«Қолдану»
1. Әже  образын қалай елестетесіңдер?
2. «Ме нің әжем» та қы ры бы на эс се жа зың дар.

Кітапсүйерлерүшін

Білу

Түсіну

Талдау

Жинақтау

Қолдану
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3. «Синк вейн» ст ра те гия сын қол да нып, «Әже» сө зі мен бес жол ды өлең 
құ рас ты рың дар.

 1-жол: Та қы рып тың атауы (зат есім).
 2-жол: Та қы рып ты си пат тай тын екі сөз (сын есім).
 3-жол: Та қы рып ту ра лы қи мыл ды біл ді ре тін үш сөз (етіс тік).
 4-жол: Та қы рып қа қа тыс ты төрт сөз ден тұ ра тын сөз ора мы.
 5-жол: Та қы рып тың мә нін аша тын си но ним сөз.

«Бағаберу»
1. «Төрт сөй лем» тә сі лі ар қы лы әң гі ме ту ра лы пі кір ле рің ді біл ді рің дер:
 Пі кір. Тың да ған мә тін бой ын ша өзін дік пі кір ле рің ді бір сөй лем мен 

ай тың дар не ме се жа зың дар.
 Дә лел. Пі кір ле рің ді бір сөй лем мен дә лел дең дер.
 Мы сал. Пі кір ле рің ді өмір мен бай ла ныс ты рып, мы сал дар кел ті рің дер.
 �о ры тын ды. Шы ғар ма маз мұ ны бой ын ша қо ры тын ды шы ға рың дар.
2. На ғыз әже қай да деп ой лай сың дар? Ол қандай адам?

Әжемен қандай тақырыпқа сұхбат құрар едіңдер? Үлгісін көрсетіңдер.

Әдебиеттеориясы

Тақырыппенидеятуралытүсінік
Тақырып – жазушы суреттеп отырған өмір құбылысы болса, идея – жазушының сол 

өзі суреттеп отырған өмір құбылысы туралы айтқысы келген ойы, сол өмір құбылысына 
берген бағасы. Көркем шығарманың тақырыбы мен идеясы бір-бірімен тығыз байланысты 
ұғымдар.  Туындыда  көтерілген  тақырыпты  танытудағы  қаламгердің  ойы мен  көзқарасы 
шығарманың идеясы болып табылады. (З.Қабдолов. «Сөз өнері»)

Әдеби шығарманың атауы да тақырып деп аталады. Әдебиет теориясында шығарма-
дағы автор көтерген басты мәселе де – тақырып. Мысалы, «Менің атым Қожа» шығарма-
сының автор көтерген тақырыбы – соғыстан кейінгі кезеңдегі балалар өмірі. Идеясы – Қожа 
бейнесі арқылы оқушыларды адамгершілікке, мәдениеттілікке, әдебиетті сүюге, үлгі-өнеге 
алуға шақыру.

Өз таңдауларың бойынша кез келген көркем шығарманың тақырыбы мен идеясын 
анықтап, жауаптарыңды әдебиет теориясына сүйене отырып дәлелдеңдер.

Бағаберу

Диалогқұру

Тапсырма
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Әлемдік құндылықтарды да танып-біліп, ана тілімізден әдеби шығармаларды әлем 
әдебиетінің озық үлгілерімен қатар оқу – халықтар арасындағы достықты нығайтуға, 
ынтымақ пен бірлікті, әдеби байланыстарды күшейтуге ықпал етеді. 

 ДЖЕКЛОНДОН

Джек Лон дон (Джон Гриф фит) АҚШ-та, Сан-Фран-
цис ко қа ла сы ның ма ңын да ғы Глен-Эл лен ме ке нін де 
дү ние ге кел ген.

Джек Лон дон – шытырман оқиғалы кітаптарымен 
әлем оқыр ман да ры на ке ңі нен та ныс аме ри кан жа зу шы сы. 
Оның қо ғам да ғы әлеу мет тік тең сіз дік тер ді, өмір ге құш-
тар лық ты, ер лік пен адам гер ші лік ті, жа ну ар лар әле мін 
жыр ете тін «А� азу», «Өмір ге �
ш тар лы�», «Сол т�с тік 
жо ры 	ы», «Мексика 
лы», «Әй ел ер лі гі», «Киш ту ра лы 
а�ыз», «Мар тин Иден» ат ты шы ғар ма ла ры қа зақ ті лі не 
ау да рыл ған. 

Жа зу шы «Мек си ка 
лы» әң гі ме сін де қо ғам да ғы 
әлеу мет тік тең сіз дік ті мек си ка лық Ри ве ра мен ақ нә сіл ді 
бок сер Дэн ни Уорд ара сын да ғы жек пе-жек ар қы лы көр-
сет кен. Әң гі ме де бой ын да ғы на мыс шыл дық, жі гер лі лік, 
са быр лы лық, тө зім ді лік, өз ұл ты на де ген сүй іс пен ші лік 
күш-қу ат бер ген Ри ве ра өзі нен әл де қай да ай ла кер, тә жі-
ри бе лі Дэн ни ден ба сым тү се ді. Шы ғар ма идея сы әді лет ті-
лік әр қа шан әді лет сіз дік ті же ңе ді де ген ой ға же те лей ді.

Қа лам гер ту ын ды ла ры ның ба сым бө лі гі не тән жағ-
дай – оқи ға ла ры ның адам ор та сы нан алыс жер лер де өтуі. Оның кей іп кер ле рі осын дай 
өр ке ни ет тен алыс, қи ын ды ғы мол жайт тар дан жол тау ып шы ға бі ле ді. Сон дық тан Джек 
Лон дон әлем әде бие тін де «ру хы мық ты адам дар дың жыр шы сы» деп ба ға ла на ды. 

1960 жы лы Глен-Эл лен де гі жа зу шы қо жа лы ғын да Джек Лон дон ның Мем ле-
кет тік та ри хи саяба ғы ашылды.

ДЖЕК ЛОН ДОН
(1876–1916)

Естеріңетүсіріңдер:
Қан дай ше тел дік ақын-жа зу шы лар ды бі ле сің дер?

Меңгерілетінбілім:
Джек Лон дон кім?

«Мек си ка ұлы» шы ғар ма сы ның та қы ры бы мен идея сы қан дай?

Бә рі нен де біз ге қымба-
  ты – Джек Лон дон ең бек-
те рін де гі би ік рух. Де мек 
Джек Лон дон ды әлем 
әде бие тін де ас қақ рух пен 
ру хы мық ты адам дар дың 
жыр шы сы деп ба ға лау 
те гін бол ма са ке рек.

Д.Әшімха нұлы 

Зергерсөз
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Қоғамдағы әлеуметтік теңсіздік, өмірге деген құштарлық, адамгершілік қасиеттер 
жазушы шығармасында қалай бейнеленген?

Мексикаұлы

Ри ве ра ринг ке елеу сіз кө те ріл ді. Әр тұс тан ша шы-
раң қы са раң ға на со зыл ған ала қан дар кө рер мен 
қауым   ның оған де ген се нім сіз ді гін ай қын сез дір-
ген дей. Шын ды ғын да, бұл қау ым үшін Ри ве ра бө рі 
ау зы на тас тал ған же тім лақ пен па ра-пар еді. Өйт ке ні 
оның қа зір гі қар сы ла сы аты шу лы азу лы бок сер – ұлы 
Дэн ни бо ла тын.

Жас мек си кан дық өз бұ ры шы на жай ға сып, қар-
сы ла сын күт ті. Әр ми нут жыл дай со зы лып, баяу жыл-
жи ды. Дэн ни өзін ұзақ кү ту ге мәж бүр ет ті. Тіс қақ қан 
жы рын ды ның бұл қа ғи да сы те мір қа нат бокс шы ның 
талай ының-ақ са бы рын сар қып, қор қы ны шын ұя ла-
та тын, жүй ке сі не тие тін.

Ри ве ра өзі нің бұл ай қас та қа лай да же ңуі ке рек еке-
нін бір сәт ес тен шы ғар ған жоқ. Оны осы ай қас қа итер-
ме ле ген ұлы күш тің сы ры зал то лы кө рер мен дер дің 
бі рі нің ой ына да кі ріп шық пай ды. Дэн ни Уорд ақ ша 
үшін, сол ақ ша ға не гіз дел ген же ңіл өмір үшін ай қа сып 
ке ле ді. Ал Ри ве ра өзі нің не үшін, кім дер үшін тө бе ле-
се ті нін те рең тү сі не ді. Оның көз ал ды на бір сәт елі нің 
ая ныш ты тұр мы сы, жа на ры ыза-кек ке то лы бей не сі 
ап-ай қын елес теп өт ті.

Қым-қи ғаш кө рі ніс тер. Ком па ния ләп ке сі ал дын-
да ғы алаң, сол алаң да иін ті рес кен мың да ған аш 
жұ мыс шы лар, со лар дың тө бе сін де қам шы ыс қыр тып, 
қы лыш ой нат қан ге не рал Ро салью Мар ти нес пен Пор-
фир но Диас тың сол дат та ры, қан ды қыр ғын... Осы бір 
кө рі ніс тер өмір бойы тау сыл мас тай, жа зық сыз тө гіл ген 
адам қа ны мәң гі тый ыл мас тай кө рі не ді... Қа ра лы түн, 
қа пас түн! Сол түн құ ша ғын да тағ ды ры үшін тар тыс қан 
жан дар мүр де сі Ве ра-Крус ке жө нел ті ліп, аку ла лар ға 
жем бо лып жа тыр. Өлік тер ара сы мен іл ге рі ең бек те ген 
ол жен дет тер ай уан дық пен азап тап өл тір ген ата-ана-
сы ның пар ша-пар ша мәйіт те рін ға на тап ты. Әсі ре се 
кеу де сін ба са тау бо лып үйіл ген өлік тер ас ты нан ба сы 

Бокс (ағылш. box – 
қо рап) – ар найы жұм сақ 
қол ғап пен бел гі лі бір 
ере же бой ын ша жек-
пе-жек күш сы на са тын 
спорт тү рі. Жек пе-жек ке 
шық қан екі ой ын шы 
қар сы ла сы ның де не сі нің 
бел гі лі бір же рі не дәл 
соқ қы бе ру ді көз дей ді. 
Жек пе-жек ау ма ғы 
4,9x4,9 м не ме се 
6,1x6,1 м, жан-жа ғы 
1,3 м би ік тік те ар қан мен 
ке ріл ген ринг те өте ді.
Бокс ой ыны ның әуес-
қой лық (3 раунд) жә не 
кә сіп қой лық (6 – 12 – 15 
раунд) ере же ле рі бар.
Жырынды – көп ті көр ген 
қу, ай ла кер.
Ләпке – дү кен, дүң-
гір шек.

Сөзмаржан

Шы ғар ма ның та қы-
ры бы мен идея сы қан-
дай?
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ға на кө рі ніп жат қан ана бей не сі са на сын сем сер дей 
тіл гі лей ді. Та ғы... та ғы да сол дат тар вин тов ка сы ажал 
оғын қар дай бо рат ты. Сол оқ ас ты мен аш кү зен дей 
бү гі ле ең бек теп қаш қан же тім ұлан жү ре гі улан ған 
қас қыр дай алас ұра ды.

 Дау ыл тол қыт қан те ңіз шуын дай ду со ғыл ған ша па-
лақ тар үні нен селт етіп ба сын кө тер ген Ри ве ра ай на-
ла сын да құр дай жор ға ла ған жат тық ты ру шы лар мен 
се кун дант та рын ер тіп, ор та лық алаң мен ке ле жат қан 
Дэн ни Уорд ты көр ді. Оны қол паш тап со ғыл ған ала-
қан дар дауы лы бес ми нут бойы дү ріл деп тұр ды.

Ал Ри ве ра ға еш кім на зар да сал ма ды. Тіп ті оның 
еш кім осы жер де ба ры-жо ғын біл мей тін, біл гі сі де кел-
мей тін тә різ ді.

Зал та ғы да қол соқ ты. Дэн ни қар сы ла сы на бет те ген 
еді. Ол ең кей іп, Ри ве ра ның оң қо лын екі қо лы мен 
алып, зіл де не, жай сіл кі ді. Со дан соң бе тін Ри ве ра ның 
бе ті не қа рап кү лім сі ре ді. Оның осы бір қал пы кө рер-
мен дер ді таңғал ды рып, таң дай ла рын қақ тыр ды. Ол 
дәл қа зір қар сы ла сы мен емес, ту ған іні сі мен кез де сіп 
тұр ған дай еді. Көп ші лік со лай ұғын ды. Дэн ни дің 
қи мыл да ған ерін де рі нен оның сөй леп тұр ға нын бай-
қап, не деп тұр ға нын есіт пе се де, әй теу ір бір ыс тық 
ле біз біл ді ріп жат қан шы ғар деп жо ры ған кө рер мен дер 
та ғы да да быр ла сып, өз де рін ше дән ри за бо лып жа тыр. 
Дэн ни дің сы бы рын тек Ри ве ра ға на ай қын есіт ті:

– Әй, Мек си ка жі гі ті, – де ді ол езуі не мыс қыл күл кі 
үй ір ген қал пы, ысыл дай сы быр лап, – қа зір се нің кеу-
дең нен жа ның ды суы рып ала мын!

Ал Дэн ни ше шін ген кез де әл гі лер «паһ» деп, таң-
да на таң дай қақ ты да қал ды. Шы нын да, оның се ріп-
пе дей бұл тыл да ған шақ пақ ет те рі нен дү лей күш тің 
ле бі есіп тұр еді. Ап пақ те рі сі жып-жыл тыр, ши рақ тық 
пен сер пін ді лік, күш-қай рат тұ ла бой ына сый май тұр-
ған дай. Иә, ол мұ ны талай ай қас та ай қын көр сет ті де. 
Оның су ре ті мен бе тін шұ бар ла ма ған бір де-бір спорт 
жур на лы жоқ.

Спай дер Хо нер ти Ри ве ра ның то қы ма көй ле гін ба-
сы нан сы пыр ған кез де, зал іші кү ңі ре ніп кет кен дей 
бол ды. Қа ра то ры өңі оны ба рын ша арық та әл жу аз етіп 
көр сет ті. Рас, бұл шық ет те рі бар бо ла тын, бі рақ қар сы-
ла сы мен са лыс ты ру ға кел мей тін. Алай да ала бұ рт қан 
көп ші лік оның ап айт өс кең кеу де сін бай қай ал май қал-
ды. Сол си яқ ты олар Ри ве ра ның бұл шық ет те рі нің әр бір 
клет ка сы ның кез кел ген соқ қы ға дай ын тұ ра ты нын, 

Мен ақыл ға жү гі ніп 
бокс та са ала мын, бі рақ 
бұл кө рер мен дер үшін 
жет кі лік сіз, олар ға шоу 
(Big Drama Show) ке рек. 
Кей бір қар сы лас та рым 
ме нен име не ді, өйт ке ні 
Мен чем пион мын!

GGG – Г.Го лов кин, 
кә сі би был ға ры қол ғап 
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шар шап-шал ды ғу ды біл мей тін тө зім ді лі гін де, бе рік 
жүй ке сі оның де не сін қу ат ты ме ха ни зм ге ай нал ды рып 
жі бер ге нін де аң ға ра ал ма ған. Көп ші лік тек қа ра то ры 
өң ді, он се гіз жас та ғы тал дыр маш ба ла ны ға на көр ді. 
Дэн ни дің жө ні бір бас қа! Дэн ни – жи ыр ма төрт жас та-
ғы на ғыз ер мү сін ді жі гіт. Бұл ай ыр ма шы лық, әсі ре се, 
еке уі тө ре ші нің соң ғы ке ңе сін тың дап, қа тар тұр ған 
кез де ала бө тен көз ге түс ті. Ри ве ра осы жер де тіл ші лер-
дің ту сыр тын да отыр ған Ро бе рт ті көр ді. 

– Жас қан ба, Ри ве ра, – де ді ол мің гір леп, – есің де 
бол сын, ол се ні өл тір мей ді.

Ри ве ра оның сө зін есіт кен сы ңай бай қат па ды.
– Қа ра шы, мы на то ма ға-тұй ық сай тан ды! – де ді Ро-

берт көр ші сі не бұ ры ла мің гір леп.
Гонг қа ғыл ды да, ай қас бас та лып кет ті. Кө рер мен-

дер бір сер пі ліп, ал ға ен те лей қа лыс ты. Шы дам сыз да-
на шиыр шық атып тұр ған Дэн ни екі ара лық ты бір-ақ 
ат тап, Мек си ка ба ла сын екі шай нап, бір жұ ту мақ са-
ты мен дүр се қоя бер ді. Ол «ә» де ген нен-ақ Ри ве ра ға 
жұ ды рық ты жаң быр дай жау ды рып кеп жі бер ді. Тә жі-
ри бе лі де ше бер бокс шы ның тұс-тұ сы нан тө пе ле ген соқ-
қы ла ры Ри ве ра ны жел ай да ған қаң бақ тай дөң ге ле тіп 
әкеп, кер ме ар қан ға жап сыр ды. Тө ре ші бокс шы лар ды 
ажы ра тып жі бер ді. Сөйт кен ше бол май, мек си ка лық 
та ғы ар қан ға со ғыл ды.

Мұ ны бокс шы лар ай қа сы на ұқ са ту да қи ын еді. Кү-
ші ба сым аға ның әл жу аз іні ні бө рік ті ріп са ба ға ны мен 
па ра-пар бол ды. Дэн ни дің құ ты ры на, екі ле не жау дыр-
ған жұ ды ры ғы ның ас ты нан Ри ве ра көп ші лік ке әрең-
әрең қы лаң бер еді. Бір ми нут, екі ми нут өт ті. Бокс-
шы лар бір сәт ажы рас қан нан ке йін ға на кө рер мен дер 
кө зі мек си ка лық қа түс ті. Оның ер нін был ға ры қол ғап 
жы рып ке тіп ті. Мұр ны нан қан дір дек теп тұр. Алай да 
оның сал қын қан ды лы ғын, су ық көз қа ра сы ның бая ғы 
бәз қал пын да қал ға нын еш кім бай қай ал ма ды. Ол чем-
пион дық қа талас қан талай мық ты ның жұ ды ры ғы на 
жан ды ны са на бол ған-ды. Сон да ғы та ба тын та бы сы 
жар ты дол лар еді. Де ген мен, сол жұ ды рық тар мұ ны ас-
қан тө зім ді лік ке бау лып, құ рыш тай шың дап ты да.

Осы дан кей ін еш кім күт пе ген ке ре мет оқи ға бол ды. 
Жұ ды рық тар дауы лы күрт тын ды да, Ри ве ра ринг те 
жал ғыз қал ды. Дэн ни, қа һар лы да даңқ ты Дэн ни шал-
қа сы нан тү сіп ті. Ол тең се ліп ба рып не ме се ті зер лей 
ба рып, жай лап жан тая құ ла ма ды, мұрт тай ұш ты. Оны 
Ри ве ра ның сер пе ұр ған сол қо лы бау дай тү сір ген екен.

Апайтөс– кең кеу де лі, 
омы рау лы адам.
Секундант– жек пе-
жек ке қа ты су шы лар дың 
жа нын да бо ла тын тө ре-
ші, куә.
Ринг– бокс ші лер дің жек-
пе-жек ке шы ғуы на ар найы 
жа сал ған 5–6 метр лік төрт 
бұ рыш ты алаң.
Гонг– үл кен та бақ 
тә різ ді жа сал ған ар нау лы 
қақ қыш пен со ғып ды быс 
шы ға ра тын ме талл ас па-
бы, там-там ның бір тү рі.
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Дэн ни сәл есі кір ген кез де ба рып қи мыл да ды. Бокс 
жан күйер ле рі нің мұн дай но каут ке зін де құ ла ту шы ны 
қол паш тап дуыл да са ты ны бар ғой. Бұл жо лы бә рі тіл-
де рін жұ тып қой ған дай тым-ты рыс. Олар іс тің бұ лай-
ша на сыр ға ша ба ты нын күт пе ген еді. Зал се кунд са на-
ған тө ре ші нің үнін іш тен ты на тың дап отыр. Осы кез де 
ма сат та на сөй ле ген Ро бе рт тің дау сы ес тіл ді.

– Ол екі қо лы мен бір дей ұра ала ды де ге нім осы ғой 
сен дер ге.

Бе сін ші се ку нд та Дэн ни ет пе ті нен ау да ры лып түс ті. 
Ал тө ре ші же ті ге дей ін са на ған да бір ті зер леп дем алып, 
«то ғыз» де ген де атып тұ ру ға дай ын тұр ды. Егер тө ре ші 
«он» де ген кез де ті зе сі еден ге ти іп тұр са, оны же ңіл ді деп 
са нау ке рек. Мұн дай да ті зе сі еден нен кө те рі ле бер ген де-
ақ, оны тік тұр ды деп са нап, Ри ве ра ның та ғы да ұрып 
жы ғу ға ер кі бар. Ри ве ра асы ғыс тық жа са ғы сы кел ме ді. 
Ол тек Дэн ни ті зе сін еден нен кө те ре бер ген де ға на ұру ға 
дай ын дал ды. Ри ве ра қар сы ла сын ай на лып өте бер ген де 
тө ре ші еке уі нің ара сы на ки лі ге кет ті. Ри ве ра оның әр 
се ку нд ты ба рын ша жай са нап тұр ға нын бі ліп тұр. Бар-
лы ғы, тіп ті мы на тө ре ші ге дей ін қар сы бұ ған.

Спорт – көр кі өмір дің,
Спорт – до сың, се рі гің.
Жат тық саң шы мыр    
    бо лар сың,
Шы ны ғып, өсіп,    
    то лар сың.

«Бал дыр ған» 
жур на лы нан
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– Мек си ка лық тың соқ қы сы нет кен күш ті еді? – деп 
сы быр ла ды жат тық ты ру шы ға Дэн ни. Се кун дан ты қа ра 
бор ша бо лып, жан тала са те рін сүр тіп, жел піп жат ты.

Екін ші, үшін ші раунд тар да көз ге ұра тын сәт тер 
бол ма ды. Ай ла кер, тә жі ри бе лі ринг ко ро лі Дэн ни әр-
түр лі ай ла-шар ғы мен уа қыт оз ды рып, бі рін ші раунд-
та ғы қат ты соқ қы дан есін әб ден жиып ал ғы сы ке ліп 
жүр. Бой ына біт кен ай рық ша қай рат пен мі не зін де гі 
қа жыр ға на төр тін ші раунд та оны өзі не-өзін кел тір ген-
дей бол ды. Ай ла-шар ғы ны да ұмыт ты. Қар сы ла сы ның 
тыр ты суын қа ра шы! Дэн ни жи нақ та ған тә жі ри бе сі не 
жү гін ді. Өзі не әл гі дей қат ты соқ қы да рыт пас үшін бә-
се ке ле сін әб ден шар ша ту тә сі лі не көш ті. Ри ве ра ның 
бір соқ қы сы на үш соқ қы мен жау ап бе ріп жүр. Қау іп 
тал ма тұс тан тие тін жұ ды рық тың дәл ді гі мен сал ма-
ғын да ғой. Екі қо лы мен де қап тал дан қыс қа соқ қы мен 
сі лей те ала тын мы на ба ла дан Дэн ни шы ны мен абай лау 
ке рек ті гін ен ді тү сін ген дей.

Қор ға ныс та Ри ве ра ша бу ыл ды сол қо лы мен қа ғу 
әді сін қол да ну да. Қайта-қай та өз нә ти же сін бер ген осы 
әдіс Дэн ни дің ба сы үшін аса қау іп ті еді. Бі рақ Дэн ни та-
лай көк соқ та ны көр ген са раб дал бокс шы ғой. Сон дық-
тан да жұрт оны ал дын ала чем пион ға ба лап та қой ған. 
Ол ұрыс әді сін де ой ла ма ған жер ден өз гер те ала тын.

Же тін ші раунд та Дэн ни де қат ты соқ ты. Есін жи-
ғыз   бай Ден ни қай та ұр ды. Ри ве ра кер ме ден асып ба-
рып, ре пор тер лер дің ор та сы на түс ті. Олар оны ринг ке 
қай та итер ме ле ді. Ри ве ра бір ті зер лей оты рып, ау ыр 
де ма лу да... Кер ме нің ар жа ғын да бә се ке ле сі кү тіп тұр. 
Тө ре ші ара тү су ді де не ме се Дэн ни ді те жеу ді де ой ла ған 
жоқ. Елеу ре ген жұрт та ес қал ма ды. Бі реу өңе шін жыр-
та ай ғай ла ды.

– Сау да сын бі тір, Дэн ни!
Жүз де ген дау ыс ұлар дай шу лап, қос тап кет ті. Дэн-

ни қо лы нан кел ге нін іс теу ге дай ын тұр, бі рақ тө ре ші 
то ғыз емес, се гіз са на ған да Ри ве ра ке нет кер ме ден аса 
се кі ріп ба рып, бә се ке ле сін құ шақ тай ал ды.

Ри ве ра буы нын бе кем ұс та ды, ба сы ның буал дыр лан-
ға ны да сей іл ген дей. Со лай бо лу ға ти іс қой! Мы на лар дың 
бә рі арам за лар емес пе? Та ғы да көз ал ды на ма на ғы 
су рет тер елес бе ріп өт ті. Шөл ге тар тыл ған те мір жол, 
жан дарм дар мен аме ри ка лық кә сіп кер лер, түр ме лер 
мен по ли ция қа пас та ры, құ дық жа нын да ғы қаң ғы бас-
тар... Мұ ның өзі де вин тов ка емес пе? Өзі – ре во лю ция! 
Ол өзі нің Мек си ка сы үшін со ғы са ды!

Артықболмасбілгенің

Джек  Лондон  сегiз  жа -
сын да-ақ кiтапқұмар бола  - 
ды. Бұл – қолына түскендi 
жай оқи беру емес, тыңғы  - 
лықты  түрде  бiлiм  жинау 
едi.  Жазушы  осы  әдетi  не 
өмiрiнiң  соңына  шейiн 
адал  болып  өттi.  Окленд-
 тiң  көпшiлiкке  арнал    ған 
кiтапханасы  да  әсершiл 
баланың ой-қия лының да   - 
муы  на  көп  септiгiн  тигiз-
гендiгi  анық.  Кiтапхана 
басшысы,  өзi  де  ақын 
Айна Кулбрит ханым Джек - 
тiң  кiтаптарды  таңдап, 
са ралап  оқуына  жетекшi-
 лiк  етiп  отырғандығын 
ес  керсек,  болашақ  жазу-
шының  сол  кезге  дейiнгi 
әдебиеттiң  бетке  шығар 
қаймағымен жан-жақты та - 
ныс қандығына күмән жоқ.

Ә.Балқыбек. abai.kz

Артықболмасбілгенің
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Ри ве ра қа лай да же ңіл меу ге бел бу ды. Се гі зін ші 
раунд та оның қар сы ла сы әу ел гі соқ қы сын қай тала ғы-
сы ке ліп әре кет те ніп бақ ты. То ғы зын шы раунд та жұрт 
та ғы да то сын жай ға тап бол ды. Бокс шы лар бір-бі рі мен 
жа қын да са бер ген де Ри ве ра кілт кей ін ше гін ді де, оң 
қо лы най за ғай ша жарқ ете түс ті. Дэн ни құ лап түс ті. 
Жұрт сіл ті дей тын ды. Дэн ни өз әді сі нің құр бан ды ғы-
на ша лын ған-ды. Оң қап тал дан тө мен нен жұм са ла тын 
оның атақ ты әді сі бұл жо лы өзі не жай оғы бо лып қайт-
ты. Тө ре ші то ғыз са на ған да кө те рі ле түс кен Дэн ни ге ол 
қай ыра ша бу ыл жа са ма ды. Мек си ка лық қи ын жағ дай-
ға тап бол ған да тырп ет пе ген тө ре ші бұл жо лы ай қас ты 
жал ғас ты ру ға жі бе рер емес.

Онын шы раунд та Ри ве ра бә се ке ле сін иек ас ты нан 
екі рет оң дыр май ұр ды. Дэн ни бол са до лы рып кет ті. 
Езуін де кек ті күл кі ой нап, ыза ла на тө бе ле се ді. Ол те-
мір дей те геу рі ні мен Ри ве ра ны бә рі бір жа сы та ал ма ды. 
Дау ыл дай соқ қы лар дан жал та ра жү ріп, бә се ке ле сін 
үш рет оң дыр май отыр ғыз ды-ау! Ен ді Дэн ни бә сең сіп, 
он бі рін ші раунд та сыр бе ре бас та ды. Осы сәт тен он төр-
тін ші раунд қа дей ін кү шін үнем деп, сақ қи мыл да ды. 
Кә ні гі бокс шы лар дың бе де лі не нұқ сан кел ті ре тін, рұқ-
сат етіл ме ген құйт ыр қы тә сіл дер ді қол да ну ға да ар ла-
нар емес. Шын та ғы мен бә се ке ле сі нің қол ға бын қы сып 
та қал ды, қол ға бы мен Ри ве ра ның ау зы-мұр нын да бас-
ты, қап сы ра құ шақ тап жа тып, дау ыс тап ба ла ғат тап та 
қоя ды.

Арам за қы лық та рын кө ре тұ ра тө ре ші ден бас тап, 
кө рер мен дер бә рі бір Дэн ни дің жа ғын да.

Күт пе ген қар сы лық қа кез дес кен Дэн ни ақыр ғы бір 
жой қын соқ қы ға үміт арт ты. Ашын ды, жал тар ды, бар 
кү шін жиып, тө пе лей соқ қы лап, тіз гін ді өз қо лы на 
алу ға ба рын сал ды.

Бі ле гі нен әл кет пей тұр ған да Дэн ни ден оны кү ту ге 
де бо ла тын еді.

Раунд тар ара сын да ғы үзі ліс тер де Ри ве ра ның се -
кун    дант та ры ның қам қор лы ғы да ша ма лы бол ды. 
Оның ен тік кен кеу де сін жел пу ге де сел қос, са мар қау 
қи мыл да ды. Он төр тін ші раунд та ол Дэн ни ді та ғы да 
ұрып құ ла тып, тө ре ші се ку нд тар ды са нап жат қан да 
ау ыр қол да рын сал бы ра та тө мен тү сі ріп, сәл бол са да 
ты ныс тап алу ға ты рыс ты. Қар сы бұ рыш тан кү дік ті 
сы быр да құ ла ғы на ша лын ды. Оның ды быс түй сі гі 
аса се зім тал еді. Әң гі ме үз дік-соз дық ес тіл ді. Сы быр 
шық қан бұ рыш қа жа қын да ды.

2012 жы лы өт кен Лон дон 
олим пиада сы на бокс тан 
тө ре ші бол ған дар дың 
бі рі – Ра хым жан Рыс-
ба ев. Ра хым жан – 
Қа зақ стан нан тө ре лік 
ет кен жал ғыз адам. 
Ха лы қа ра лық кә сі би бокс 
қау ым дас ты ғы (AIBA) 
Ра хым жан Рыс ба ев ты 
«Әлем нің үз дік тө ре ші сі» 
деп та нып, оған бес 
жұл дыз ды тө ре ші де ген 
дә ре же бер ді. 

BAQ.kz
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– Со лай бо ла ры сөз сіз. – Ол Май кл Кел ли дің дау ы-
сын ес ті ді. Ро берт ма құл дай бас изе ді. – Дэн ни дің же ңуі 
ти іс... Мен көп ақ ша ұт қы за мын... ба ла се ні тың дай ды. 
Бір ама лын жа сау ке рек...

Осы сәт тен кей ін Ри ве ра ны еш нәр се алаң дат па ды. 
Дэн ни ді та ғы ұрып құ лат ты. Буын да рын бо са тып ен ті ге 
дем алып тұр. Ро берт ор ны нан тұр ды.

– Біт ті, – де ді ол. – Өзің нің бұ ры шы ңа тарт. – Ол 
жат ты ғу ке зін де гі дей бұй ыра сөй ле ді. Ри ве ра оған 
ыза ға то лы жа на ры мен жалт қа ра ды да, еш нәр се ес ті-
ме ген адам дай Дэн ни дің кө те рі луін кү тіп тұ ра бер ді. 
Ке ле сі үзі ліс те Кел ли Ри ве ра ның бұ ры шы на кел ді.

– Шай тан ал ғыр, мы на қал жы ңың ды до ғар! Же -
ңіл, Ри ве ра, бо ла ша ғың үшін ме ні тың да! Се ні бай-
лық қа ке нел те мін... Ке ле сі жо лы Дэн ни ді же ңуіңе 
мүм кін ші лік жа сай мын. Бү гін сен же ңі лу ге ти іс ті сің!

Ри ве ра көз қа ра сы мен оны ес ті ге нін та ныт ты, бі рақ 
ке лі сім ге де, қар сы лық қа да бел гі бер ме ді.

– Не ге үн де мей сің? – деп ыз ғар ла на сұ ра ды Кел ли.
– Бә рі бір ұты ла сың, – деп от қа май құй ды Спай дер 

Хо чер ти. – Тө ре ші же ңіс ті са ған бер мей ді. Одан да Кел-
ли дің ақы лын ал, құ ла да тұр ма!

Шың ет кен гонг дау сы Ри ве ра ның ашуын онан 
сай ын қоз ды рып жі бер ді. Жұрт еш нәр се ні бай ып тар 
емес. Өзі де бір қау іп ті сез ген дей, бі рақ оның қай дан 
кел ге нін біл ме ді. Дэн ни ге бая ғы кеу дем соқ ты ғы қай та 
орал ған дай.

Ол дау ыс тап ба ла ғат тап ал ды да, Ри ве ра ға ұм тыл-
  ды. Ри ве ра ше гін шек тей бер ді. Рұқ сат етіл ме ген 
әдіс пен ұр дың деп жа ла жа был мас үшін кеу де ден тө мен 
көз де меу ге бел бу ды. Бұл же ңіс ке жет кі зер жар ты мүм-
кін ші лік ті жо ғал ту бол са да, оның алыс тан со ғып қа на 
та за же ңіс ке же те ті ні не кө зі жет ті.

Ри ве ра соқ қы үс ті не соқ қы ал ды. Жұ ды рық жаң-
быр ша жау ды, мей лі, тек кеу де түй іс ті ріп жа қын жі бер-
ме се бол ға ны. Дэн ни дің осы те геу рі ні ке зін де жұрт 
тү гел ая ғы нан тік тұр ды. Бә рі нің көз де рі қа ра уытып, 
ес те рі ау ған. Еш кім еш те ңе тү сін бей ді. Тек өз де рі нің 
сүй ік ті сі нің ме рей ін кө ріп, бар дү ние ні ұмыт қан.

– Ай қас тан қаш па! – деп ала сұ ра ай ғай лай ды олар 
Ри ве ра ға.

– Ашыл, кү шік! Ашыл! Өл тір оны! Дэн ни, се нің ісің ақ!
Бү кіл зал да сал қын қан ды жал ғыз Ри ве ра ға на. Тем-

пе ра ме нт ке кел ген де Ри ве ра дан қы зу қан ды еш кім жоқ, 
бі рақ ол тас қа ұр ған те ңіз тол қы нын дай шап шы ған мы на 

Спорттөрешісі,арбитр – 
спорт тық жа рыс ты 
бас     тан-аяқ ба қы лау шы 
адам. Тө ре ші ой ын ның 
бас та луы мен аяқ та лу ын, 
спорт шы лар дың ой ын 
ере же сін қа таң сақ тау ын 
қа да ға лай ды. Ере же ні бұз-  
ған дар ға жа за та ғайын-
дай  ды. Ой ын нә ти же сін 
шы ға рып, же ңім паз ды 
әді лет ті түр де анық тай ды. 
Тө ре ші сіз бір де бір 
спорт тық жа рыс өт пей ді. 
Раунд – бокс рин гін де 
жұ ды рық та сып сай ысу ға 
бе рі ле тін бел гі лі уа қыт 
мөл ше рі.
Көксоқта– көнбіс.
Сарабдал– әбден 
ысылған.
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то быр дың жа лы ны оған кеш кі са мал дың жел пуін дей 
әсер ете тін ала пат дау ыл дар да шы нық ты емес пе?

Он же тін ші раунд та Дэн ни дің ой ла ға ны іс ке 
ас қан дай бол ды. Оның ау ыр соқ қы сы Ри ве ра ны екі 
бүк те ді. Қол да ры сылқ тү сіп, тәл ті рек теп ше гі не бер ді. 
Дэн ни ба қыт ты сәт ту ды деп есеп те ді. Ба ла қа зір оның 
ер кін де. Бі рақ Ри ве ра бұл ай ла мен оны ашық қал-
ды рып, жой қын күш пе нен иек тің ас ты нан ұр ды. Дэн ни 
мұрт тай ұш ты. Үш рет кө те ріл мек бол ды. Ри ве ра да 
соқ қы сын үш рет қай тала ды. Тө ре ші оның мұ ны сын 
еш қа шан бұ рыс деп ай та ал май тын еді.

– Билл! Билл! – деп шыж ба лақ та ды Кел ли тө ре-
ші ге.

– Мен не іс тей ала мын? – деп кейи жау ап бер ді тө ре-
ші. – Мен де сыл тау ра та тын еш нәр се жоқ.

Тө ре ші оның қол ғап ты қо лын алып, ықы лас сыз 
жо ға ры кө тер ді. Ри ве ра ны құт тық та ған еш кім бол-
ма ды. Се кун дант тар орын дық та қой ма ған, өз бұ ры-
шы на да жал ғыз бар ды. Ол кер ме ге ар қа сын ті реп, 
кек ті кө зі мен се кун дант тар ға қа ра ды, ба ра-ба ра 
жа на ры он мың жан күйер отыр ған бү кіл зал ды ша ра-
сы на сый ғы зып ал ды. Ті зе ле рі ді ріл деп, әб ден қал жы-
ра ған дық тан, тал мау сы рап кет ті.

Артықболмасбілгенің

«Бокс»  ағыл шын  ті лі нен  ау дар ған да  соқ қы  де ген  ма ғы наны  білдіреді.  Бұл  –  ар найы 
жұм сақ  қол ғап пен  бел гі лі  бір  ере же  бой ын ша  жек пе-жек  күш  сы на са тын  спорт  тү рі.  Ең 
ал ғаш қы тү рі Гре кия да ұй ым дас ты ры лып (б.з.б. 688 ж.), Олим пиа далық ой ын дар қа та ры на 
ен ген. Қа зір гі бокс тү рі Анг лия дан бас тау ал ған. Ал ғаш қы ере же сін Д.Фигт жаз ды. Дү ниежү-
зі лік чем пио нат 1974 жы лы өт кі зіл ді. Қа зақ стан да бокс тың ал ғаш қы мек те бін ХХ ға сыр дың 
30-жыл да ры Ал ма ты да Ш.Бөл те кұлы аш ты. Спорт та қы ры бы на қа лам тарт қан қа зақ жа зу-
шы ла ры: Қал ма қан Әб ді қа ды ров «Қа жы мұ қан», Бер ді бек Соқ пақ ба ев «Жек пе-жек», Сә бит 
Мұ қа нов «Ба лу ан Шо лақ», т. б.

«Спорт» энциклопедиясы

Кітапсүйерлерүшін

Д.Лон дон ның «Ақ азу» ат ты по ве сін  оқың дар.  Қан дай  қа зақ жа зу шы сы ның шы ғар ма-
сы мен үн дес еке нін анық тап кө рің дер.

Спорт – бей біт ші лік    
      ел ші сі.

Бел дес сең, бе кем бол.

Шын ер жең се, та сы мас,
Же ңіл се, жа сы мас.

Сөздіңкөркі–мақал

Артықболмасбілгенің

Кітапсүйерлерүшін
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«Білу»
1. Джек Лон дон ту ра лы не біл дің дер?
2. «Мек си ка ұлы» шығармасындағы Ри ве ра кім?

«Түсіну»
1. Ри ве ра не үшін ал ды на же ңу мақ са тын қой ды?
2. Шығарма не лік тен «Мек си ка ұлы» деп атал ған?
3. Не лік тен Ри ве ра же ңі ліс ке ұшы ра ды?

«Талдау»
1. «Венн диаг рам ма сы» ар қы лы Дэн ни мен Ри ве ра ға са лыс тыр ма лы 

мінез де ме бе рің дер.

РивераДэнни

2. Әң гі ме ні хрес то ма тия да бе ріл ген Б.Соқ пақ ба ев тың «Жек пе-жек» 
шығармасымен са лыс ты рың дар.

«Жинақтау»
«Мек си ка ұлы» шығармасының та қы ры бы мен идея сын анық таң дар.

«Қолдану»
1. Әң гі ме нің сю жет тік жос па рын құ рың дар.
2. Шығарма кей іп кер лер іне мі нез де ме бе рің дер.

Шы ғар ма 
кей іп кер ле рі 

Ақын кей іп кер-
лер ді кім деп 

та ныс ты ра ды?

 Қан дай 
адам ре тін де 
су рет те ле ді?

Ав тор лық 
көз қа рас 
қан дай?

Ме нің көз-
қа ра сым,
ой-пі кі рім

3. «5 W» тә сі лін қол да нып, та қы рып маз мұ ны бой ын ша қа ра пай ым 
сұ рақ тар құ рас ты рың дар. «Кім?» («Who?»), «Не?» («What?»), «Қай-
 да?» («Where?»), «Қа шан?» («When?»), «Не үшін?» («Why?») де ген 
сұ рау есім дік те рін қол да ның дар.

4. «Был ға ры қол ғап» ой ынын жүр гі зің дер. Ол үшін үш адам нан топ -
тар  ға бө лі нің дер: екі ой ын шы, бір тө ре ші. Мұ ға лім нұс қа ған уа қыт та 
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бе рілген та қы рып бой ын ша сұ рақ- жау ап са ға тын ұй ым дас ты ра сың-
дар. Ол қар сы ла сың тоқ тап қал ған ша жал ға са бе ре ді. Тө ре ші есеп 
жүр гі зіп оты ра ды. Рөл дер мен ау ысып жүр гі зу ге бо ла ды.

5. Шы ғар ма ның сю жет тік-ком по зи ция лық құрылысына тал дау жа саң-
дар:

Оқи ға ның бас та луы
Оқи ға ның да муы
Оқи ға ның шие ле ні суі
Оқи ға ның ша рық тау ше гі 
Оқи ға ның ше ші мі 

6. «Ел на мы сы – ер на мы сы» та қы ры бы на эс се жа зың дар.

«Бағаберу»
1. Спорт қа де ген көз қа рас та рың қан дай? Қан дай қа зақ стан дық бокс-

шы лар ды бі ле сің дер?
2. Қа зақ стан спор ты ту ра лы пі кір ле рің қан дай?

Өз таң дау ла рың бой ын ша қа зақ спорт шы сы мен диа лог құ рың дар.

Артықболмасбілгенің

Қазақспортыныңқалыптасутарихы
Қа зақ же рін де спорт тың ал ғаш қы бел гі ле рі VІІ ға сыр да пай да бол ды де ген бол жам бар. 

Кө не за ман нан бас тап, хал қы мыз са дақ тар ту, бәй ге, кү рес си яқ ты көп те ген спорт түр ле -
рі мен ай на лы сып, өзі нің ру ха ни бай лы ғын да мы тып отыр ған. Әр ел дің, жүз бен бо лыс тың 
өз ба ты ры, ба лу аны мен аты шық қан мық ты спорт шы сы, мер ге ні бо ла тын. Олар өз руы ның 
на мы сын қор ғап, қар сы ла сын же ңу үшін бар лық күш те рін ая май тын.

1918  жы лы  ша руа лар  клуб та рын да  же ңіл  ат ле ти ка  мен  гим нас ти ка  үй ір ме ле рі 
ұй ымдасты ры лып,  жас тар ға  спорт ты  на си хат тау  жұ мыс та ры  жүр гі зі ле тін.  Орын бор да   
1920 жыл дан бас тап, спорт тық жа рыс тар ды өт кі зу ге ар нал ған ор та лық тар бой кө те ре бас-
тай ды.  Спар та ки ада лар  ұй ым дас ты ры лып,  жа рыс қа  ел дің  түк пір-түк пі рі нен  мық ты  спорт-
шы лар қа ты са ды. 1928 жы лы Пет ро павл қа ла сын да Бүкiлқа зақ стан дық бі рін ші спар та ки ада 
өз  жа ла уын  кө тер ген  бо ла тын.  Осы  спар та ки ада да  спорттың  фут бол,  жеңiл  ат ле ти ка, 
қа ла шық (го род ки), қа зақ ша кү рес, бас кет бол жә не ны са на көз деу түр ле рі ұй ым дас ты рыл ған. 

Елі міз дің  спорт  өне рі нің  да му ына  1931  жы лы  ен гі зіл ген  «КСРО-ны  қор ғау ға,  ең бек 
ету ге дай ын бол» ат ты жа рыс та өз сеп ті гін ти гіз ген. 1932 жы лы Ал ма ты қа ла сын да де не 
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тәр бие сі тех ни ку мы ашы ла ды. 1934 жы лы Ор та Азия мен Қа зақ стан спорт шы ла ры ара-
сын да 1-спар та ки ада, сон дай-ақ, мек теп оқу шы ла ры ара сын да бүкiлқа зақ стан дық 1-спар-
та ки ада өт кі зіл ген. Екін ші дү ниежү зі лік со ғыс қар са ңын да қа зақ же рін де спорт шыла рдың 
са ны 150 мың ға жет кен, олар дың 20 пай ызы қа зақ тар еді. Со ғыс жыл да рын да әс ке ри-спорт 
кадр ла рын да яр лау да көп жұ мыс ат қа ры лып, елiмiзде 1,5 мил лион ға жу ық әс ке ри-спорт 
ма ман да ры  тәр бие лендi.  1945  жы лы  Ал ма ты да  де не  тәр бие сі  инс ти ту ты  бой  кө те ріп, 
спорт са ла сын да бі лік ті лі гі жо ға ры ма ман дар кө бейе түс кен. 1946 жы лы Шо қыр Бөл те кұлы 
«Спар так»  қо ға мы бой ын ша бокс тан КСРО чем пионы ата нып,  қа зақ жас та ры ара сын да 
бiрiншi бо лып спорт ше берi де ген дә ре же ге жеттi. 1956 жы лы Мәс кеу де КСРО ха   лық та-
ры ның 1-спар та ки ада сы өттi. 

Қа зақ стан  спорт шы ла ры  1956 жыл дан  бас тап  олим пиада лық  ой ын дар ға  қа ты са  бас-
та ды. КСРО құ ра мын да олим пиада ға қа тыс қан тұң ғыш қа зақ же ла яқ Ғ.Қо са нов 1960 жы лы 
Рим олим пиада сын да жеңiл ат летикадан күмiс жүл де ге қол жет кіз ді. Бұл қа зақ спор тын да 
ал тын  әріп пен  жа зы лған  оқи ға  бол ды.  Қа зақ  спор ты ның  қа лып та суы  айт ар лық тай  ұзақ 
ке зең ді бас тан өт ке ре оты рып, өз нә ти же сін бе ріп ке ле ді.
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