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АҢДАТУ

Құрметті оқырман! «Қазақ сөзі» оқу-əдістемелік құралы – тіл үйре-
туші мен тіл үйренушіге бағдар беріп, бағыт сілтейтін, сөйлеу тілі лекси-
калық минимумға негізделген құрал. Белгілі бір тілді үйрену, оның сөздік 
қорын меңгеру сол тілде сөйлейтін халық өкілдерімен, сол тіл қолданыла-
тын ел тарихымен, мəдениетімен танысу ісімен қатар жүретіні сөзсіз. 
Сол себепті «Қазақ сөзі» тіл үйренем деген кісіге қазақты тануға мүмкін-
дік береді. 
Тіл үйрену үшін қанша сөз білу керек?
Мəтінді оқып, түсіне білу үшін көп сөз білу қажет, бірақ олардың көбі 

жиі қолданылмауы мүмкін. Танымал швед полиглоты Э.Гуннемарктың 
айтуынша, дұрыс іріктеліп алынған 40 сөз күнделікті өмірде жиі қолданыла-
тын сөздердің 50%-ын қамтиды. Ал іріктелген 200 сөз жиі қолданылатын 
сөздердің 80 %-ын, 300-400 сөз – 85%-ын, 800-1200 сөз 95%-ын қамтиды. 
Бұдан тіл үйренушінің сол тілдің өкілімен түсінісуі үшін күнделікті 
өмірде ең жиі қолданылатын сөздерді білуі жеткілікті деген қорытынды 
шығады. Ал қазақ тіліндегі мəтіндерді оқып, түсініп, мазмұндау жəне 
сөйлеп үйрену үшін жиі қолданылатын 1200-1500 сөзді білу жеткілікті.
Бұл құрал бұрын шыққан «Қазақ сөзінде» (137 сөз, 500 сөз, 900 сөз, 

1200 сөз) берілген лексика-грамматикалық мазмұнды толықтырып, қоры-
тындылайды. «Қазақ сөзі. 1500 сөз» оқу-əдістемелік құралына тілімізде ең 
жиі кездесетін сөздердің 1200-1500 сөз аралығын қамтитын 300 сөз ірік-
теліп алынды.

«Қазақ сөзінің» қандай ерекшелігі бар?
«Қазақ сөзі. 1500 сөз» оқу-əдістемелік құралының құрылымдық ерек-

шелігіне келер болсақ, құрал тақырыптық жəне танымдық мазмұндағы мə-
тіндерден, диалогтерден, сабақтағы лексикалық жəне грамматикалық мини-
мумды меңгеруге арналған жаттығулардан, жағдаяттық тапсырмалардан 

Қазақ сөзі. 1500 сөз Аңдату



4

құралған. Оқу құралының тақырыптық аясы кеңейтіліп, публицисти-
калық, көркем əдебиет стиліндегі мəтіндер, күнделікті тұрмыста жиі 
кездесетін жарнама мəтіндері, газет-журналдардағы сұхбаттар берілген. 
Сондай-ақ, тіл үйренуші сөздікпен өз бетімен жұмыс жасау арқылы сөздік 
қорын дамытады.
Əр сабақ тілдесімге бағытталған тапсырмадан басталады. Талқылауға 

арналған тапсырма арқылы тіл үйренуші өз ойын ортаға салып, бір мəселе 
төңірегінде жеке пікірін білдіруді үйренеді. Ал жағдаяттық тапсырмалар 
күнделікті өмірде жиі орын алатын жағдайларға сəйкес сөйлеу үлгісін мең-
гертіп, сөз саптауды үйретеді. Сипаттау үшін берілген суреттер тіл үй-
ренушіні коммуникацияға жетелеп, тақырыпқа сай сөз таңдауға, көпшілік 
алдында сөз сөйлеуге дағдыландырады. Сабақтарда жеке тақырыпшаларға 
бөлініп берілген кванттелген мəтіндер тұтас мəтінді түсінуге көмек-
теседі. Бекітуге арналған тапсырмаларда қазақ тіліндегі сөйлемдердің 
құрылымына сəйкес реттік нөмірі көрсетілген. Бұл əдіс арқылы тіл үй-
ренуші сөйлем құрылымын меңгеріп, айтпақ ойын жүйелі жеткізетін бо-
лады. Демек барлық тапсырмалар мазмұндық тұрғыдан коммуникацияға 
құрылғандықтан, құралды қолданушы тіл үйренуші ғана емес, коммуни-
кант ретінде көрінеді. 

10-11 тапсырмадан тұратын əр сабақтың жүктемесі 2 академиялық 
сағатқа (90 минут) есептелген. Тіл үйренуші 2 академиялық сабақта 
23-25 сөзді меңгеріп, бір тақырып аясында сөйлеуге дағдыланады. Ал оқу-
əдістемелік құралдың мультимедиалық нұсқасы пайдаланушыға аудио-
жазбаларды тыңдап, тапсырмалар мен мəтіндерді ыңғайлы форматта 
орындауға қолайлы болмақ.
Құрал қай деңгейлерге арналған?
Лексикалық минимум бойынша тіл үйрену «қарапайым», «базалық», 

«орта», «ортадан жоғары» сынды деңгейден тұрады десек, тіл үйренуші 
«Қазақ сөзі. 1500 сөз» оқу-əдістемелік құралы арқылы ортадан жоғары 
деңгейді меңгеріп шығады. 

«Қазақ сөзі» тіл үйрену мен үйрету барысын жеңілдетіп, қазақ тілін 
үйрету əдістемесі əлеміне жаңа леп алып келеді деп сенеміз!

Қазақ сөзі. 1500 сөз Аңдату
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  1. Сөйлесейік.

А. Сіз көптен бері көрмеген досыңызбен кездестіңіз. Өз қуанышыңызбен бөлісіңіз.
 _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
Ə. Алдыңызда басқа ұлт өкілі тұр. Тек қазақша сөйлейді. Танысыңыз, аты-жөнін 

сұраңыз.
 _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
Б. Көшеде келе жатқансыз, алдыңызда бір кішкентай бала жылап тұр. Баламен сөй-

лесіңіз.
 _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
В. Досыңыз бүгін жаңалық ашып, үлкен жетістікке жетті. Досыңызды құттықтаңыз.
 _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

  2. Мəтінді оқыңыз.

ЕКІ ƏЛЕМ

Мен қазақ тілін үйрену арқылы қазақ халқын таныдым. Қалай үйренгенімді біл-
гіңіз келе ме? Онда айтайын... 

Мен Қазақстанда өстім. Біз Жамбыл ауылында тұрдық. Ауыл адамдары тек қазақ 
тілінде сөйлейтін. Басқа тіл, басқа халық, басқа мəдениет. Қазақтың əңгіме, ерте-
гі, оқиғаларын тыңдағанда, түсінбейтінмін. Өзім жуас болдым. Бірақ бір қызығы, 
менің орысшама балалар мəн бермейтін. Мен орысша сөйлейтінмін, ал олар қазақша 
сөйлейтін. Біз бір тілде сөйлеген жоқпыз, бірақ бір-бірімізді көңілмен түсіндік. Олар 
маған достық сыйлады. Күні бойы қасымда жүрген, бірге ойнаған балалар маған қа-
зақ сөздерін, қайырымдылық жасауды үйретті. Əр күні кешке үйге барғанда, қазақ-
ша сөйлеп ата-анамды таңғалдыратынмын. Мектепте қазақша сөйлеуге ұялмайтын 
болдым. Шашы сары, жуас Евгений қазақша сөйлегенде, балалар да, мұғалімдер де 
күлетін. Мен олардан қазақша сөздердің мағынасын сұрайтынмын. Ол сөздердің ара-
сында дөрекі сөздер де, сыпайы сөздер де бар. Қазір Ресейде оқимын. Екі тілде де 
өте жақсы сөйлеймін. Енді мен орысша да, қазақша да ойлай аламын, өйткені екі 
əлемді таныдым. 
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Сұрақтарға жауап жазыңыз.

А. Евгений қазақ тілін қалай үйренді?

 ..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Ə. Ол не үшін қазақ тілін үйренді?

 ..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Б. Тіл білудің қандай пайдасы бар?
 ..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

  3. Жазыңыз.

1.  Мен күн сайын əжемнің ертегілерін тыңдаймын.
 Мен кішкентай кезімде əжемнің ертегілерін тыңдайтынмын.
2. Ардақ ешқашан дөрекі сөздер айтпайды.
  Ардақ бұрын ______________________________________________________еді.
3.  Балам əріптерді оқи алатын болды.
  Осыдан 3 ай бұрын ____________________________________________________
4.  Ол мектепке бара жатқанда үнемі жылайды. Барғысы келмейді.
  _____________________________________________________________________

Ет. + атын/-етін/-йтын/-йтін (еді) + жіктік жалғау
обозначает длительное, повторяющееся или привычное действие в прошлом

Ол бұрын ағылшын тілінде жақсы сөйлейтін. – Он раньше 
хорошо говорил по-английски.
Ет. + ғанда/-генде/-қанда/-кенде

указывает на одновременное совершение двух действий
Ол келгенде, мен үйде болған жоқпын. – Меня не было дома, 

когда он пришел.

Қазақ сөзі. 1500 сөз Тіл жəне қатынас
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5.  Марат – білімді əрі сыпайы жігіт. Маған көп көмектеседі.
  Марат – __________________________ болатын. ___________________________
  _____________________________________________________________________
6.  Гүлназ – əдемі əрі жуас қыз. Мен оны бала кезімнен бері ұнатамын.
  _____________________________________________________________________
7.  Мен адамдардың айтқан сөзіне мəн бермеймін. 
  _____________________________________________________________________
8.  Ол сенің сөздеріңе сенбей ме?
 _______________________________________________________________ бе еді?
9.  Ол жаттығу залына бара ма?
 _____________________________________________________________________
10. Құрбыммен кездескенде, таңға дейін əңгіме айтамыз, тіпті мүлде ұйықтамаймыз.
  _____________________________________________________________________
11. Сен көмектеспесең, мен мына жұмысты бітіре алмаймын.
  _____________________________________________________________________

  4. Талқылайық.

МЕН ҚАНДАЙМЫН?

Сөйлесіп тұрған адамның позициясынан, əрекетінен, мимикасынан бəрін бай-
қауға болады. Себебі біздің дене мүшелеріміздің, əрекетіміздің бəрі ойымызбен, 
сөзімізбен байланысты болады. Денеміз де қарым-қатынасқа қатысады. Қуанған-
да, ренжігенде, ашуланғанда, тіпті сөйлеп тұрғанда да қозғалыс жасаймыз. Мысалы, 
таңғалғанда аузымызды қолымызбен жабамыз. Ал енді өзіміздің əрекеттеріміз тура-
лы айтайық. 

Ардақ: Мен адамдармен сөйлесіп, өз пікірімді айтып тұрғанда, алдымда 
тұрған заттарды (кітап, қалам, тағы басқа) қозғап тұрамын. Өйткені адамдардан 
ұяламын. Ал бастығыма жұмыс бабын түсіндіргенде, үстелді немесе 
орындықты ұстап тұрамын. Бастығым қатал, қорқатын сияқтымын.

Əсел: Мен сөйлеп тұрғанда, қолымды қалтама салып тұрамын. Сонда өзімді сенімді 
ұстаймын. Ал кейбір адамдар сөйлесіп тұрғанда мұрнын, басын сипап тұрады. 
Ондай адамдарға сенбеймін. Меніңше, ол – өтірік айтып тұрған адамның əрекеті. 
Менің бір досым бар. Оның өз шашын сипайтын əдеті бар. Отырғанда, сөйлеп 
тұрғанда, ойланғанда, шашын сипап отырады. Оның себебін түсінбедім... Бірақ ол 
өтірік айтпайды. 

Қазақ сөзі. 1500 сөз Тіл жəне қатынас
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Самат: Мен қарым-қатынас кезінде адамдардың істеген қозғалысына, 
мимикасына көп мəн бермеймін. Бірақ өзім сөйлеп тұрғанда, көп қозғаламын. 
Сосын сөйлеп тұрғанда алақанымды ашып тұрамын. Бір кісі маған өтірік 
айтып тұрса, көзілдірігімді тазалаймын немесе басқа жаққа қарап тұрамын. 
Қызық...

Мен сөйлеп тұрғанда .........................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Менің əдетім .......................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Сұрақтарға жауап беріңіз.

А. Ардақ қандай жігіт?
Ə. Əселдің досының қандай əдеті бар?
Б. Самат қандай?

  5. Берілген сөйлемдерді орыс тіліне аударыңыз.

1.  Кеше киноға барғанда, бір қызық оқиға болды.
 _____________________________________________________________________
2. Айжан Маратпен сөйлесіп отырғанда ешкімді естімейтін.
 _____________________________________________________________________
3. Мен Ардақпен жақсы араласатынмын.
 _____________________________________________________________________
4. Сен бала кезіңде ешкімді тыңдамайтын едің.
 _____________________________________________________________________
5. Жантас ағай дəріс оқығанда, бəріміз тыныш отыратынбыз.
 _____________________________________________________________________

Қазақ сөзі. 1500 сөз Тіл жəне қатынас
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6. Сіз бұрын кездесуге кешікпейтін едіңіз. Сізге не болған?
 _____________________________________________________________________
7. Бұған дейін одан ештеңе сұрамайтынмын. 
 _____________________________________________________________________
8. Ол қайырымдылық концерттеріне жиі баратын еді.
 _____________________________________________________________________
9. Самал бұрын да осындай біртүрлі ме еді?
 _____________________________________________________________________
10. Бұрын театрға көп баратын едік, иə?
 _____________________________________________________________________

  6. Мəтінді оқыңыз. 

Барлық жануарлар «иə» деп айта алады. Тіпті олар адамдармен қарым-қатынаста 
достықты, ашуды, ренішті, қуанышты сезеді екен. Ғалымдар: «Иттер адамдар 
сияқты барлығын сезеді», – дейді. Олар да дауыс, мимика, қозғалыс арқылы қоғам-
мен байланыс жасайды. Ал адамдардың ерекшелігі тіл арқылы қарым-қатынас 
жасауында. Сіз қалай ойлайсыз, жануарлар адамдарды қалай түсінеді? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

  7. Сіз не істейсіз?

1. Бастығыңыз көзілдірігін шешіп, үстелдің үстіне қойды. Бұл өте маңызды əңгіме 
болатын сияқты. Сіз қатты қобалжып тұрсыз. Бірақ оны көрсетпеуіңіз керек. Қандай 
əрекет жасайсыз?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

2. Университет студенттері алдында дəріс оқып тұрсыз. Аудиторияда барлығы 
15 студент бар. Оның екеуі арттағы орындықта ұйықтап отыр. Ал біреуі телефонмен 
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ойнап отыр. Үшеуі сізге қарап отыр. Екеуі тыңдап отыр. Бір студент есікке қарап 
отыр. Оларға не айтасыз? 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

  8. Сипаттаңыз. Жиналыс қалай өтіп жатыр? 

  9. Сөйлемдерді қазақ тіліне аударыңыз.

1. Не придавай значение3 мнению2 общества1.
 _____________________________________________________________________
2. Оказывается4 у него1 строгий3 характер2.
_____________________________________________________________________
3. Он1 был6 вежливым2 и3 кротким4 человеком5.
 _____________________________________________________________________
4.  У всех1 есть4 свои2 привычки3, например5, в детстве6 мне7 нравилось10 танцевать9 

перед зеркалом8. 
 _____________________________________________________________________
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5.  Не употребляй,пожалуйста, грубых слов. 
 _____________________________________________________________________
6.  Айжан любила рассказывать детям сказки. Иногда даже играла с ними.
 _____________________________________________________________________
7.  Я сильно волнуюсь, когда принимаю важные решения.
 _____________________________________________________________________
8. Данияр гладит своего ребенка по голове. 
 _____________________________________________________________________
9.  Продавец положил деньги в карман. 
 _____________________________________________________________________
10. Почему вы мне лжете?
 _____________________________________________________________________

  10. Сөздікпен жұмыс

Араласу 
Əңгіме 
Əрекет 
Байланыс 
Біртүрлі 
Дəріс
Достық 
Дөрекі 
Ертегі 
Жуас 
Қайырымдылық 
Қалта 
Қарым-қатынас 
Қатал 
Қобалжу 
Мəн беру 
Оқиға 
Өтірік 
Пікір 
Сезу 
Сипау 
Сыпайы 
Талқылау 
Тіпті 
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  1. Сөйлесейік.

А. Сіз жаңалықтармен қандай ақпарат құралдары арқылы танысасыз?
Ə. Телесериал көресіз бе?
Б. Газет оқисыз ба?
В. Қандай теле, радиобағдарламалар ұнайды?

              Теледидардың пайдасы...                 Теледидардың зияны...
1. Барлық жаңалықтарды біліп отырамын. 1. Барлық уақытым босқа өтеді.
2. ..................................................................  2. ..................................................................
3. ..................................................................  3. ..................................................................
......................................................................  ......................................................................
......................................................................  ......................................................................
......................................................................  ......................................................................

  2. Мəтінді оқыңыз.

Жаңалық жоқ
1930 жылы 18 сəуір күні танымал ВВС радиосында жаңалықтар бағдарламасы-

ның дикторы «бүгін ешқандай жаңалық жоқ» деп жариялаған екен. Жаңалықтың 
орнына фортепианомен ойналатын музыка қосыпты.

Төрт жылда бір-ақ рет шығатын газет
«La Bougie du Sapeur» атты француздың юморлық газеті төрт жылда бір-ақ 

рет, 29 ақпанда шығады. Бүгінге дейін 9 рет шығарылған. Онда əртүрлі мазмұн-
да əңгіме, саясат, əдебиет, мəдениет жаңалықтары мен қызықты ақпараттар 
жарияланып, маңызды мəселелер айтылады. Ең қызығы, газеттің əр нөмірінде 
кроссвордтар шығады, бірақ ол кроссвордтың жауаптарын төрт жылдан кейін 
ғана біле аласыз.

Өмірмен байланысты
Əлемге танымал «Life» журналының шығуы бір адамның өмірімен байланысты 

болған. 1936 жылы журналдың ең алғашқы нөмірінде Джордж Стори атты кісінің 
суреті жарияланып, журнал айдарында «Өмірдің басы» деген жазу жазылған. Содан 
кейін журналда Джордждың өмірінен суреттер, əңгімелер жарияланды. Қалай өсті, 
қалай оқыды, қалай үйленді, қалай жұмыс істеді – барлығы журналға шығарылған. 
Ол журнал 2000 жылы наурыз айында жабылған. Дəл сол жылы маусым айында 
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Джордж Стори ауырып қайтыс болған. Ал журналдың ең соңғы нөмірінде айдардың 
тақырыбына «Өмірдің соңы» деп жазылған екен.

Неге газет?
ХVІ ғасырда Италияда күн сайын жарияланатын ақпарат жазылған парақ-

шаны алу үшін «газет» деп аталатын ақша төлеу керек болған. Яғни бір парақ-
шаның бағасы – 1 газет. Содан бері ақпарат парақшасы осылай аталады.

Сұрақтарға жауап беріңіз.

А. «Life» журналы неше жыл жұмыс істеді?
................................................................................................................................................
Ə. «La Bougie du Sapeur» қандай газет?
................................................................................................................................................
Б. Жаңалық болмаған күн... 
................................................................................................................................................

Ет. + ыл/-іл + ды/-ді 
действия совершаются над объектом

Ол ас пісірді (Он приготовил еду). – Ас пісірілді (Еда приготовлена).
Жұмыс істедім (Я работал). – Жұмыс істелді (Работа выполнена). 

если в основе глагола уже присутствует буква л: 
Ет. + н + ды/ -ді

Жариялау (публиковать) – жарияланды (опубликован)
Ет. + ып/-іп/-п + беру

действия совершаются для другого лица или направлены на другого человека
алып беру – подать, оқып беру – прочитать для кого-то

Ет. + а/-й (-и)/-е + беру
действия совершаются повторно:

айта беру – говорить не переставая, келе беру – приходить без конца
оқи беру – читать не уставая

  3. Жазыңыз.

1.  Мен үйімді сатамын. – Үй сатылады.

2.  Студияны тікелей эфирге дайындаймын.
 _____________________________________________________________________
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3.  Сағат 20:00-де менің сүйікті сериалымды көрсетеді.
 _____________________________________________________________________
4.  Газетке жариялау үшін мақаланы орыс тіліне аударып жатырмыз.
 _____________________________________________________________________
5.  «Абай жолы» роман-эпопеясын əлемнің 116 тіліне аударған. 
 _____________________________________________________________________
6. Ол сайтқа қызық мақала жариялады.
 _____________________________________________________________________
7.  Концертті кеш бастады, ерте аяқтады.
 _____________________________________________________________________
8. Бұл мерекеге шетелдік қонақтарды шақырдық.
 _____________________________________________________________________
9. Ол хатты Ардақ поштамен жіберді.
 _____________________________________________________________________
10. Оны жөндеу үшін арнайы құралдар сатып алу керек.
 _____________________________________________________________________

  4. Мəтінді досыңызбен бірге оқыңыз.

Тележүргізуші: Қайырлы күн! Тікелей эфирде «Жеті күн» бағдарламасы. Қазіргі 
қоғамда бұқаралық ақпарат құралдары (БАҚ) ерекше рөл атқарады. Себебі маңыз-
ды ақпарат, жарнама мен хабарландырулар баспасөз, радио, телевизия сияқты 
медиа құралдар арқылы беріледі. Ал бүгінгі жаңалықты жарнамадан соң білесіздер!

Жарнама
Тележүргізуші: Бүгінгі эфирдің қонағы – режиссер Ақан Сатаев. Қош келдіңіз, 

Ақан мырза! Шығармашылығыңызда қандай жаңалық бар? 
А.Сатаев: Сəлеметсіз бе, Айнұр ханым. Бізде жаңалық көп. «Анаға апарар жол» 

фильмі халықаралық «Оскар» сыйлығына ұсынылды. Үздік картина «Ұлттық 
кинематографиялық өнер жəне ғылым академиясының» «Тұлпар» сыйлығын алды.

Тележүргізуші: Бұл – еліміз үшін, қазақ өнері үшін үлкен жетістік. Ақан мырза, 
енді сізге сұрақ қояйын. Бүгінгі қазақ киносы туралы не айтасыз?

 
..........................................................................................................................................

Сұхбатты жалғастырыңыз. 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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  5. Үлгі бойынша жазыңыз.

1. Сен тапсырыс бере бер, ал мен 10 минуттан соң келемін (пока закажи).
2. Менің қолым бос емес, ........................... (пока ты сам делай).
3. Бүгін маған əйелім француз тамағын ............................ (приготовила).
4. Əзірге осы компанияда жұмыс ........................... (буду работать).
5. Кітаптың мазмұнын, қатесін тексердім, енді баспаға ............................. болады 

(подготовить).
6. БАҚ өкілдеріне бұл оқиғаны ......................................... (буду рассказывать).
7. Айжанға анасы телефон ...................................... (купила/брала).
8. Мен осы сөзді қайта-қайта ...................................... (говорю не пе рес та вая).
9. Ой, бағанадан аузың жабылмады, .......................(не говори, пожалуйста).
10. Ардақ осы əнді қайта-қайта ............................... (слушает).
12. Қоғамдық орында отырсың, қызым. Босқа ....................... (не смейся).

  6. Оқыңыз.

* жайдарман – квн

Өз үйіңізді сататыныңыз туралы хабарландыру жазыңыз.

ХАБАРЛАНДЫРУ!
ҚҰРМЕТТІ КӨРЕРМЕНДЕР! Сіздерді «Жайдарман» ойынын көруге 
шақырамыз. Жайдарманда «Назар аудар», «Күлтегін», «Арыс» командалары 
ойын көрсетеді. Сүйікті командаңызға жанкүйер болыңыз! 
Өтетін орны: «Жастар» сарайы
Уақыты: 25 қазан, сағат 19.00
Билеттер интернет порталда жəне «Жастар» сарайының кассасында 
сатылады.

ХАБАРЛАНДЫРУ!
ҚҰРМЕТТІ КӨРЕРМЕНДЕР! Сіздерді «Жайдарман» ойынын көруге 
шақырамыз. Жайдарманда «Назар аудар», «Күлтегін», «Арыс» командалары 
ойын көрсетеді. Сүйікті командаңызға жанкүйер болыңыз! 
Өтетін орны: «Жастар» сарайыр р
Уақыты: 25 қазан, сағат 19.00қ ,
Билеттер интернет порталда жəне «Жастар» сарайының кассасында 
сатылады.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 
бөлмесі ..........................................................................................................................
бағасы ...........................................................................................................................
.................................................................................................................... орналасқан
Байланыс телефоны ....................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 
бөлмесі ..........................................................................................................................
бағасы ...........................................................................................................................
.................................................................................................................... орналасқан
Байланыс телефоны ....................................................................................................
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Енді өзіңіздің киім сататын дүкеніңізге жарнама жасаңыз. 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

  8. Сипаттаңыз. Балаларға интернет қалай əсер етеді?

  8. Сіз не істейсіз?

А. Сіз «Хабар» телеарнасында тікелей эфирде отырсыз. Тақырып интернеттің 
пайдасы мен зияны туралы. Тікелей эфирде сізге өте дөрекі сөздер айтылды. Не 
істейсіз?
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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  9. Сөйлемдерді қазақ тіліне аударыңыз.

1.  Это1 сделано3 в Казахстане2.
 _____________________________________________________________________
2.  Вчера1 в торгово-развлекательном центре3 «Ханшатыр»2 открылся6 новый4 бутик5.
 _____________________________________________________________________
3.  На конференцию1 были приглашены4 профессоры3 университета2.
 _____________________________________________________________________
4. В Японии первый рекламный ролик был показан 28 августа 1963 года на канале 

Nippon Television.
 _____________________________________________________________________
5.  На родительском собрании были обсуждены важные вопросы.
 _____________________________________________________________________
6.  Статья была опубликована в СМИ.
 _____________________________________________________________________
7.  Спой нам1 песню про любовь.
 _____________________________________________________________________
8.  Первый роман был переведён на казахский язык в 1998 году.
 _____________________________________________________________________
9.  В 2003 году была издана вторая редакция романа.
 _____________________________________________________________________
10. Эти инструменты были куплены для вас.
 _____________________________________________________________________

  10. Сөздікпен жұмыс

Айдар 
Арнайы 
Атқару 
Баспасөз 
Бұқаралық ақпарат құралдары (БАҚ)
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Жазу 
Жарнама 
Зиян 
Көрермен
Құрал
Мазмұн 
Мəселе 
Мырза 
Пайда
Саясат 
Тақырып 
Тікелей 
Ұсыну 
Хабарландыру 
Ханым 
Яғни 
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  1. Сөйлесейік.
 

А.  Сіз оқырмансыз. Сүйікті шығармаңыздың кейіпкері туралы айтып беріңіз.
Ə:  Сіз ғалымсыз. Ғылымда телефонның, ұшақтың, интернеттің пайда болуы туралы 

айтыңыз. Олар бізге қандай жаңалықтар əкелді? 
Б:  Сіз жазушысыз. Баспадан шыққан жап-жаңа кітабыңыз туралы айтып беріңіз. 

Мысалы, жаңа романыңыздың қалай жазылғаны, жалпы мазмұны туралы.
В:  Сіз қарапайым студентсіз. Қазіргі білім мен ғылым туралы өз ойыңызды айтыңыз.

  2. Мəтінді оқыңыз. 

ҒЫЛЫМ БІЗГЕ ҚАНДАЙ ЖАҢАЛЫҚТАР ƏКЕЛДІ?

Қазір бəрі жылдам өзгереді. Өйткені білім мен ғылым дамып жатыр. Ғылым біздің 
өміріміздің өзгеруіне де əсер етті. Мысалы, 1928 жылы шотланд ғалымы Александр 
Флеминг пенициллинді ойлап тапты. Сол антибиотиктерді біз əлі де қолданамыз. 
Астрономия ғылымында Николай Коперник бүкіл əлемде «Күн – барлық планета-
ның орталығы» деген танымал жүйесін ашқанын бəріміз білеміз. 1664 жылы басына 
алма құлағаннан кейін, графитацияны ашқан Исаак Ньютонның арқасында барлық 
заттардың төменге құлау себебін білдік. Луи Пастер 1860 жылдары пастерлеуді* 
ашты. Содан бері бүгінгі азық-түліктер мен сусындар термиялық тазартудан өт-
кізіліп, өнім сыртына «пастерленген» деген белгі қойылатын болды. Жер бетіндегі 
адамдарға ХХ ғасырға дейін күннің ыстық-суығына шыдауға тура келді. Өйткені 
кондиционер 1902 жылы ғана ойлап табылды. Ал əлем сахнасында басқа қандай 
жаңалықтар болды?

Марста су бар! Ал су бар жерде тіршілік бар. «Феникс» ғарыш аппараты Марс-
тан су тапты. Талдау нəтижелері сұйық зат бар екенін дəлелдеді. Су бес сантиметр-
жердентабылыпты. Сондықтан Марс əлі де зерттелетін болады.

Неандерталдықтар да емделген екен! Карен Харди мен Стефен Бакли заманауи 
техникалық құралдар мен əдістер арқылы бұрынғы адамдардың тістерін зерттеді. 
Химиялық талдау қорытындысы бойынша неандерталдықтар дəрілік қасиеті бар 
өсімдіктерді пайдаланған екен. Зерттеушілер: «Олар арнайы өсімдіктерден дайын-
далған тамақтар жеген», – дейді. Ал ондай тамақ дайындау үшін өсімдіктер туралы 
жеткілікті ақпарат білу қажет. 

* Пастерлеу – пастеризация, пастерленген – пастеризованный
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Ал сіз қандай жаңалықтар білесіз?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

  3. Жазыңыз.

1.  Ардақ ұлттық кітапханаға көп бармайтын, қазір...
 Ардақ ұлттық кітапханаға көп бармайтын, қазір жиі баратын болыпты.
2.  Айжан бұрын барлық сөзімді тыңдайтын еді, қазір ...
 _____________________________________________________________________
3.  Бұрын жарысқа қатыспайтын едің, биыл... ба?
 _____________________________________________________________________
4.  Ол бұған дейін тамақ істей алмайтын еді, қазір?
 _____________________________________________________________________
5.  Бала кезіңде ет жейтін едің, қашаннан бері?
 _____________________________________________________________________
6.  Сен жаттығу залына бармайтын едің, қашаннан бері?
 _____________________________________________________________________
7.  Бұл кітапты оқуды 1 ай бұрын бастағанмын, бірақ бүгін ғана... 
 Бұл кітапты 1 ай бұрын бастағанмын, бірақ бүгін ғана оқып болдым.
8.  Гүлназ үй тапсырмасын күні бойы жазып отырған, бірақ енді ғана... 
 _____________________________________________________________________

Ет. + ып/-іп + жіктік жалғау
обозначает действие, завершившееся в прошлом или до начала другого 

действия в прошлом, причём говорящий не был очевидцем этого действия 
или в его достоверности не уверен

Баяғыда бір шал болыпты. – Жил-был один старик. 
Ет. + ып/-іп + болу

обозначает завершение действия
Мен кітапты оқып болдым. – Я прочёлкнигу

Ет. + атын/-етін/-йтын + болу
обозначает «стать что-то делать» или «принятие решений»
Ол көп сөйлейтін болыпты. – Он стал много говорить.
Мен ол жерге баратын болдым. – Я решила пойти туда.
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9.  Əйгерім тапсырмаларды .., бірақ əлі эссе жазбады.
 Əйгерім тапсырмаларды жазып болды, бірақ əлі эссе жазбады.
10. Мен саған жалпы оқиғаны .., бірақ ең қызығын əлі айтпадым.
 _____________________________________________________________________
11. Біз көрермендерге ғарыш туралы бірінші видеороликті.., енді екіншісін көрсетеміз.
 _____________________________________________________________________
12. Мен дүкеннен азық-түлікті.., енді көгөністер алуым керек.
 _____________________________________________________________________

  4. Талқылайық.

КӨРКЕМ ƏДЕБИЕТ

Ардақ: Мен кітап оқығанды қатты жақсы көремін. Бос уақытымда кітап 
оқимын. Кітап оқымайтын адамдарды түсінбеймін. Меніңше, кітап оқуға 
əрқашан уақыт табуға болады. Ол жай сылтау ғана. Өзім аптасына 1-2 кітап 
оқимын. Кітап дүкендерінен, интернеттен көрген, өзіме қызық кітаптарды 
сатып аламын. Мен қатты шаршағанда, көңіл күйім болмағанда, өлең оқимын, 
аудиокітаптар тыңдаймын. Сізге де кітапты көп оқуға кеңес беремін. Тек 
оқыған кітабыңыз өзіңізге пайдалы болсын.

Əсел: Кітап оқу ма? Менің кітап оқуға уақытым жоқ. Таңертеңнен кешке дейін 
жұмыста боламын. Бұрын əдеби кітаптарды көп оқитынмын. Оқыған романдарымның 
кейіпкерлері, олардың мінездері, оқиғалар əлі есімде. Кейде балаларыма айтып 
беремін. Əкемнің үстелінің үстінде үлкен жасыл кітап тұратын. Сол кітапты мен де 
оқығанмын. Ол «Абай жолы» кітабы болатын. Бір кітап оқысаң, көп нəрсе түсінесің. 
Ал қазір жұмыс қана...

Самат: Маған кітап оқыған ұнамайды. Достарымнан ұялып, бір-екі рет кітап 
сатып алдым. Қанша кітап бастадым, бірақ екінші беттен əрі қарай шыдамадым. 
Бұрын мектепте мұғалім сабақсұрағанда, роман, повестердің мазмұнын 
достарым алдын ала айтып беретін. Шығарма жазғанда, сыныптағы жақсы 
оқитын қыздың дəптерінен көшіріп беретінмін. Солай мектеп бітірдім...

Ал мен ..................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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        5. Суретті сипаттаңыз. Суретке тақырып қойып, 
    əңгіме құрастырыңыз.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

! С помощью суффикса -хана образуются названия помещений: асхана, дəріха-
на, зертхана, шеберхана, емхана, кітапхана, баспахана, аурухана.

  6. Мəтінді оқыңыз. 

ШЕБЕРХАНАДА

Баяғыда Қожанасыр бояу шеберханасын ашыпты. Шеберханаға келген адамдар-
дың бірі Қожекеңді мазақтағысы келіп: – Қожеке, мына бір затты ешкім естімеген, 
ешкім көрмеген, яғни қара да емес, ақ та емес, көк те емес, қызыл да емес, сары да 

Қазақ сөзі. 1500 сөз Ғылым жəне əдебиет



26

емес, жасыл да емес, қоңыр да емес, сұр да емес, бір түспен бояп берші, – дейді. 
Қожанасыр оның мазақтағанын бірден түсінеді: – Жарайды, солай істеп беремін. 
– Қашан келейін? – дейді. Өзіңе ыңғайлы уақытта келе бер. Бірақ сен аптаның дүй-
сенбі, сейсенбі, сəрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі күндері келме, – депті 
Қожанасыр.

«ТАМАҚТЫ ШАПАНЫМ ЖЕСІН!»

Баяғыда біреу той жасапты, тойға көп кісі жиналыпты. Қожанасыр да келіпті. 
Қожанасырдың үстіне киген киімі жаман екен. Қожанасырға ешкім мəн бермепті, 
тіпті тамақ ішуге шақырмапты. Сосын ол үйіне барып, əдемі киімдерін киіп, қай-
тадан келеді. Бұл жолы үйдің иесі Қожанасырды құрметтейді, жақсы жерден орын 
береді, ет келгенде: – Қожеке, алыңыз, алыңыз! – деп құрмет көрсетеді. Қожа етті қо-
лымен жемепті, оның орнына тамаққа шапанын салып: – Же, шапаным, же! – депті. 
Үй иесі: – Сіз не істеп жатырсыз? Шапан ет жейтін бе еді? – дейді. Сонда Қожа: – Сен 
кісіні емес, киімді сыйлайды екенсің. Сондықтан тамақты шапаныма беріп отыр-
мын! – деп жауап береді.

 
Сұрақтарға жауап беріңіз.

А.  Қожанасыр қандай адам?
 ..........................................................................................................................................
Ə.  Шеберханаға қай күні бару керек?
 ..........................................................................................................................................
Б.  Қожанасыр неге бір үйге екі рет барды?
 ..........................................................................................................................................

  7. Сіз не істейсіз?

А.  Сіз байқауға қатысып жатырсыз. Сахнада тұрып, өз өлеңіңізді керемет баста-
дыңыз. Бəрі сізге риза. Бір кезде өлеңнің сөзін ұмытып қалдыңыз. Бұл жағдайда 
не істейсіз? 

 ...........................................................................................................................................
 ...........................................................................................................................................
Ə.  Сіз физика саласы бойынша керемет жаңалық аштыңыз. Барлығын компьютерге 

жазып, формулалармен түсіндіріп, талдап болдыңыз. Енді тек қорғау керек. Бір 

Қазақ сөзі. 1500 сөз Ғылым жəне əдебиет



27

кезде компьютеріңіз сөніп қалды. Құжатты басқа еш жерге сақтамағансыз. Енді 
не істейсіз?

 ...........................................................................................................................................
 ...........................................................................................................................................

  8. Қажетті сөйлемді жазыңыз.

А.  – Бүгін Айжан үйге келетін болды ма?
 – ........................................................................................................................................ 
Ə.  – ........................................................................................................................................ 
  – Иə, қазір жеңілдіктер жасамайтын болыпты.
Б.  – ........................................................................................................................................
 – Жоқ. Бұл аптада уақытым жоқ. Ешқайда бармайтын болдым. 
В.  – Сіз ауылға қай күні қайтатын болдыңыз?
 – ........................................................................................................................................ 

  9. Сөйлемдерді қазақ тіліне аударыңыз.

1. В давние времена1 жил5 мудрец4 по имени3 Жиренше шешен2. 
 _____________________________________________________________________
2.  Почему1 сразу3 не сказал5 мне4 это2?
 _____________________________________________________________________
3.  Мы1 писали9 сочинение8 на тему7 «Мой4 любимый5 персонаж6 в творчестве3 

Б.Сокпакбаева2».
 _____________________________________________________________________
3.  Благодаря3 современной1 технологии2 в сфере5 науки4 используются8 новые ме-

тоды7 исследования6.
 _____________________________________________________________________
4.  Британские учёные доказали существование Санта-Клауса через теорию Эйнштейна.
 _____________________________________________________________________
5. Какие методы были использованы для получения3 этих1 выводов2? 

_____________________________________________________________________
6.  Весь мир – театр, а люди в нем актеры.
 _____________________________________________________________________
7.  Пожалуйста, введите свой логин и пароль для входа в систему.
 _____________________________________________________________________
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8.  М.Жумабаев – один из лучших казахских поэтов XX века.
 _____________________________________________________________________
9.  Он пришел поздно, поэтому мне пришлось подождать его.
 _____________________________________________________________________
10. Как4 курение влияет на здоровье человека?
 _____________________________________________________________________
11. Сделайте морфологический разбор слова1.
 _____________________________________________________________________
12. Вы издеваетесь надо мной?
 _____________________________________________________________________

  10. Сөздікпен жұмыс

Əсер ету 
Баяғыда 
Бүкіл 
Бірден 
Ғарыш 
Ғасыр 
Дəлелдеу 
Жүйе
Заманауи 
Зерттеу 
Кейіпкер 
Көркем 
Қасиет 
Қорытынды 
Құлау 
Мазақтау 
Өлең 
Сахна 
Сұр 
Сылтау 
Талдау 
Тура келу
Тіршілік 
Шыдау 
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        1. Сөйлесейік. Берілген сөздерді пайдаланып, 
    сөйлем құраңыз.

Бұзық БАЛАЛЫҚ ШАҚ кішкентай кезімде Жуас ақкөңіл ақылды 
қорқақ Əлі есімде жомарт батыр қызық ата-əже ауыл ерке 

еркелеу төбелесу ұмытып қалдым ал қазір қала 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

  2. Мəтінді оқыңыз.

ЖАС АТА

Менің атам Асанбай кəдімгі аталарға қарағанда, мүлде басқа адам. Өзіне «ата» 
десек, ұнатпайды. Атын айтқанымызды қалайды. Үйге келген достарыма ұзақ-ұзақ 
əңгімелер, əзіл айтады. Бірақ ол үлкен кісілер айтатын «Біз бұрын ондай емес едік, 
ол кезде бұдан жақсы еді» деген сөздерді айтпайды. Біз не туралы айтып отырсақ, 
сол əңгімеге қосылып отырады. Интернет, жаңа фильмдер, жаңа альбомдар, əнші-
актерлерді менен жақсы біледі. Бір күні менің инстаграм парақшама өзінің əткеншек 
теуіп отырған суретін салыпты. Парақшамдағы ең танымал сурет болды. Мен одан: 
«Менің жасым əлі 17-де, бірақ сізден тез шаршаймын, сіздің осындай қуатыңыз-
дың, жас көрінуіңіздің қандай құпиясы бар?» – деп сұрағанымда: «Демек мен 
өзімді сендерге қарағанда əлдеқайда жас сезінемін» – деп жауап берген еді. Əлі есім-
де, кішкентай кезімізде балмұздақ, тəтті сұрасақ, бірден велосипедіне мініп, дүкенге 
кететін. Менен 53 жас үлкен адамға ұқсамайды. Іші пысса, кітап оқиды. Атам көп 
біледі жəне бізге ақылын айтып отырады. 

Өзі қызық адам. Бір күні үйде шай ішіп отырғанбыз, апам хабарласып тұр: ата-
мыз аяқ астынан ауылдан мəшинемен 2 сағат баратын апамның үйіне велосипедпен 
кетіп қалыпты. Таксимен келдім деп барлығын алдап жүр...
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Менің атам – керемет адам. Атама қарап, қанша жыл өмір сүргеніңіз емес, қалай 
өмір сүргеніңіз маңызды деп ойлаймын. Ең бастысы, көңіліңіз жас болсын!  

Сұрақтарға жауап беріңіз.

А.  Асанбай қандай ата?
 ..........................................................................................................................................
Ə.  Асанбай ата неше жаста?
 ..........................................................................................................................................
Б.  Жас көрінудің құпиясы неде деп ойлайсыз?
 ..........................................................................................................................................

       3. Мағынасы сəйкес келетін етістікті таңдап, 
    қажет формада жазыңыз.

1. Айжан айнаның алдында боянып тұр. 
2. Дала суық, жылы ........................................................................................................ 
3. Таңертең тұрдым, .................................................................. сосын таңғы ас іштім. 
4. Сендер күтіңдер. Мен ......................................... киімдерімді ауыстырып келейін. 
5. Бұл жерден маған ештеңе ........................................................................................... 
6. Айжан шашын жуған. Енді ........................................................................................ 
7. Ойыма ештеңе келмей тұр. Бұл туралы асықпай ..................................................... 
8. Мəссаған .................................................................... . Олар маған өтірік айтыпты. 
9. Ертең дəріске келе алмаймын. Мұғалімнен ................................................... керек. 
10. Біз бұзық болғанда, анам қатты ............................................................................... 
11. Ардақ өз жетістіктерін айтып, ..................................................................................
12. Кеше ерте жатып қалғанмын, бүгін сағат 10.00-да ................................................

Ет. + ын/-ін/ -н + жіктік жалғау
действие совершает субъект над самим собой

Таңертен жуын, киін, тамақтан. – Утром умойся, оденься, покушай.
Ет. + ып, -іп + қалу

показывает совершенные действия и обозначает неожиданность, 
мгновенность

қуанып қалды – обрадовался, бітіп қалды – закончилось
изменение плана действий, изменение состояния объекта
Мен кездесуге кешігіп қалдым. – Я опоздал на встречу.
Ол баспалдақтан құлап қалды. – Он упал с лестницы.
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  4. Талқылайық.

БАЛАЛЫҚ ШАҚҚА САЯХАТ

Ардақ: Менің балалық шағым қалада өтті. Анам мен əкем жұмысқа кеткенде, үйде 
жалғыз қалатынмын. Көршілердің үйінде ойнап, тамақ ішіп, тіпті кейде ұйықтап 
қалатынмын. Сол үйдің балаларымен ойнатынмын. Олардың анасы менің де анам 
сияқты еді. Бір нəрсе бүлдірсем, ештеңе айтпайтын, жай ғана басымнан сипайтын еді. 
Кейін ата-анамды іздемейтін де болдым. Кейде «Осы үйдің баласы болсам ғой...» – 
деп ойлайтынмын.

Ақан аға: Көп нəрсені ұмытып қалдым. Бірақ сен кішкентай кезіңнен əн 
айтқанды жақсы көретінсің. Қолыңа қиярды микрофон сияқты ұстап, əн 
айтатынсың. Көшеде балалар жылап жатқанын көрсең, сен де жылап қалатын 
едің. «Анау не? Мынау кім? Анау неге ондай?» – деп сұрай беретінсің. Сонда 
барлығы: «Осы баладан бірнəрсе шығады» – деп мақтайтын. Тілің де тəтті 
болды, «р» дыбысын айта алмайтынсың. Қысқасы, ерке бала болдың ғой!

Мөлдір: Ол бала кезінде өте бұзық болды. Атасы мен əжесі қатты еркелететін. 
Таңертеңнен кешке дейін жалаңаяқ көшеде ойнайтын. Кейде жоғалтып алатынбыз. 
Бүкіл ауыл соны іздейді. «Қайда болдың?» – деп ұрысатынбыз. Сонда ол өзінше болып: 
«Маңызды жұмыстарым болды» – дейтін. Үйіміз теміржолдың жанында болды. 
Пойыз өткенде, үстінен тас лақтырады, балалармен төбелеседі, қой, сиырлардың 
қасында отырып ұйықтап қалады... Қызығы көп. Мектепке де əрең үйренді. Таңертең 
оятсам: «Ой, сабаққа кеше бардым ғой, күнде бара беремін бе?» – деп ашуланатын. 
Оған бəріміз күлетінбіз. Сол бұзық баланы басшы болады деп кім ойлаған?

Сіз бала кезіңізде қандай болдыңыз? Есіңізде қандай естеліктер қалды?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

БАЛА БОЛСАҢ ...

1. Рақат, ештеңені уайымдамайсың.
2. ..................................................................................................................................
3. .......................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
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Сіздің балаңыз өзіңізге ұқсай ма?
...........................................................................................................................................

  5. Сөйлемдерді орыс тіліне аударыңыз.

1.  Бұл жаңалықты естіп қуанып қалдым.
 _____________________________________________________________________
2.  Ардақ, Айжан саған ренжіп қалыпты.
 _____________________________________________________________________
3.  Сонда мен жалаңаяқ жүремін бе?
 _____________________________________________________________________
4.  Телефоныңның қуаты бітіп қалды ма?
 _____________________________________________________________________
5.  Маған сол дүкендегі бір көйлек ұнап қалды. 
 _____________________________________________________________________
6.  Ардақ, баспалдақтан абайлаңыз, əйтпесе құлап қаласыз.
 _____________________________________________________________________
7.  Данагүл электронды поштасының паролін ұмытып қалыпты.
 _____________________________________________________________________
8.  Анам кеше ерте жатып қалды.
 _____________________________________________________________________
9.  Телефоның істемей қалған ба? 
 _____________________________________________________________________
10. Шығармаңызда бірнеше қате бар екен. Оқып отырғанда байқап қалдым. 
 _____________________________________________________________________
11. Самат та келген еді, бірақ аяқ астынан кетіп қалды. 
 _____________________________________________________________________
12. Айжан, сіз тыныш отырыңыз, əйтпесе ұрысып қаламыз.
 _____________________________________________________________________

  6. Мəтінді досыңызбен бірге оқыңыз.

МЕНІҢ АТЫМ – ҚОЖА 

Жоғарыда сары шашты Ахметов отыр. Түрі өрт сөндірген адам сияқты, қатал. Оң 
жақта Майқанова отыр. Ахметов сөйледі:

– Берірек кел, Қадіров, сені мұнда не үшін шақырдық, білесің бе?
– Білемін. 

Қазақ сөзі. 1500 сөз Балалық шақ



34

– Не үшін шақырыппыз?
– Тəртіпсіз оқушы болғаным үшін шақырдыңыздар.
– Сенің бұл мектепте оқығың келмей ме? 
– Жоқ, оқығым келеді.
– Ендеше неге бұзық боласың?
– Қоямын, енді кешіріңіздер...
– Бұл нешінші... Неше рет уəде бердің?.. Шығып, есік алдында күте тұр! – деді. 

Шықтым. Біраздан соң Майқанова мен Ахметов те шықты. 
– Қадіров – түбінде адам болатын бала.
– Иə... – деп қолдады Ахметов.Қожа екі қолымен басын ұстап: 
– Мəссаған, мен Майқанованы жек көріп жүрмін. Ал ол мені «түбінде адам бола-

тын бала» деп, директорға мақтап бара жатыр. Жоқ, болды енді, жетеді! Менен бəрі 
шаршады. Бұдан былай ешкімге тиіспеймін, тыныш жүремін, дөрекі сөздерді ешқа-
шан айтпаймын. Бүгіннен бастап мен өз болашағын ойлайтын, «тəртіпті Қадіров 
Қожа» деген оқушы боламын деп уəде беремін сіздерге.

 
Түбінде адам болатын бала қандай бала?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

! Интернеттен «Менің атым – Қожа» фильмін көріңіз.

  7. Суреттегі балалық шақты сипаттаңыз.
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................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

 8. Сөздерді мағынасы бойынша сəйкестендіріңіз.

1. Əлдеқашан  күш, энергия
2. Құпия ойнауға арналған нəрсе
3. Бұзық  күлу үшін айтылатын сөз
4. Рақат  аяқкиімсіз
5. Əткеншек не істерін білмеу, жұмысы жоқ болу
6. Əзіл  ешкімге айтылмайтын əңгіме
7. Бүлдіру  ерке, барлығын бүлдіретін бала
8. Жалаңаяқ біраз уақыт бұрын
9. Қуат жағдайы жақсы, уайымсыз болу
10. Іші пысу істі дұрыс істемеу, қоқыс тастау 

  9. Сөйлемдерді қазақ тіліне аударыңыз.

1.  Как4 вы1 балуете5 своих2 детей3?
 _____________________________________________________________________
2.  Он1 никого2 не трогал3.
 _____________________________________________________________________
3.  Это1 же4 просто2 шутка3. Ты1 на это2 обиделся3?
 _____________________________________________________________________
4.  Ты1 не выполнил4 свое2 обещание3. Значит1 я2 обманулся3.
 _____________________________________________________________________
5.  Оказывается5 он1 не придет сегодня на работу. Кажется, заболел. 
 _____________________________________________________________________
6.  Для входа в систему1 необходимо указать секретное слово.
 _____________________________________________________________________
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7.  Санжар – избалованный мальчик.
 _____________________________________________________________________
8.  Давайте все сфотографируемся на память.
 Кəне, ________________________________________________________________
9.  Вы любите играть на качелях как дети?
 _____________________________________________________________________
10. Какой2 ты1 хулиганистый мальчик, а? Ну-ка, быстро садись на машину.
 _____________________________________________________________________
11. Смотри не проспи, а то все портишь. 
 Байқа, _______________________________________________________________
12. Айналайын, нельзя же драться с младшим братом. 
 _____________________________________________________________________

  10. Сөздікпен жұмыс

Алдау
Əзіл
Əйтпесе 
Əлдеқашан 
Əткеншек
Баспалдақ 
Бұзық 
Бүлдіру 
Демек 
Ерке
Еркелеу 
Естелік
Жек көру
Кəдімгі
Қуат
Құпия 
Міну
Өзінше болу
Рақат
Тəртіпті
Тиісу
Төбелесу 
Іші пысу
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  1. Сөйлесейік. Мерекелер туралы айтайық.

 Мереке 
  Мерекеге дайындалу 
  Мерекеге арналған киім
  Дастарқан дайындау 
  Тойлау 
  Құттықтау 

  2. Мəтінді оқыңыз.

Жалқаулар күні. Колумбия

Колумбияда ерекше демалыстар бар. Соның бірі – Жалқаулар күні. Мереке 
«Жалқаулар құқығы үшін...» деген девизбен өтеді екен. Жыл сайын 20 тамыз күні 
колумбиялықтар көшеге өз дивандарын, кереуеттерін шығарады, сосын күні бойы 
сонда жатады. Ол күн – Колубияда ресми демалыс күні. Итагуи – өнеркəсіп қаласы. 
Яғни бұл – сол жұмысбасты халықтың ойлап тапқан мерекесі. Дүниежүзілік жал-
қаулар күнінің мақсаты – уайыммен, стресс пен шаршау синдромымен күресу. 

Апельсин, Италия 

Италияның Иврей қаласының тұрғындары жыл сайын ақпан айының дəл орта-
сында тəуелсіздік үшін күрес өткізеді. Иə, дəл солай! Тəуелсіздік үшін! Жыл сайын 
өткізілетін бұл күрес əлем халықтарына «апельсиндер соғысы» деген атаумен та-
нымал. Өйткені қатысушылар өздерінің шағын «соғыстарына» бір ғана нəрсе қол-
данады, ол – апельсин. Мереке тарихы орта ғасырлардан басталады. Бұл мерекеде 
көбі ақ киімдер киеді, тəтті тағамдар жасалады. Айтпақшы, егер сіз бұл мерекеге 
қатысқыңыз келмесе, үш күн бойы қызыл баскиім киіп жүруіңізге тура келеді.

Гүлдер шеруі. Голландия

Жыл сайын қыркүйек айының бірінші демалысында Алсмер қаласының бас кө-
шелерінде гүлдер шеруі өтеді. Шеруге музыканттар, бишілер, əншілер қатысады. 
Кемелер мен көліктердің барлығы миллион гүлдермен безендіріледі. Көшелерде 
хризантема, лилия, раушан жəне голландияның символы болып есептелетін қыз-
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ғалдақтан жасалған ертегі кейіпкерлері, жануарлардың мүсіндері қойылады. Бұл – 
халыққа ерекше қуаныш сыйлайтын мереке. 

Сұрақтарға жауап беріңіз.

А.  Колумбияда жалқаулар құқығы қалай қорғалады? 
 ...........................................................................................................................................
Ə. Дүниежүзілік жалқаулар күнінің мақсаты қандай?
 ...........................................................................................................................................
Б. Апельсин фестивалі қашан пайда болған?
 ...........................................................................................................................................
В.  Гүлдер шеруі қалай өтеді? 
 ...........................................................................................................................................

 3. Жазыңыз.

1.  Ертең пойыздан түсеміз. Бізді кім ..?
 ...........................................................................................................................................
2.  Дəрілеріңді тамақтың алдында ... 
 ...........................................................................................................................................

Ет. +-ып/-іп/-п + алу + жіктік жалғау
действия совершаются для себя, результат направлен на действующее лицо

Сен одан бəрін сұрап ал. – Ты всё у него спроси.
Біздің мекенжайды жазып алмадыңыз ба? – Вы не записали наш адрес?

Түбір + ғы/-гі/-қы/-кі
образуются прилагательные

Бүгінгі жаңалықтар – сегодняшние новости 
Соңғы қоңырау – последний звонок 

Қысқы етік – зимние сапоги
используются для образования прилагательных, которые показывают
 расположение предмета в пространстве, в этом случае следуют после 

окончаний местного падежа
Астанадағы үй – дом, который находится в Астане

Абай даңғылындағы үй – дом, который находится на проспекте Абая

демалып алу / сұрап алу / сатып алу / тауып алу / ішіп алу / күтіп алу /
біліп алу / оқып алу / жазып алу / ұтып алу / жоғалтып алу / дайындап алу
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3.  Менің қызым сіздің сөмкеңізді ... / Маған əкеліп берді.
 ...........................................................................................................................................
4.  Жолда жейтін тамақтарды алдын ала ... керек.
 ...........................................................................................................................................
5.  Айжан жеке куəлігін ... . Қайтадан құжат тапсырып жатыр.
 ...........................................................................................................................................
6.  Құттықтаймын. Сіз жарыстан сертификат ... 
 ...........................................................................................................................................
7.  Бағанағы қыздың атын ... ба?
 ...........................................................................................................................................
8.  Жолға шығасың ғой. Ұйықтап ... 
 ...........................................................................................................................................
9.  Хатты кімге беретініңді Ардақтан ... 
 ...........................................................................................................................................
10. Сен бірінші өзің кітапты ... Сосын мен аламын.
 ...........................................................................................................................................
11. Самат Мегадағы «Адидас» дүкенінен спорттық костюм ...
 ...........................................................................................................................................
12. Бір параққа ... ба? Мен телефоннан айта берейін.
 ...........................................................................................................................................

  6. Мəтінді оқыңыз.

БІЗДІҢ МЕРЕКЕЛЕРІМІЗ

Мерекелер туралы айтайық. Қазақстанда ресми мереке көп. Қазақтар – тойды, 
мерекені жақсы көретін халық. Мысалы, жылдың басында жаңа жылды қарсы ала-
мыз. Наурыз айында «Халықаралық əйелдер мерекесі», сонымен бірге, ұлы Наурыз 
мерекесі бар. Ол күні халық ұлттық киімдерін киіп алып, жыл басын қарсы алады, 
жаңа жылды тойлайды. Мамыр айы «Бірлік күнінен» басталады. Бұл күні бейбіт-
шілік туралы əн айтылады. Мереке «Жеңіс күніне» жалғасады. Жеңіс күнінде Ұлы 
Отан соғысы ардагерлерін құттықтап, ел батырларының ескерткіштеріне барып, 
гүл қоямыз. Мерекеде концерттер, əскери шеру өткізіледі. Жазда «Астана күнін» 
күтеміз. Бұл мерекеге Қазақстандағы басқа облыстар мен қалалардан қонақтар ке-
леді, қыдырады. Негізі барлық мереке ұлт тарихымен байланысты болады. Мысалы, 
Конституция күні, Тəуелсіздік күні жəне Рəміздер күні. Оларды білу, құрметтеу – 
біздің міндетіміз. Дүниежүзілік білім күні де – ерекше күн. Ол күні барлық балалар 
мектепке барып, алғашқы қоңырау соғылады. Биылдан бастап 5 қыркүйекте тілдер 
күнін тойлайтын болдық. Жыл сайын мұсылман халқы «Айт мерекесін» тойлайды. 
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Бұл мереке оразадан* кейін болады. Айт күні бір-бірін өз бауырындай сыйлап, ел 
үшін, отбасы үшін тілек тілейді. 

* ораза – пост

5. Сөздердің мағыналарын сəйкестендіріңіз.

1. Бірлік  бас қала
2. Жұмысбасты  туған жер
3. Қызғалдақ  қуаныш, көңіл күй
4. Отан  ту, гимн, герб
5.  Батыр  достық, бейбітшілік
6. Заң  жұмысы көп адам
7. Астана  гүлдің бір түрі
8. Рəміздер  бəріне ортақ құжат, ереже
9. Өнеркəсіп  ел қорғаған азамат
10. Күлкі  өнімдер дайындайтын орын

  6. Талқылайық.

СІЗГЕ ҚАНДАЙ МЕРЕКЕ ҰНАЙДЫ?

Гүлназ: Мен үшін барлық мереке маңызды. Алдын ала сыйлықтар сатып аламын. Əр 
мереке сайын достарымды, туыстарымды, таныстарымды құттықтаймын. Мереке 
күні үйлеріне барып, бірге тойлаймын. Олар да мені жақсы көреді. Хабарласпай 
қалсам, іздейді. Əр мереке жақсылық əкеледі. Халықаралық əйелдер мерекесінде 
анама, апаларыма арнайы тілек дайындап аламын, видео жіберемін.

Ақан аға: Маған Наурыз мерекесі ұнайды. Ұлттық мереке келгенде, қар еріп, 
күн жылиды. Халық ерекше көңіл күйде болады. Бұл күні неше түрлі ойындар 
ойналады, əн айтылады, би биленеді. Тамақтарды айтсаңызшы, «Наурызда» 
əйелдер бауырсақ, *наурыз көже сияқты ұлттық тамақтарды дайындайды. 
Құрт, қазы жейміз, қымыз, шұбат ішеміз. Наурызды бір ай тойлаймыз.

Түбір + дай/-дей, -тай/-тей, -лай/-лей
образуют слова которые, отвечают на вопросы қалай? қандай?

Біз бұрынғыдай араласпаймыз – Мы не общаемся как раньше
Айдай сұлу – Красивая как луна
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Ардақ: Маған ешқандай мереке қызық емес. Мереке үшін арнайы дайындалмаймын. 
Үлкен мерекелерде қонаққа шақырса, барамын, тілек айтамын, қайтамын. Туған күн, 
əйелдер мерекесі, күлкі күні сияқты мерекелерде достарыма бір сылтау айтып, үйде 
демаламын. Тіпті жаңа жылда да ерте жатып, ұйықтап қаламын.

* наурыз көже –кушанье, коже, специально приготовляемое во время весеннего Наурыз

Ал сіз мерекеге қалай дайындаласыз?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Қандай сыйлықтар ұнайды?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

  7. Жазыңыз. 

Батырлар – Олар да батырлардай ел қорғады.
Ардақ _______________________________________________________________
Осы _________________________________________________________________
Сол _________________________________________________________________
Гүл __________________________________________________________________
Сен _________________________________________________________________
Кешегі _______________________________________________________________
Бүгінгі _______________________________________________________________
Біздің үйдегі __________________________________________________________
Қазақ ________________________________________________________________
Абай айтқан __________________________________________________________
Ақша ________________________________________________________________

Сөздерді пайдаланып сөйлем құраңыз, мерекеге тілек жазыңыз.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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        8. Сипаттаңыз. Бұл қандай мереке? 
    Достарыңызды мерекемен құттықтаңыз.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

  9. Сөйлемдерді қазақ тіліне аударыңыз.

1.  Уважаемые1 казахстанцы2! Поздравляю6 вас1 с праздником5 всех3 мусульман4 мира2! 
Курбан айт1 – это2 праздник7 гуманизма3, милосердия4 и5 благотворительности6.

 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
2.  Прочитайте4 роман3 Л.Толстого1 «Война и мир»2. 
 _____________________________________________________________________
3.  Пусть6 Новый год1 вам2 принесет6 ________________________________________

Здоровье3 и4 удачу5, ____________________________________________________
 Пусть5 разрешаются5 легко4______________________________________________
 Все1 трудные2 задачи3! _________________________________________________
4.  Наурыз считается началом нового года у народов Центральной Азии.
 _____________________________________________________________________
5.  9 мая на площади собираются ветераны Великой Отечественной войны.
 _____________________________________________________________________
6.  Памятник народному герою Бауыржану Момышулы расположен в городе Тараз 

Жамбылской области. 
 _____________________________________________________________________
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7.  Пусть в нашей стране будет мир и единство.
 _____________________________________________________________________
8.  Как запросить единицы у другого абонента activ?
 _____________________________________________________________________
9.  Мой сын идет в армию.
 _____________________________________________________________________
10. Международная презентация новой столицы прошла 10 июня 1998 года.
 _____________________________________________________________________
11. Какие цветы дарить женщинам 8 марта? Тюльпаны или розы?________________

_____________________________________________________
12. У Вас нет прав на это. Вы читали законы о защите прав?
 _____________________________________________________________________

  10. Сөздікпен жұмыс

Ардагер
Астана
Əскер 
Батыр 
Безендіру
Бейбітшілік
Бірлік
Дүниежүзілік
Ескерткіш
Жұмысбасты
Заң 
Күлкі 
Қоңырау 
Құқық
Қызғалдақ
Мүсін
Міндет
Нəрсе
Отан
Өнеркəсіп
Раушан
Соғу 
Соғыс
Шеру
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  1. Сөйлесейік.

А. Азық-түлікті, тұрмыстық заттарды сатып алуға қаншалықты жиі барасыз?
Ə. Алатын заттардың тізімін алдын ала жасайсыз ба?
Б. Тұрмыстық заттарды қайдан сатып аласыз?
В. Қалай төлем жасайсыз?

     Мен карточка арқылы төлем      Мен ақшаны қолма-қол 
             жасаймын...              төлеймін...
1. Себебі бұл өте тиімді. 1. Өйткені солай үйреніп қалғанмын.
2. Себебі уақыт үнемдеймін.  2. ..................................................................
3. .................................................................. 3. ..................................................................
......................................................................  ......................................................................
...................................................................... ......................................................................
...................................................................... ......................................................................

  2. Мəтінді оқыңыз.

КУПОН АРҚЫЛЫ ҚАНШАЛЫҚТЫ ҮНЕМДЕУГЕ БОЛАДЫ?

Алғашқы қағаз купондар АҚШ-та 1888 жылы пайда болған. Адамдар оларды 
1 стақан кока-колаға айырбастаған. Ұлы депрессия кезінде купондарды қолданушы-
лардың саны өскен. Мысалы, 1965 жылы американдық отбасылардың жартысы ку-
понның көмегімен ақша үнемдеген. Тіпті 2002 жылы американдықтар купонның 
көмегімен 3,8 млрд доллар үнемдепті. Үнемдеу идеясы қазір де бар.

Татьяна Доданова
үй шаруасындағы əйел

АҚШ-та 15 жыл тұрған ресейлік əйел Татьяна купонмен сауда жасап үйренген. 
Ол басында жаялықты арзан бағамен сатып алған. Осыдан кейін Татьяна купонды 
жиі қолдана бастады. Қазір ол сабын, гель, сусабын, дəретхана қағазы, кір жуатын 
ұнтақ сияқты қажетті заттардың бəрін купон арқылы сатып алады. 

Жандарбек
мемлекеттік қызметкер 

Жандарбек 5 жыл бұрын купонды қолдана бастаған. Оның купонды қолдануына 
қырынуға арналған заттар бағасының өте қымбат болуы себеп болды. Ол орамал, 
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желім сияқты заттарды сыйлық ретінде алатын болған. Бірақ Жандарбек басқа жұ-
мысқа ауысты. Қазір ол купондарды көп қолданбайды. 

Дженни Мартин
тəрбиеші 

Дженнидің 5 қызы бар. Сондықтан тоңазытқышы бос тұрмауы керек. Дженни 
ақша үнемдеу үшін купондарды пайдаланады. Статистика бойынша төрт адамнан 
тұратын американдық отбасы азық-түлікке аптасына 250 доллар жұмсайды. «Біз 
айына 75 доллар ғана жұмсаймыз. Кейде тіпті одан да төмен болуы мүмкін. Мен 
көбінесе балаларыма дəптер, желім, өшіргіш, сызғыш сияқты заттарды төмен 
бағамен алып қоямын. Сауда жасағанда тек қажетті заттарды ғана алуға тырыса-
мын», – дейді Дженни. 

Айтыңыз.

А. Татьяна купо нарқылы қандай заттар алады?
Ə. Жандарбектің купонды қолдануына не себеп болды?
Б. Қалай ойлайсыз, купонның пайдасы бар ма? 

  3. Дұрыс нұсқасын белгілеңіз.

А.  Айжан екеуміз таңға дейін сөйледік/сөйлестік.
Ə.  Анаңмен хабарластың/хабарладың ба?
Б.  Сен ол айтқан сөздердің мағынасын түсіністің/түсіндің бе?
В.  Мен кешеден бері осы жұмысты ойлап жүрмін/ойласып жүрмін.
Г.  Марат Айжанды таныспайды/танымайды.
Ғ.  Қыз бен жігіт сөйледі/сөйлесті.
Д.  Ол бізге үй салды/салысты.
Ж. Жанар анасына үй жинасты/жинады.
З.  Самал маған торт пісірді/пісірісті.
И.  Ол Майраға ыдыс жуысты/жуды.

Ет. + ыс/-іс/-с + жіктік жалғау
обозначает совместное действие

Біз бір-бірімізді танимыз (Мы знакомы друг с другом). – 
Біз кеше таныстық (Мы вчера познакомились).

Қазақ сөзі. 1500 сөз Сауда жасайық
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4. Жарнама жазып үйренейік.

ЖАРНАМА

Сіздің тиімді сауда жасағыңыз келе ме? Онда бізге келіңіз! 
15-18 қараша аралығында «КеңМарт» дүкендер желісінде кез келген тауарды 

10% жеңілдікпен сатып ала аласыз.
Мекенжайымыз: Астана қаласы, Б.Момышұлы көшесі, 11

Сусабынға немесе кір жуатын ұнтаққа жарнама жасаңыз.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

  5. Сөйлемдерді орыс тіліне аударыңыз.

1.  Мен досыммен скайп арқылы сөйлестім.
 _____________________________________________________________________
2.  Осы үйді біз салысқанбыз.
 _____________________________________________________________________
3.  Ертең Самалға көйлек таңдасамын.
 _____________________________________________________________________
4.  Өткен аптада Серікке кітаптарды басып шығарыстым.
 _____________________________________________________________________
5.  Еттің бағасы қымбаттаған жоқ.
 _____________________________________________________________________
6.  Бұл мəселені жиналыстан кейін ақылдасайық.
 _____________________________________________________________________
7.  Мен инстаграм парақшамда жаңа жазбаны бөлістім.
 _____________________________________________________________________
8.  Жолда бір апайдың сөмкесін көтерістім.
 _____________________________________________________________________
9.  Базарда алманың бағасы арзандап па?
 _____________________________________________________________________
10. Бір сөмкеңді маған бер, саған көмектесейін.
 _____________________________________________________________________
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49

  6. Диалогті оқыңыз.

БАЗАРДА

– Келіңіз, қарындас, не іздеп жүр едіңіз?
– Қызылша бар ма?
– Əрине, бар. Берейін бе? 
– Қанша теңге тұрады? 
– Қызылшаның 1 килограмы – 150 теңге. 
– Қымбаттап кетіпті ғой. Бұрын 110 теңге болатын. Жарайды. Маған 1 кг қызылша, 

5 кг картоп, сосын бір үлкенірек орамжапырақ өлшеп беріңізші.
– Міне, алыңыз. Барлығы 1100 теңге болды. 
– Мына алмұрт жұп-жұмсақ екен. Қанша тұрады?
– 1 килограмы – 500 теңге. Өте дəмді. Жеп көресіз бе? Кесіп берейін.
– Жарайды, дəмді десеңіз, алып көрейін. Құлпынай мен шабдалы қосып 

өлшеңізші.
– Қанша килограмм салайын?
– Жарты килограмнан. 
– Сізде қауын мен қарбыз да бар екен ғой. Қай жақтікі?
– Шымкенттен əкелінген. Тəп-тəтті. Біреуін өлшеп көрейін бе?
– Жоқ, заттарым ауыр болып кетті. Келесі жолы алармын. Рақмет! Саудаңыз 

сəтті болсын!*
– Сізге де рақмет, келіп тұрыңыз!

* Саудаңыз сəтті болсын! – Удачной торговли!

Ет. + ып/-іп/-п көру + жіктің жалғау
означает пробовать что-либо делать
Етікті киіп, ары-бері жүріп көріңіз. 

(Оденьте сапоги и попробуйте походить туда-сюда)
Көйлекті киіп көресің бе? (Ты примеришь платье?)

Мен сауда орталығына жалғыз барып көрген жоқпын. 
(Я не пробовала ходить на торговый центр одна)

Қазақ сөзі. 1500 сөз Сауда жасайық
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  7. Сипаттаңыз. Қазіргі сəн əлемі туралы ойыңызды айтыңыз.

  8. Сіз не істейсіз?

1.  Егер қымбат дүкеннен армандаған пальтоңызды көріп қалсаңыз...
 а. жеңілдікті күтемін
 ə. бірден сатып аламын
 б. ақырын ғана орнына іліп қоямын

2.  Гардеробыңызды жаңарту керек болса…
 а. базарға барамын
 ə. өзімнің сүйікті дүкеніңізге барамын
 б. Жалғыз өзім дүкен аралаймын

3.  Сауда жасау үшін дүкенге...
  а. досымбен бірге барамын
  ə. жалғыз барамын
  б. күйеуіммен/əйеліммен барамын

Қазақ сөзі. 1500 сөз Сауда жасайық
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4.  Сізді аяқ астынан тойға шақырып қалса...
  а. шкафтан киім қарап көремін
  ə. дүкеннен жаңа киім іздеп көремін
  б. досымнан киім сұрап көремін

5.  Сатушы көмек көрсеткісі келсе, сіз...
  а. одан кеңес сұраймын
  ə. бірінші өзім қарап көретінімді айтамын
  б. одан қашып кетемін

Тест қорытындысы:
Жауаптарыңыздың ішінде «а» нұсқасы көп болса: Сіз дүкенге қатты қажет 

болған кезде ғана барасыз жəне сауда жасағанда жаныңызда кеңесші болу керек.
Жауаптарыңыздың ішінде «ə» нұсқасы көп болса: Сіз өзіңізге не қажет екенін 

жақсы білесіз жəне ақшаны ойланып жұмсайсыз. 
Жауаптарыңыздың ішінде «б» нұсқасы көп болса: Сіз киімді ұзақ таңдамайсыз. 

Тіпті оны қайдан сатып алатыныңыз маңызды емес. Сізге ең бастысы – киімнің 
ыңғайлы болуы.

  9. Сөйлемдерді қазақ тіліне аударыңыз.

1.  Куда3 вы1 потратили4 деньги2?
 _____________________________________________________________________
2. Как3 сделать5 платеж4 через2 интернет1?
 _____________________________________________________________________
3.  Мы забыли купить самые необходимые вещи: мыло, шампунь и туалетную бумагу.
 _____________________________________________________________________
4. Вы можете обменять или вернуть товар в течений 14 дней.
 _____________________________________________________________________
5.  По дороге один мальчик помог мне донести сумку до дома.
 _____________________________________________________________________
6. Цены на порошок и шампунь резко подорожали.
 _____________________________________________________________________
7.  Не забудь купить бритву из магазина.
 _____________________________________________________________________
8.  Он с детства очень требовательный к одежде.
 _____________________________________________________________________
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9.  Распродажа – это очень эффективный метод продажи.
 _____________________________________________________________________
10. Дыню и арбуз привозят к нам из Южного Казахстана. 
 _____________________________________________________________________

  10. Сөздікпен жұмыс

Алмұрт 
Арзандау 
Дəретхана 
Жаялық 
Желім 
Көтеру 
Кір жуатын ұнтақ 
Қажетті 
Қарбыз
Қауын
Құлпынай
Қызылша 
Қымбаттау 
Қыру 
Орамал 
Орамжапырақ
Өшіргіш 
Сабын
Сусабын 
Сызғыш 
Тиімді 
Төлем
Үнемдеу 
Шабдалы 
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  1. Сөйлесейік.

СІЗ БИЗНЕСМЕН БОЛА АЛАСЫЗ БА?

Бизнеспен айналысу үшін ақшаң жеткілікті болу керек. Ол үшін білім мен қа-
білет қажет. Əрине, бизнес бастау үшін арнайы мамандарды жұмысқа алуға да бо-
лады. Бірақ бизнеспен айналысу үшін сіздің бойыңызда басқару қабілеті мен жақсы 
қасиеттер де болу керек. Ал сіз бизнесмен бола аласыз ба? Оны білгіңіз келсе, тест 
сұрақтарына жауап беріңіз.

А. Адамдармен жақсы араласасыз ба?
  иə
  жоқ

Ə. Сіз шыдамдысыз ба?
  иə
  жоқ

Б. Өз қатеңізді мойындайсыз ба?
  иə
  жоқ

В. Сіз алға мақсат қойып, соған жетуге тырысасыз ба?
  иə
  жоқ

Г. Өз шешіміңізге толық жауапкершілік аласыз ба?
  иə
  жоқ

Ғ. Өзіңізге жоғары талап қоясыз ба?
  иə
  жоқ

Тест қорытындысы:
6 сұраққа «иə» деп жауап берсеңіз, сіздің жеке ісіңізді ашып, бизнеспен айналы-

суыңыз керек. Сіздің қолыңыздан бəрі келеді. Іске сəт!*
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4 сұраққа «иə» деп жауап берсеңіз, өзіңізге сенімді болыңыз. Сіздің бизнеспен ай-
налысуға қабілетіңіз бар. Тек алға мақсат қойып, соған жету үшін көп еңбек етуіңіз 
керек. 

2 сұраққа «иə» деп жауап берсеңіз, сізге шешім қабылдап, өзіңізге жоғары талап 
қойып үйрену керек. Алға мақсат қойыңыз. Ісіңізге жауапты болыңыз.

* Сіздің қолыңыздан бəрі келеді. Іске сəт! – У вас все получится. Удачи в делах! 

Айтыңыз.

А. Сіз бизнесмен бола аласыз ба?
Ə. Досыңызға қолдау көрсетіп, оның қолынан бəрі келетінін айтыңыз.

  2. Мəтінді оқыңыз.

Тележүргізуші: Қайырлы күн, қымбатты көрермендер! Біздің бүгінгі қонағымыз – 
«Əмина Jewels» ұлттық қолөнер брендінің авторы Əмина Шоқпарова. Əмина ханым, 
студиямызға қош келдіңіз!

Ə.Шоқпарова: Қайырлы күн! Бағдарламаға шақырғаныңыз үшін рақмет!
Жүргізуші: Əмина ханым, қолөнер бизнесімен айналысуыңызға не себеп болды?
Ə.Шоқпарова: Бизнеспен айналысуыма балаларым себеп болды. Менің бала-

ларға арналған коллекциям «Құсмұрын» деп аталатынын білесіздер. Қыздарым 
Гауһар мен Ақмаржан менен қолыма тағып жүрген жүзігімнің неліктен «Құсмұрын» 
деп аталатынын сұрады. Міне, сол кезден бастап ұлттық қолөнердің маңызын 
түсіндім. 

Жүргізуші: Керемет! Əмина ханым, ұлттық өнімдерге сұраныс жоғары ма? 
Ə.Шоқпарова: Иə, қазір сұраныс өте жоғары. Тіпті шетелден де көп тапсырыс 

береді. Шетелге ұшақпен бірнеше күнде жеткізіп береміз.
Жүргізуші: Ал əшекейлердің бағасы қолжетімді ме?
Ə.Шоқпарова: Иə, біз əшекейлерді Қазақстанда жасаймыз. Сондықтан əшекей-

лердің бағасы қымбат емес.
Жүргізуші: Əлемдік бренд жасауды мақсат етесіздер ме?
Ə.Шоқпарова: Болашақта сондай деңгейге жетеміз деп ойлаймын. Басты мақ-

сатым – бренд жасау емес, қазақтың қолөнерін дамыту. 
Жүргізуші: Əмина ханым, сұхбат бергеніңіз үшін көп рақмет! Ісіңізге табыс 

тілейміз! Ал құрметті көрермендер, біз сіздермен жарнамадан кейін кездесеміз! 
Бізбен бірге болыңыздар!
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Айтыңыз.

А. Əмина Шоқпарова деген кім?
Ə. Əминаның мақсаты не?
Б. Əшекейлерге сұраныс бар ма?

 

  3. Сөйлемдерді аударыңыз.

А.  Көп еңбек етсеңіз, мақсатыңызға жетесіз. 
 _____________________________________________________________________
Ə.  Бизнеспен айналысу жауапкершілік пен лидерлік қабілетті қажет етеді.
 _____________________________________________________________________
Б.  Мен мектепте 27 жыл еңбек еттім.
 _____________________________________________________________________
В.  Балалар мені күлкі қылды, сосын мен жыладым.
 _____________________________________________________________________
Г.  Мен ұлттық компаниямен шарт жасасуды мақсат қылдым.
 _____________________________________________________________________
Ғ.  Олар осы іске мені жауапты қылды.
 _____________________________________________________________________
Д. Мен білім саласында қызмет еткен жоқпын.
 _____________________________________________________________________
Ж.  Бизнесте тəуекел ете білу өте маңызды.
 _____________________________________________________________________
З.  Саяны ренжітпей, риза қылып жібердік.
 _____________________________________________________________________
E. Менің екі аптаға демалысқа шығуыма рұқсат етесіз бе?
 _____________________________________________________________________

Зат есім/Сын есім/Үстеу + қыл/ет + жіктік жалғау
вспомогательные глаголы қыл, ет сочетаются с существительными, 
прилагательными и наречиями, и образуют составные глаголы

Мен білім саласында бірнеше жыл еңбек еттім 
(Я несколько лет проработал в сфере образования).

Мен сені бақытты қыламын (Я сделаю тебя счастливой).
Қысқа қылып жасай аласыз ба? (Можете сделать его покороче?)
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  4. Дайын тіркестерді қолданып, үлгі бойынша хат жазыңыз.

Іскерлік қарым-қатынастағы стандартты сөздер мен сөз тіркестері
 Сіздің хатыңызға жауап ретінде ... хабарлаймыз./В ответ на ваше письмо 

     собщаем, что ...
 Сіздің өтінішіңізге сəйкес.../Согласно вашей просьбе…
 Хаттамаға сəйкес.../Согласно протоколу... 

Мақсат
 Мəселені жылдам шешу мақсатында.../В целяx скорейшего решения вопроса…
 Бұйрықты орындау мақсатында.../В целях выполнения приказа…
 Сіздің сұранысыңызға жауап ретінде.../В ответ на ваш запрос…

Стандартты фразалар:
 ... үшін алғыс білдіреміз./Выражаем благодарность за...
 Табыс тілейміз./Желаем успехов.
 ... хабарлаймыз./Сообщаем.
 ... туралы хабардар етеміз./Ставим Вас в известность о...
 ... екенін растаймыз./Подтверждаем, что...
 ... туралы мəлімдейміз./Заявляем о...
 ... бұйырамын/Приказываю...
 ... кепілдік береміз./Гарантируем, что...
 ... ескертеміз./Напоминаем, что...
 ... ұсынамыз./ Предлагаем...

  5. Газет оқиық.

ҚР Президенті Сауд Арабиясының Королімен кездесті
АСТАНА. ҚазАқпарат

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Сауд Арабиясының Королі Салман ибн Абдул-Əзиз 
Əл-Саудпен кездесті. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. Кездесу 
барысында екі елдің басшылары Қазақстан мен Сауд Арабиясы ынтымақтастығы-
ның негізгі бағыттарын, сауда-экономикалық, саяси жəне мəдени-гуманитарлық 
салалардағы байланыстарды нығайту туралы сөйлесті.
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  6. Мəтінді орыс тіліне аударыңыз.

МАРАТ ƏБИЕВ – ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ЖАС МИЛЛИОНЕР

Марат Əбиев 13 жасынан бастап бизнеспен айналысқан. Ол 22 жасында миллио-
нер атанған. «Forbes» журналы оның байлығын 11 млн долларға бағалап отыр. 
Марат алғашында сыныптастарымен бірге көлік жуып ақша табады. Тапқан ақша-
сына азық-түлік алып, ата-анасына көмектеседі.

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

АЛҒАШҚЫ АҚША

Оқу жылы аяқталғанда, барлық оқушылар кітаптарын реттеп, жаңа оқу жылына 
дайындайды. Ол кезде скотч аз. Соны білген Марат 2000 теңгеге ауылдағы дүкен-
дердегі скотчтардың бəрін сатып алады. Мектепке келгеннен кейін сыныптастарына 
жыртылған кітаптарын əр бетін 5 теңгеге жабыстырып* береді. Біреулер бұл ісін күл-
кі қылады, біреулер таңғалады. Оған Марат мəн бермейді. Осылайша ол 7000 теңге 
табады.

* жабыстыру – приклеивать

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
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Мəтінді оқыңыз.

«ҚАЗАҚСТАНДЫҚ АРМАН»

Марат Əбиевтің Қазақстанда қалай баюға болатыны туралы жазған «Қазақстан-
дық арман» кітабы шықты. Кітапта жас миллионер адал еңбек пен ақша табудың жо-
лын жазады.

«Кейбір достарым менен қарызға ақша сұрайды. Сұраған соң беремін. Бірақ көбі 
ақшаны қайтаруға асықпайды. «Адамға балық берме, балық аулайтын қармақ бер»* 
дегендей, ақша адамды бүлдіреді. Сондықтан оларға ақша табуға мүмкіндік берген 
дұрыс деп  ойладым. Өз тəжірибемнен түсінгенім – ақша табу үлкен еңбекті жəне 
тəуекелді талап етеді. Мен осындай дəрежеге жету үшін 10 жа  сым  нан 23 жасыма 
дейін еңбек еттім. Ал бұл кітапта сол тəжірибелерімді бөлісуді мақсат еттім. Кез 
келген істе табысқа жету қоғам менталитеті мен психологиясын білумен байланыс-
ты. Сондықтан іштей сабырлы болып, қазақтың тілін, салт-дəстүрі мен мəдениетін 
құрметтеу керек», – дейді жас миллионер. Маратың байлығын «Forbes» журналы-
на жариялауының өз себебі бар. Жасының кішілігі Маратқа көп кедергі келтіріпті. 
Соған қарамастан ол алға қойған мақсатына жетті. Адал еңбекпен тапқан табысын 
көрсетіп, еліміздегі жастардың бай болу мүмкіндігі мол екенін дəлелдеді.

* «Адамға балық берме, балық аулайтын қармақ бер» – «Если хочешь помочь голодному, дай ему 

удочку, а не рыбу!».

  7. Сөйлемдерді орыс тіліне аударыңыз.

1.  Марат жеке бизнес ашуды мақсат етті.
 _____________________________________________________________________
2.  Менің атам осы дəрежеге жету үшін 30 жыл еңбек еткен.
 _____________________________________________________________________
3.  Санжар прокуратурада қызмет етеді.
 _____________________________________________________________________
4.  Сабыр ет, бəрі жақсы болады.
 _____________________________________________________________________
5.  Бизнесмен болу білім мен шыдамдылықты талап етеді.
 _____________________________________________________________________
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6.  Бұл істі серіктестермен ақылдасып шешу керек пе?
 _____________________________________________________________________
7.  Олар қызметтің толық дəрежеде көрсетілуін талап етуге құқылы.
 _____________________________________________________________________
8.  Бизнеспен айналысу да терең білімді қажет етеді.
 _____________________________________________________________________
9.  Ақша адамды бақытты қылмайды.
 _____________________________________________________________________
10. Ол бəрін бір минутта жоқ қылды.
 _____________________________________________________________________

  8. Сіз не істейсіз?

А. Мынадай жағдайды елестетіңіз: Айдың соңы. Жұмыс көп. Бір кезде басшыңыз 
жұмыс уақыты біткенде сізге келіп: «Қалған жұмысты бітіру үшін қалуыңызды 
сұраймын», – деді. Үйіңізге құдалар келіпті. Күйеуіңіз хабарласып, тез келуіңізді 
өтінді. Кетіп қалайын десеңіз, жұмыс көп. Сіз не істейсіз?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Ə. Сіз бизнесіңізді дамытқыңыз келеді. Сол үшін инвесторлар іздедіңіз. Бірақ 
таба алмадыңыз. Бір күні сізге шетелден қуанышты хат келді. Шетел инвесторлары 
бизнесіңізді дамытуға көмектесе алатынын айтады. Бірақ ол үшін сіз бизнесіңізді 
шетелде ашуыңыз керек болады. Отбасыңызбен шетелге көшуіңіз керек. Бірақ бала-
ларыңыз Қазақстанда оқиды. Туыстарыңыз да осында. Сіз не істейсіз? 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

  9. Сөйлемдерді қазақ тіліне аударыңыз.

1.  Как4 вы1 оцениваете2 данную2 ситуацию3?
 _____________________________________________________________________
2.  Начальник1 еще3 не подписал4 приказ2.
 _____________________________________________________________________
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3.  Каждый гражданин Республики Казахстан вправе защищать свои права.
 _____________________________________________________________________
4.  Есть ли у вас лидерские способности?
 _____________________________________________________________________
5.  Прошу ознакомиться с протоколом совещания.
 _____________________________________________________________________
6.  Наши товары пользуются большим спросом.
 _____________________________________________________________________
7.  В 2018 году в Казахстане откроются 8 производственных предприятии.
 _____________________________________________________________________
8.  Занятие предпринимательством требует большой ответственности и трудолюбия.
 _____________________________________________________________________
9.  Он рискнул и это было правильным решением. 
 _____________________________________________________________________
10. Я осознал свою ошибку.
 _____________________________________________________________________

  10. Сөздікпен жұмыс

Бағалау

Бұйрық 

Дəреже

Елестеу 

Жабысу 

Жауапкершілік

Жырту 

Кез келген

Кепілдік 

Қабілет

Қарыз

Қаулы
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Құқылы 

Мойындау

Өндіріс

Реттеу 

Сұраныс 

Талап

Тəуекел 

Хаттама

Шарт

Шешім

Шыдамды

Ынтымақтастық
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  1. Сөйлесейік. Бір тағамның атын айтпай, өзін сипаттаңыз.

Үлгі: Палау: Ол өте дəмді ас. Күріштен жасалады. Оған ет, пияз, сəбіз қосы-
лады. Оны қазақ, өзбек мейрамханаларында керемет дайындайды. Қою тамаққа 
жатады. 

KFC Балмұздақ Ет Кəуап Қуырдақ Лағман
ПАЛАУ Шоколад Тауық сорпасы Мəнті 

! Жауабы табылмай жатса, досыңызға сұрақ қойыңыз. Мысалы, ащы ма əлде 
тəтті ме? Қою ма əлде сұйық па?

  2. Мəтінді оқыңыз.

Мен сияқты көп саяхаттайтын адамдар шетел тағамдарын жақсы біледі. Əр ха-
лықтың дəстүрі əртүрлі болады. Соған байланысты олардың тағамдары да ерекше. 
Мысалы, маған француздардың «киш-киш» атты бəліші ұнайды. Ал Италияға бар-
сам, күн сайын түрлі пицца жеймін. Канадалықтардың сүйікті асы – Путин. Ол – ка-
лорияға бай тағам. Құрамында фри картоптары, ірімшік жəне соус болады. Грузияда 
жүргенде қатты қарным ашқан. Көшеде бір кісіге: «Осы елдегі ең дəмді тамақты 
айтыңызшы», – дедім. Ол бірден «хачапури» деген тамақты айтты. Сол күні бесе-
уін бір-ақ жеген шығармын, əбден тойдым. Ол қамырдан, ірімшіктен, жұмыртқа-
дан дайындалады екен.Үндістандықтар «тандури тауығын» жақсы көреді. Мексика 
асханасында тағамдарға əртүрлі дəмдеуіштер қосады.Орыстардың ең танымал 
асы бефстрогановты бəріміз білетін шығармыз. Оны алғаш рет граф Александр 
Строгановқа арнап пісірген екен. Бефстроганов дайындау үшін сиыр етін қуырып, 
оған қаймақ соусын құяды. Испаниялықтар бидай, күріш, теңіз өнімдерін көп жей-
ді. Түрік асханасында Месопотамия мəдениеті арқылы келген ет пен сүт өнімдері 
жиі қолданылады. Олардың «баклавасы» мен «локумын» да жиі айтады. 

Осы күнге дейін шамамен 8-9 ел тағамдарының дəмін көрген шығармын. Бірақ өз 
халқымның ұлттық тағамдарына жетпейді екен. Шетелден Қазақстанға келген кезде 
анам ет пісіріп береді. Қазақтың құрты мен бауырсағын айтсаңызшы.

* қуырдақ – жаркое, палау – плов, кəуап – шашлык
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Ал сіз қандай тағам түрлерін білесіз?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Тамақ əзірлей аласыз ба? 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Мəтінге қандай тақырып қоясыз?
...........................................................................................................................................

Қай халықтың тағамы?
 1. Тандури тауығы  Грузин
 2. Пицца  Қазақ 
 3. Хачапури  Канадалықтар
 4. Бефстроганов  Түрік
 5. Киш-киш бəліші  Француз 
 6. Путин  Итальян 
 7. Баклава  Үнді
 8. Бауырсақ  Орыс

  3. Қажетті сөзді жазыңыз.

Ет. + т
Ет. + дыр/-дір/-тыр/-тір + жіктік жалғау

Ет. + ғыз/-гіз/-қыз/-кіз
обозначает действие с целью заставить, понудить, попросить, позволить, 
совершить какое-либо действие или принять иную форму состояния

Су қайнады (Вода вскипела). – Самат су қайнатты (Самал вскипятил воду).
Кім күлді? (Кто смеялся?) – Оларды кім күлдірді? (Кто их рассмешил?)

Ол əн айтты. – Біз оған əн айтқыздық.
Араласу (смешиваться) – араластыру (смешивать)

қайнап жатыр – қайнатып жатыр ойнатты– ойнады
жазды – жазғызды  қорқыту – қорқу 
үйренемін – үйретемін  жемеймін – жегізбеймін 
отыруға бола ма? – отырғыза аласыз ба?  кіргізіңдер – кіргім келіп тұр 
жүрді – жүргізді  ренжіген – ренжіткен 
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1.  Ол балаларды _____________ .
  Ол балалармен_____________ .
2.  Шəйнектегі су _____________. 
  Ол жұмыртқа пісіру үшін су ___________.
3.  Самат үйге дейін жаяу ___________.
 Самат достарын жаяу ___________.
4.  Сен мені қатты ___________!
  Ол қараңғыдан ___________.
5.  Жанар Маратқа ___________.
  Марат Жанарды___________.
6.  Самал Дастанға хат ___________.
  Ол өзі жазбады. Біреуге ___________.
7.  Мен мүлде фаст-фуд ___________.
  Балаларыма да фаст-фуд ___________.
8.  Мен ағылшын тілін _____________ .
 Мен саған ағылшын тілін ___________ .
9.  Қонақтарды үйге ___________ .
  Тоңып қалдым. Үйге ___________ .
10. Анау орынға ___________ .
   Анау орынға менің баламды ___________ .

  4. Талқылайық.

Айжан: Мен жылдам əзірленетін тағамдарды жақсы көремін. Сондықтан үйде тек 
сенбі-жексенбі күндері ас əзірлеймін. Қандай тамақ жесеңіз де, аз мөлшерде жеңіз. 
Сонда салмағыңыз бірқалыпты болады.

Ардақ: Мен үнемі мейрамханалардан тамақтанамын. Ас əзірлей алмаймын. 
Өзім жиі баратын орындар бар. Кейде тапсырыс беремін. Мен фри картопта-
рын, суши, сонымен қатар, балық тағамдарын ерекше жақсы көремін.

Самал: Мен тек үйде əзірленген тамақтарды жеймін. Себебі қазір асхана, дəмхана-
ларда санитарлық ережелер сақталмайды. Үйде отырып, отбасыма түрлі тағамдар 
дайындаймын.Қазір тіпті аспаз болдым. Интернеттен əлем елдері тағамдарының ре-
цептісін тауып, өзім əзірлеймін.

Марат: Бос уақытымда, көңіл күйім болмаған кезде, тамақ жей беремін. Тəтті 
тағамдарды ерекше жақсы көремін. Əйеліме тапсырыс беріп, əртүрлі тағамдар 
дайындатамын. Көбінесе қою тамақтар пісіртемін. Бірақ салмағым көп. Келесі 
айдан бастап диета ұстайтын шығармын.
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Ал сіз қалай тамақтанасыз?

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

  Кім қандай? 

А. Ылғи мейрамханалардан тамақтанады. ___________
Ə. Тəтті тағамдарды көп жейді.  ___________
Б. Жылдам əзірленетін тамақтарды жақсы көреді.  ___________
В. Əрқашан үйде ас дайындайды.  ___________
Г. Ол – аспаз.  ___________
Ғ. Қандай тамақ болса да азжейді.  ___________
Д. Тамақ жеу – оның ең сүйікті ісі.  ___________

  5. Диалогті оқып, сөйлемдерді аяқтаңыз.

А.  – Сен қандай тамаққа тапсырыс бересің?
 – Мен фетучинни жейтін шығармын. Сен ше? 
 – Білмей отырмын. Палау жесем, ___________ ?
 – Қатты майлы емес шығар. 

Ə.  – KFC, mcdonalds сияқты тағамдарды көп жей бермеңіз. 
 – Жарайды, басында қиын болады, бірақ кейін үйренетін _____________.
 – Дұрыс, салмағыңызды өлшейік. Режимді сақтаңыз.
 – Көрейік, бірақ мен көп шөлдеймін. Зиян емес __________________, иə?
 – Ештеңе етпейді, су денсаулыққа пайдалы ғой.

Б: – Бүгін кешкі асқа мəнті əзірлей алмайтын шығармын. Етті тоңазытқыштан 
шығармаппын. Басқа __________ ?

 – Онда _____________ пісірейік.
 – Жарайды. Айгүл күтіп отырған шығар. Мен ___________________ .
 – Иə, сен кете бер. Мен кеш шығатын шығармын.
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  6. Сіз не істейсіз?

1. Сіз шетелдік достарыңызбен мейрамханада отырсыз. Даяшы өзіңіз тапсырыс берген 
«түсініксіз» тағамды алдыңызға қойды. Тағамның өзі де иісі де ұнамады. Не істейсіз?

а. Аш болғаным артық. 
ə. Қандай тамақ болса да жеймін. 
б. Достарымнан ұят. 

 Себебі маған барлық тағам түрлері ұнайды. Шетелдік асханадан міндетті түрде 
дəм татуым керек.

 Сол үшін қасығымды алып, астан дəм татамын да, су ішіп отыра беремін.
 Өйткені ұнамаған тамақты жей алмаймын. Үйге барған соң, өзім тамақ пісіріп 

жеймін.

2. Бүгін əріптестеріңізді өз үйіңізге қонаққа шақырдыңыз. Жоспарыңыз бойынша та-
уық етінен француз асханасының танымал тағамын дайындайсыз. Кеш болды. Дастар-
ханда тəттілер дайын. Бірақ тауық етін сатып алуды ұмытып кетіпсіз. Не істейсіз?

а. Ет тамақ дайындаймын. 
ə. Қонақтарға ештеңе айтпаймын. Тапсырыс беремін. 
б. Тамақ дайындамаймын.

 Көп салат жасағанмын. Солармен, тəттілермен шай ішеміз.
 Мейрамханада кешкі асты керемет дайындайды. Жылдам үйге əкеліп береді. 
 Тіпті жақсы. Ет 1-2 сағатта піседі.

  7. Сəйкес жауаптарды белгілеңіз.

АС ƏЗІРЛЕЙІК

1. Сіздің сүйікті асыңыз қандай? 
2. Бүгін қандай тамақ дайындайсыз? 
3. Ол үшін қандай азық-түліктер керек?
4. Тамақ əзірлеуді неден бастаймыз?
5. Одан соң нені тураймыз жəне қалай турау керек?
6. Сосын не істейміз?
7. Оны қалай пісіреміз? Қуырамыз ба?
8. Дайын болды ма?
9. Дəмін татып көруге бола ма? 

 Ол үшін 4 ас қасық қаймақ, 4 ас қасық майонез, 2 жұмыртқа, 9 ас қасық ұн 
жəне ірімшік керек.
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 Сосын қызанақ, шұжық, қиярды тураймыз. Олар ұсақ болуы керек. 
Барлығын араластырамыз. Үстіне томат қосуға болады.

 Пицца. Ол жылдам дайындалады əрі дəмді.
 Иə, дайын. Үстіндегі ірімшік еріді.
 Одан соң қамырдың үстіне майонез бен ірімшік саламыз. Ірімшік қалың болуы 

керек. 
 Бірінші қамыр дайындаймыз. Қамырыңыз қаймақ секілді қою болуы керек. 

Табаға қамырды құямыз.
 Жоқ, қуырмаймыз. Табаға пісіреміз. Табаны пешке қойыңыз. Орташа темпе-

ратурада болсын. Бірден қақпағын жауып қойыңыз. Ірімшік еріген кезде сөндіруге 
болады. Сонда шамамен 15 минутта піседі.

 Əрине, сізге шанышқы берейін.
 Мен мəнті, палау, французша дайындалған ет жəне пиццаны жақсы көремін. 

  8. Мұны қалай дайындаймыз? Айтып беріңіз.

СҮЗБЕ ҚОСЫЛҒАН НАН (СЫРНИК)

  9. Сөйлемдерді қазақ тіліне аударыңыз.

1.  Хочу3 на ужин1 пожарить3 рыбу2.
__________________________________________________________
2.  Яблочный сок1 – очень4 полезный5 напиток6 для здоровья3 человека2. Он1 богат4

витаминами2 и микроэлементами3.
 _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________
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3.  Какие3 приправы4 нужны5 для приготовления2 плова1?
 _____________________________________________________________________
4.  Вы1 какие пироги3 пекли4 к празднику2?
 _____________________________________________________________________
5.  Ты1 пока2 помой и нарезай4 фрукты3. 
 _____________________________________________________________________
6.  Сначала1 смешиваем4 творог2 со сметаной3, затем5 добавляем7 сахар6.
 _____________________________________________________________________
7.  Молоко вскипело, теперь буду жарить яйца с помидорами.
 _____________________________________________________________________
8.  Я ем на завтрак бутерброд с колбасой и сыром.
 _____________________________________________________________________
9.  Лучшие повара приготовили вкусные блюда.
 _____________________________________________________________________
10. Не хотите попробовать блюда национальной кухни?
  _____________________________________________________________________
11. Его надо смешивать равномерно.
  _____________________________________________________________________
12. Пожалуй5, я останусь здесь до утра.
  _____________________________________________________________________

  10. Сөздікпен жұмыс

Аспаз 
Əзірлеу 
Бəліш 
Бірқалыпты 
Дəмдеуіш 
Жұмыртқа 
Күріш 
Қаймақ 
Қақпақ 
Қамыр
Қуыру 
Пісіру
Салмақ 
Сорпа 
Сүзбе 
Тауық 
Тою
Турау 
Ұн 
Ұсақ 
Шөлдеу 
Шұжық 
Шығар 
Ірімшік 
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  1. Сөйлесейік.

1.  Жексенбі күні сені қонаққа шақырғым келеді. Келе аласың ба?
  1. Жоқ  2. Иə
  Өкінішке қарай, бара алмаймын. Жексенбіге басқа жоспарларым бар.
  Əрине, келемін. Шақырғаныңа рақмет!

2.  Достарымызбен бірігіп, кеш ұйымдастырып жатырмыз. Кешке қатысқың келе ме?
  1. Жоқ  2. Жоқ
  Ренжімеші, қатыса алмаймын. Басқа жаққа қонаққа шақырып қойып еді.
  Өкінішке қарай, қатыса алмаймын. Бүгін Алматыға жол жүруім керек.

3.  Келесі айда баламның үйлену тойы болады. Шақыру жіберемін. Міндетті түрде 
келіңіз!

  1. Иə  2. Иə
  О, құтты болсын! Қуана-қуана барамын.
  Əрине, келемін. Шақырғаныңа рақмет!

Басқа да мерекелер:
той / кешкі ас / туған күн / үйлену тойы / мерейтой

  2. Мəтінді оқыңыз.

Жанар (Қазақстан): Біздің туыстарымыз көп. Жақын туыстарымызбен қоса 
құда-құдағиларымызбен*, көршілерімізбен де араласамыз. Құдаша, құда балалар-
мен де хабарласып тұрамыз. Біздің үйге қонақ көп келеді. Қонақ күту біздің дəстүріміз-
ге айналған. Анам: «Қонақ келсе, құт келеді», – деп айтып отырады. Сондықтан біз 
қонақты жақсы қарсы алып, құрмет көрсетеміз. Дастарқан жайып, ет дайындаймыз.

Сэм (Америка):Біз де қонақ күтуді жақсы көреміз. Бірақ біз қонақты сирек 
шақырамыз. Қонақ шақырсақ, 2-3 апта бұрын шақыру жібереміз. Анам көбінесе 
тауық етінен гриль əзірлейді. Тамақ жеп болған соң, дастарқанға десерт əкеледі. 
Десерттің алдында біраз ірімшік немесе вино алып келеді. Десерт қонақтардың 
қалауы бойынша ұсынылады. Десерттен кейін əйелдер жеке, ер адамдар жеке 
жиналып, əңгіме айтады. Сосын сағат онға қарай бəрі үйіне тарайды.
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Юки (Жапония): Бізде қонақ күту үлкен рəсім болып есептеледі. Жапонияның 
адамдары өте қарапайым. Дегенмен біздің елімізде қонақ күту мен қонақ болудың өз 
ережелері бар. Біріншіден, қонаққа шақырған үйге міндетті түрде сыйлық алып бару 
керек. Оны бергенде де əдемі қорапқа орап, «бұл қарапайым, бірақ өте пайдалы 
зат...» деп айтып береді. Үй иесі де қонаққа сыйлық береді. Екіншіден, үйге кірер 
алдында сырт киімді шешіп, сандал кию керек. 

* Құда – сват, құдағи – сваха, құдаша – молодая сватья, құда бала – молодой сват

Айтыңыз.

А. Сіздің еліңізде қонақты қалай күтеді?
Ə. Сізге қай елдің қонақ күту дəстүрі ұнады?
Б. Қонаққа барғанды ұнатасыз ба?

  3. Жазыңыз.

Ол не деді? 
«Келе алмаймын», – деді./ Ол келе алмайтынын айтты.
«Келемін», – деді./ Ол келетінін айтты.
Ол нешеде келемін деді?
..............................................................................................
..............................................................................................
Ол неге келмеймін деді?
«Басқа жоспарларым бар», – деді./ Ол басқа жоспарлары бар екенін айтты.
..............................................................................................
Ол неге уақытында келе алмаймын деді?
..............................................................................................
...............................................................................................

При передачи прямой речи после слова автора и речи 
говорящего употребляется слово деді.
Асқар: «Оны танимын», – деді. 

Косвенная речь
Ет. + атын/-етін/-йтын/-йтін + ын/-ін/-н айтты

Асқар оны танитынын айтты.
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  4. Сіз не істейсіз?

Кеше сіз сыныптас досыңыз Маратпен кездестіңіз. Марат сізге мынадай 
нəрселер айтты:

1. Мен қазір Алматыда тұрамын.
2. Менің əкемнің жағдайы жақсы.
3. Самат пен Жазира келесі айда үйленеді.
4. Сыныптастарыммен əлеуметтік желіде сөйлесіп тұрамын.
5. Шілдеде Самалдың үйіне қонаққа бардым.
6. Жанардың сөзіне мəн берме, оның қазір көңіл күйі жоқ.
7. Маған жұмысым онша ұнамайды.
8. Басқа жұмысқа ауысқым келіп жүр.
9. Алматыға келсең, менің үйіме тұруыңа болады.
10. Екі ай бұрын жаңа көлік сатып алдым.
11. Біз Алматыдағы сыныптастармен жиналып, жақсы көңіл көтердік.
12. Айжанды күттік, бірақ ол келген жоқ.

Келесі күні сіз Дастанмен кездестіңіз. Оған Мараттың айтқанын айтып 
беріңіз.

1. Марат қазір Алматыда тұратынын айтты.
2. Ол ..................................................................................................................... айтты.
3. Ол .................................................................................................................................
4. .......................................................................................................................................
5. .......................................................................................................................................
6. .......................................................................................................................................
7. .......................................................................................................................................
8. .......................................................................................................................................
9. .......................................................................................................................................
10. .....................................................................................................................................
11. .....................................................................................................................................
12. .....................................................................................................................................

  5. Диалогті оқыңыз.

А: Жанар, сəлем, қалайсың?
Ж: Жақсы, Асқар, өзің ше?
А: Шүкір, жақсымын. Сен ертең жиналысқа келесің ғой, иə?
Ж: Жұмыстамын, ертең бос болмайтын сияқтымын.
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А: Солай ма? Ертең келе алмайсың ба?
Ж: Иə, өкінішке қарай, ертең келе алмаймын.
А: Өкінішті. Онда сенің орныңа біреу келе ала ма?
Ж: Арайдың нөмірін жазып жіберемін. Хабарласшы.
А: Жарайды, рақмет. Хабар күтемін. 

Арайға хабарласып, Жанардың келе алмайтынын айтыңыз.

  6. Мəтінді оқыңыз.

СЫЙЛЫҚ БЕРУ

Сыйлық беру мəдениеті əр елде əртүрлі. Қазақта сыйлы қонаққа шапан жауып, 
ат мінгізу дəстүрі бар. Тойда қыздарға, əйелдерге алтын немесе күміс сырға, жүзік-
сыйлайды. Қазақстан мен Қытайда сыйлыққа пышақ беруге болмайды. Себебі пы-
шақ ұрысуға себеп болады деп есептейді. Ал Францияда тұрмыстағы əйелге иіссу 
беруге болмайды. Себебі оны күйеуі ғана сыйлай алады. Француздық досыңыз 
болса, оған гүлді де абайлап сыйлаңыз. Оларға қызыл раушан немесе хризантема 
сыйласаңыз, ренжуі мүмкін. Ал Жапонияда ақ түсті гүл – жамандықтың белгісі. 
Америкада соңғы кезде сыйлықты чекпен бірге береді. Сыйлық талғамыңызға 
сəйкес келмесе, чекті көрсетіп, басқа затқа ауыстырып алуыңызға болады. 

Айтыңыз.

А. Сіздің еліңізде сыйлық сыйлау дəстүрі қандай?
Ə. Сыйлық таңдағанда неге мəн бересіз?
Б. Сыйлық сыйлаға ұнай ма, сыйлық алған ұнай ма?

бару: алып бару 
Сені Марат алып барады. Тебя Марат отвезет.

Ет. + ып/-іп/-п + келу: алып келу 
Сені Марат алып келеді. Тебя Марат привезет. 

беру: алып беру 
Саған Марат алып береді. Тебе Марат достанет.

кету: алып кету
Сені Марат алып кетеді. Тебя Марат заберет.

бару: еріп бару 
Сен онымен еріп барасың. Ты поедешь вместе с ним. 

Ет. + ып/-іп/-п + келу: еріп келу
Сені онымен еріп келдің бе? Ты с ним пришел? 

еріп кету: 
Сен онымен еріп кеттің ғой. Ты же последовала за ним.
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  7. Сөйлемдерді орыс тіліне аударыңыз.

1.  Құдағи, Маратты сен шақырып алдың ба?
 ...........................................................................................................................................
2.  Мен азық-түлікті базардан алып келдім.
 ........................................................................................................................................... 
3. Саған сыйлыққа не алып берейін?
 ........................................................................................................................................... 
4. Мен ештеңе алып келген жоқпын.
 ........................................................................................................................................... 
5. Оны шақырып келейін бе?
 ........................................................................................................................................... 
6. Мен театрға барып көрген жоқпын. Дегенмен барғым келеді.
 ........................................................................................................................................... 
7. Мен оған еріп барайын.
 ........................................................................................................................................... 
8. Қонаққа не алып барасың?
 ........................................................................................................................................... 
9. Мен Айжан құдашаны көріп келдім.
 ........................................................................................................................................... 
10. Менің орамалымды кім алып кеткен?
 ...........................................................................................................................................

  8. Сипаттаңыз. Қазіргі қонақтар қандай?
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................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

  9. Тілек айтып үйренейік.

Гаухардың жақсы жаңалығы бар! Отбасылық достары жаңа пəтер сатып алыпты. 
Кешке күйеуі екеуін қоныстойға шақырыпты. Ол бұл жаңалыққа қатты қуанды. Тіпті 
кешке айтатын тілегін де жазып қойды. Ал сіз досыңызға не тілейсіз?

Қоныстойға тілек*
Талғат-Айсұлу! Қоныстойларыңыз құтты болсын! Үйлерің бақытқа, жақсы-

лыққа, кішкентай балалардың күлкісіне толы болсын. Сендерге зор денсаулық, сый-
ластық, мəңгілік махаббат пен байлық тілеймін! Осы үйде бақытты өмір сүріп, 
бірге қартайыңдар.

* Қоныстой – новоселье

Туған күнге тілек жазыңыз.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

  10. Сөйлемдерді қазақ тіліне аударыңыз.

1.  Мы1 пригласили7 на свадьбу6 всех2 родственников3 и4 сватов5.
 _____________________________________________________________________
2. Где в2 Астане1 можно купить5 качественное3 золото4?
 _____________________________________________________________________ 
3.  У Армана хороший вкус.
 _____________________________________________________________________
4. На конференцию были приглашены почетные гости из Германии.
 _____________________________________________________________________ 
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5.  Самал не хочет идти со мной к сватам. Тем не менее я все же постараюсь уговорить ее.
 _____________________________________________________________________
6.  На зло нужно отвечать добром. 
 _____________________________________________________________________
7.  Позовите мне хозяина этого дома.
 _____________________________________________________________________
8.  Назым, как называется твои духи?
 _____________________________________________________________________
9.  Чем можно завернуть коробку для подарка?
 _____________________________________________________________________
10. Я не знаю как, тем не менее я постараюсь вам помочь.
 _____________________________________________________________________

  10. Сөздікпен жұмыс

Айналу 
Алтын
Дегенмен
Жамандық 
Жүзік 
Зор
Ие 
Иіссу 
Күлкі
Күміс
Қартаю 
Қорап
Құда
Құт
Мəңгілік
Орау
Сыйластық 
Сыйлы 
Сырға 
Талғам 
Толы
Тырысу
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  1. Сұрақтарға жылдам жауап беріңіз.

А. Қазақстанның валютасы қандай?
Ə. Қытайда қандай валюта қолданылады?
Б. 1 доллардың бағасы қанша теңгеге тең?
В. Еуро қай елдерде қолданылады?
Г. Қай банкнотта бəйтеректің суреті бар?
Ғ. Адамдар ақша жоқ кезде не істеген?

        2. Мəтінді оқыңыз. Мəтіннен қате қолданылған 
    5 сөзді табыңыз.

 
Сізге алтын балық кездесіп, үш тілегіңді араластыр десе, қандай тілек айтатын 

едіңіз? Ойланыңыз... Біреулер денсаулық, жақсы жұмыс, тыныш өмір тілейді, біреу-
лер достары үшін, ел үшін, туыстары үшін құттықтау айтады. Біреулер: «Мə, мен бай 
болсам ғой!» – дейді. 

Шопенгауер «Əлемдегі ең кедей адам – ақшадан басқа ештеңені ойламаған адам» 
деген екен. Иə, ақшаның түбіне жете алмайсыз. Бірақ ақша табудың да əртүрлі жолы 
бар. Біреу еңбек етіп, табыс табады, біреу ұтыс ойындарын ойнайды. Бəрі де ақша 
үшін. Себебі қазіргі заманда жақсы ұйқы сүру үшін, денсаулық сақтау үшін, отбасың-
ды асырау үшін, басқа да мақсаттар үшін ақша керек. Бір күні ақшам болса ғой деп 
армандаған кісі бай болған күні мақсатсыз, армансыз, жоспарсыз қалып қоймайды. 
Одан да басқа мақсаттар пайда болады. Демек бəрі ерекше өмір сүру үшін жасалады. 
Қазір қоғамда «бренд» деген нəрсе пайда болған. Киімдер, былғары сөмкелер, əше-
кейлер де əртүрлі дəрежені көрсетеді. Ұшақта, кинотеатрда, мейрамханада, қонақүй-
лерде «vip» орындар бар. Оның бəрі біз үшін? Дүниеде біреулер бір жұтым су мен 
бір тілім нан жей алмай жүргенде, біреулер алтын қолмен тамақ ішеді? Неге бұлай?

А. Қандай брендтерді білесіз?
....................................................................................................................................
Ə. Алтын балыққа қандай тілектер айтатын едіңіз?
....................................................................................................................................
Б. Мəтінге тақырып қойыңыз.
....................................................................................................................................
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  3. Сіз не істейсіз?

А. Ұтыс ойынына қатысып, кездейсоқ 1 млн теңге ұтып алдыңыз. Қалтаңызда 
1 милли-о-он теңге бар. Бірақ оны 10 күннің ішінде жұмсауыңыз керек. Қайда 
жұмсайсыз? Не істейсіз?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Ə. Байдың үйі мен кедейдің үйі қатар орналасқан. Екеуі бір уақытта өртеніп жа-
тыр. Полиция қызметкерлері қай үйді бірінші өшіреді деп ойлайсыз? 
................................................................................................................................................

Б. Екі əке, екі бала үш апельсин тауып алды. Бəрі бір-бір апельсиннен жеді. Бұл 
қалай? Оларға 3 апельсин қалай жетті?
................................................................................................................................................

В. Үстелдің үстінде үш қияр жəне төрт алма тұрған еді. Балаңыз жылап, бір алма-
ны алып қойды. Үстелдің үстінде неше жеміс қалды?
................................................................................................................................................

  4. Сөйлемді аяқтаңыз.

1.  Ол əдейі көзіне көзілдірік, басына кепка киіп алыпты, бірақ бəрібір (мы его узнали).
 _____________________________________________________________________
2.  Мен бұл құпияны Ардаққа айтпай жүргенмін, бірақ (он уже слышал от кого-то). 
 _____________________________________________________________________

Ет. + ғанша/-генше/-қанша/-кенше... 
соответствует значению наречия «пока» и употребляется, чтобы выразить 

одновременное действие
Мен барғанша, ол кетіп қалыпты. – Пока я доехал, он уже ушел.

Шарттар дайын болғанша, күте тұрыңыз. – Подождите пока договоры 
будут готовы.

Ет. + қою + жіктік жалғау
показывают активное, преднамеренное, категоричное завершение действия. 

Такие словосочетания переводятся на русский язык со словом «уже».
айтып қою – проговориться
дайындап қою – подготовить

көріп қою – увидеть
Ол терезені ашып қойды. – Она открыла окно (спокойно, преднамеренно).
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3.  Айжан, Мараттарға хабарласпай-ақ қой, (я уже пригласил их).
 _____________________________________________________________________
4. Тапсырыс берген жиһаздарыңызды (уже принесли).
 _____________________________________________________________________
5. Ол ойланам дегенше, (я уже сама заплатила). 
 _____________________________________________________________________
6. Қызым, мен жұмысқа барып келгенше, сен (приберись в комнате).
 _____________________________________________________________________
7. Мə, мен ұйықтап жатқанда, олар тамақтың барлығын (съели).
 _____________________________________________________________________
8. Айжан үлгермеді, ол барам дегенше, болған жағдайды (уже проговорили).
 _____________________________________________________________________
9. Полиция қызметкері менің куəлігімді (забрал). 
 _____________________________________________________________________
10. Мен ақшаның бəрін (истратила).
 _____________________________________________________________________
11. Самал алма шырынын (уже купила).
 _____________________________________________________________________

  5. Талқылайық.

Айжан: Күндіз-түні жұмыс істейтін адамдарды түсінбеймін. Əрине, өмір сүру үшін 
ақша керек, ал ақша табу үшін жұмыс керек. Бірақ күні-түні жұмыс істеп жүргенде, 
өмір сүруге уақыт қалмайды ғой. Таңертеңнен кешке дейін жұмыс істеп, сонша ақша 
жинағанша, бірқалыпты жұмыс істеп, өзіме мəн бергенім жақсы. Уайымсыз өмір 
сүргім келеді.

Берік: Қуатыңыз бар кезде жұмыс істегеніңіз дұрыс. Болашағыңызды ойлаңыз. 
Деніңіз сау, жас кезіңізде еңбек етпесеңіз, қашан ақша табасыз? Ерініп, 
жұмыссыз жүре беретін адамдар бір күнібіреудің затын ұрлайды, сөйтіп 
ұры болады, біреуден пара алып, жемқорлық жасайды. Сондықтан қазірден 
бастап еңбек етіп, ақша табыңыз.

Серік: Қанша ақша тапсаң, сонша ақша жұмсайсың. Менің достарым депозитке 
ақша жинайды. Ақшаны қайдан алатындарын түсінбеймін. Тіпті кіп-кішкентай 
балаларына да жылжымайтын мүлік алып қойған. Еркек болған соң, отбасыңды 
асырауың керек. Ай сайын киім, тамақ, пəтер, оған қоса, коммуналдық шығындар бар. 
Қалай жеткізетінімді де білмеймін. Айлығым да көп емес. Басқа жұмыс табу керек шығар...

Қазақ сөзі. 1500 сөз Байлық



83

Олар қандай?

Айжан .........................................................................................................................
Берік ............................................................................................................................
Серік ............................................................................................................................
Менің ойымша, ...........................................................................................................
..........................................................................................................дұрыс емес. ...... ,
.......................................................................................................................... дұрыс.

  6. Сəйкестендіріңіз.

1. Ақшаны есептеу, артық жұмсамау
2. Ақша бергісі келмейтін, шығын шығармайтын адам
3. Біреуге заңсыз берілген ақша немесе зат
4. Біреудің затын, ақшасын ұрлайтын адам
5. Ақшаны аудару, алу, жіберу үшін қолданылатын аппарат
6. Бір елде қолданылатын ақша түрі
7. Ұсақ ақша 
8. Біреуден пара алу 
9. Ақшасы жоқ адам
10. Қолдан жасалған ақша 

 пара
 сараң 
 үнемдеу
 банкомат
 жемқорлық
 кедей 
 ұры
 валюта
 тиын
 жалған ақша

  7. Мəтінді оқыңыз. 

ТЕҢГЕ

Тиындар, ақша, т.б. ескерткіштер (тиын мөрлері, құжаттар) арқылы тиын жасау 
тарихын зерттейтін ғылым саласы нумизматика деп аталады. Валюта – мемлекеттің 
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тəуелсіздігін көрсететін белгі. Қазақстан тəуелсіздік алғаннан кейін, 2 жылдың 
ішінде өз валютасын жасап үлгерді. Ол 1993 жылы 15 қарашада таңғы сағат 8.00-де 
енгізілді. 

Теңгенің ең алғашқы дизайны қалам, калька жəне тушь арқылы салынды, өйткені 
дизайнерлердің қолында бұдан басқа ешқандай құрал болмаған. Теңгенің алғашқы 
тобы Лондондағы Harrison & Sons фабрикасында басылып шығарылды. Оны елге 
жеткізу үшін 18 əуе сапары жасалыпты. Ол Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бақылауы-
мен орындалды. Қазақстанда ақша басып шығаратын өз фабрикамыз 1995 жылы 
ашылды. Ұлттық валютаға атау берілер кезде «сом», «ақша», «алтын» секілді атау-
лар да қарастырылған. Яғни теңге атауымен бірге осы нұсқалар да болды. Қазақ 
тарихындағы бұрынғы ақшаларда жануарлардың, жұлдыздың, балықтың, аңшының 
суреті берілген. Алғашқы теңгелерде танымал тұлғалардың суреттері болды. Теңге – 
жалған ақша жасаушыларға қарсы əлемдегі ең қауіпсіз валюта. Теңге банкноты 
қатарынан үш рет 2011, 2012 жəне 2013 жылдары дүниежүзіндегі ең үздік қағаз 
ақша ретінде танылды. Теңге – екі тілде жазылатын жалғыз валюта. Теңгенің естелік 
монеталарын жасау дəстүрге айналған. 

Сұрақтарға жауап беріңіз.

А. Қазіргі ақшаларда қандай суреттер берілген?
................................................................................................................................
Ə. Теңге күні қашан тойланады?
................................................................................................................................
Б. ҚР теңгесі қалай жасалды?
................................................................................................................................
В. Сіз тиындардан коллекция жинайсыз ба? 
................................................................................................................................
Г. Нумизматика ғылымы нені зерттейді?
................................................................................................................................

  8. Суретті сипаттаңыз.
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................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

  9. Сөйлемдерді қазақ тіліне аударыңыз.

1. Он1 хотел4 попить3 сок2, но5 сестренка6 его7 уже выпила8.
 _____________________________________________________________________
2. Самал1 уже заказала4 карточку3 в «Халык банке»2.
 _____________________________________________________________________
3. Эти1 сапоги2 кожаные3, да4?
 _____________________________________________________________________
4. Я не успела ему об этом сказать, потому что он уже ушел.
 _____________________________________________________________________
5. У моей дочери украли телефон. 
 _____________________________________________________________________
6.Я всё равно2 не успела. Пока я доехала, они уже ушли.
 _____________________________________________________________________
7. Вот, возьмите пожалуйста, ручку с бумагой, и напишите заявление о продаже 

недвижимости.
 _____________________________________________________________________
8. Айжан уже далаимпо кусочку хлеба. 
 _____________________________________________________________________
9. Я собираю монеты в коробках.
 _____________________________________________________________________
10. Сегодня будем писать контрольную работу.
 _____________________________________________________________________
11. Они внедрили новые стандарты работы2.
 _____________________________________________________________________
12. Вам стоит прочитать книгу Клэйсона «Самый богатый человек Вавилона» и 

Кийосаки «Богатый папа, бедный папа». Из книг этих известных личностей вы 
можете узнать секреты успеха и богатства.

 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
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  10. Сөздікпен жұмыс

Асырау 
Басып шығару
Бəрібір 
Былғары 
Енгізу 
Жалған 
Жемқорлық 
Жұтым 
Жылжымайтын мүлік 
Кедей 
Қағаз 
Құтқару 
Пара 
Тиын 
Тұлға
Түп
Тілім 
Ұрлау 
Ұры 
Ұтыс 
Үлгеру 
Шығын 
Шырын 

 2-тапсырмадағы қателер: араластыр – айт, құттықтау – тілек, ұйқы сүру – 
өмір сүру, біз үшін – кім үшін, алтын қолмен – алтын қасықпен.

3-тапсырмадағы логикалық сұрақтардың жауаптары: Ə) полиция өрт сөндір-
мейді; Б) атасы, баласы, əкесі болған; В) 3 жеміс (алма) қалады.
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  1. Сөйлесейік.

Қандай ерекше жануарларды білесіз?
Қыста жəндіктер, құстар қайда кетеді?
Суға шыдамды, бір ішкенде 250 литр су ішетін жануарды атаңыз.
Ең жыртқыш жануарды атаңыз.
Қойларға көп тиісетін жыртқыш жануарды айтыңыз.
Қай жануар ертегілерде қу əрі өтірік көп айтатын кейіпкер болады?
Ол су астында тіршілік етеді. Оны аулаймыз, сонымен ас əзірлейміз.
Адамнан кейінгі ақылды жануарды атаңыз.
Сөйлейтін құс қалай аталады?

  2. Мəтінді оқыңыз. 

ЖЫЛҚЫНЫҢ ҚАСИЕТІ

Жылқы – қазақ үшін, жалпы түркі халықтары үшін ерекше жануар. Ол қазақтың 
тарихында, мəдениетінде, дəстүрінде ерекше орын алады. Өйткені жылқы адамға 
жесе – тамақ, кисе – киім, жүрсе – көлік болған. Жылқы өз иесінің даусын, түрін 
танып, сөздерін түсінеді екен. Жылқы бір жерге үйренсе, басқа жаққа бара алмайды. 
Ол ұзақ сапарда – жолаушының, соғыста батырдың сенімді досы бола білген. Жылқы 
еті – ең жеңіл ет, басқа еттерге қарағанда, тез піседі. Ал қымыздың пайдасы өте көп.

ЕЖЕЛГІ ЖАНУАР

Пілдер 23 млн жыл бұрын пайда болған. Бұрын пілдердің 40-қа жуық түрі болға-
нымен, қазір үш түрі ғана қалған екен. Пілдердің көздері дұрыс көрмегенімен, 
құлақтары өте жақсы естиді. Олар қуанышты да, уайымды да сезеді, сезінеді. Олар 
суықты жақсы көреді. Ыстық болса, құлақтарын қозғалта береді. Кейбір пілдер су-
рет сала алады екен. Пілдер өзін ренжіткен адамды есінде сақтап қалады, сондықтан 
пілдерге тиіспегініңіз дұрыс шығар.

ТОТЫҚҰС МЕКТЕПКЕ БАРАДЫ

Аустралияда тотықұстарға арналған арнайы мектеп бар. Онда құстарға сөйлеуді 
үйретеді. Сиднейдегі тотықұстар мектебінде 1974 жылы оқытушылар 50 оқушыға 
«5» деген, 20 оқушыға «3» деген баға қойғанмен, 2 тотықұсты келесі жылға қалды-
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рып тастапты. Өйткені олар өз сыныптастарына дөрекі сөздер айтыпты. Америкада 
Бейби атты тотықұс белгілі бір кəсіпкердіңүйіне ұры түскенде, полиция қызметкер-
леріне ұрылардың бірінің есімін атап берген. Бүгінгі таңда бұл құстардың 72 түрі 
мен 147 түршесі* Халықаралық табиғат пен табиғат ресурстарын қорғау кеңесінің 
«Қызыл кітабына» енген.

* түрше – подвид

ТІСТЕРІ ӨМІР БОЙЫ ӨСЕДІ

Сүйкімді əрі жұмсақ қояндар сіз ойлағандай болмаса, таңғалмаңыз! Əлемде қоян 
ауламайтын ел жоқ. Олардың жоғалып кетпеуі – таңғалатын жағдай. Өйткені олар тез 
көбейеді. Олар мазасыз болады. Олар жыртқыштардан қашқанда, өз территория-
сынан өтіп кетпейді екен. Қояндар 9 жыл ғана өмір сүреді. Деректер солай десе де, 
тарихта 13,5 жыл өмір сүрген қоян тіркелген. Қоян мен қасқырдың табиғатынан дос 
емес екенін жақсы білеміз. Латын тілінде бұл екеуінің атауы бір əріппен ғана ерек-
шеленеді: қоян – «lepus», қасқыр – «lupus». 

Сұрақтарға ауызша жауап беріңіз.

А. 2 тотықұс неге сабақтан 2 алып қалды?
Ə. Жылқының қандай ерекшелігі бар?
Б. Пілдер қашан пайда болған?
В. Қоянды неге қорқақ дейміз? 
Г. Бұл жануарлар ертегілерде қалай беріледі?

Ет. + ғанмен/-генмен/-қанмен/-кенмен 
Ет. + са/-се + да/-де/-та/-те

употребляются вместо уступительного союза «хотя»
Қатты шаршап тұрсам да, тамақ істедім. 

(Я приготовила еду, хоть и была сильно уставшей).
Мен оған бұл туралы айтқанмен, ол сенбейді. 

(Он не поверит, даже если я ему об этом скажу).
Ет. + тастау + жіктік жалғау

обозначает законченность действия, говорит об особой энергии, проявленной 
действующим лицом при совершении действия

Ол мəшинені өзі жуып тастады. – Он машину сам вымыл.
Аңшы қасқырды атып тастады. – Охотник застрелил волка.
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  3. Сөйлемдерді орыс тіліне аударыңыз.

1. Айжан қонақ бөлмені жасыл түске бояп тастапты.
 _____________________________________________________________________
2. Бұзық бала екен. Менің дəптеріме көбелектің суретін салып, жазып тастапты.
 _____________________________________________________________________
3. Экрандағы мына жарнамаларды қалай алып тастауға болады?
 _____________________________________________________________________
4. Бүгін бүкіл қысқы киімдерімді сөмкеге салып тастадым.
 _____________________________________________________________________
5. Ардақ, сіз құжаттарды комитетке апарып тастадыңыз ба?
 _____________________________________________________________________
6. Біз жұмыстан қашпаймыз. Кеше үйдің алдына ағаш егіп тастадық.
 _____________________________________________________________________
7. Ол бүгін ашуланып отыр. Кешірім сұрасақ та, есігін тарс еткізіп жауып тастады.
 _____________________________________________________________________
8. Көмек қажет емес, отыра беріңіз. Ыдыстарды өзім жуып тастаймын.
 _____________________________________________________________________
9. Сіз мені тыңдап тұрғанмен, түк те түсініп тұрған жоқсыз.
 _____________________________________________________________________
10. Қанша рет айтқанмен, орындамайды.
 _____________________________________________________________________
11. Жүз рет хабарлассақ та, телефонға жауап бермеді.
 _____________________________________________________________________
12. Мен қатты ашуланып тұрсам да, бірден ұрысып тастамаймын.
 _____________________________________________________________________
13. Қар жауып тұрғанмен, күн жылы болып тұр.
 _____________________________________________________________________
14. Саған ұнаса да, ұнамаса да, осыны аласың. Болды!
 _____________________________________________________________________
15. Мен ерте барғанмен, бəрібір саған көмектесе алмаймын.
 _____________________________________________________________________

  4. Талқылайық.

ҮЙДЕ ЖАНУАР АСЫРАҒАН ДҰРЫС ПА?

Жанар: Жоқ. Үйде адамдар ғана тұру керек. Олардың үсті лас болады. Жүні əр жер-
ге ұшып, барлық жерді бүлдіреді. Гигиеналық тазалық сақталмайды. Ол да қауіпті. 
Үйінде тышқан асырайтындар да бар екен. Ол – американдықтардан келген əдет. 
Ондай əдетті түсінбеймін. Жануар далада өмір сүру керек қой.
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Айжан: Адамдар əрқашан табиғатпен байланысты. Сол үшін үй өсімдіктерін 
өсіремін, үй жануарларын асыраймын. Əркім əртүрлі ойлайды. Қалада ауыл-
дағыдай емес, қиынырақ. Себебі көп қабатты үйлер үй жануарларын асыра-
уға ыңғайсыз. Мен мысық асырағанды жақсы көремін. Олардың ойнағаны, 
секіріп жүргені көңліңді көтереді. Бұрын бір тотықұсым болған. Ол көңілді 
құс болғанмен, біздің үйге үйрене алмады. Көшеде иесіз жануарлар көрсем, 
қатты жаным ашиды.

Берікбай: Маған бəрібір. Негізі қуаты аз адамдар итті жақсы көреді. Ал мысық адам-
ның қуатын азайтады. Ит жақсы ғой. Бұрын ауылда тұрғанда, үйімізде жолбарыс де-
ген ит болды. Сондай ақылды ит еді. Балалармен ойнайтын. Көршілерге біздің үйге 
кіру де қиын. Бірақ ол үйге келгеннің бəріне үре* бермейтін. Иттер жақсы адамдарды 
таниды дейді ғой. Айтпақшы, біздің үйде мысық та болды. Түнімен зыр-зыр етіп 
жүгіріп, секіріп, ұйқы бермейтін еді.

* мияулау – мяукать 
* үру – лаять

Ал сіз қалай ойлайсыз?

Мен ................ қосыламын, себебі ..............................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

  5. Жазыңыз.

Жылқы жануар болса да, өз иесін жақсы түсінеді.
Аю үлкен болса да, ..................................................................................................
Құмырсқа кішкентай болғанмен, .......................................................................
Маймыл əдемі болмаса да, ......................................................................................
Арыстан.....................................................................................................................
Ит................................................................................................................................
Мысық .......................................................................................................................
Піл .............................................................................................................................
Тышқан ......................................................................................................................
Қоян қорқақ..............................................................................................................
Шыбын ....................................................................................................................
Түлкі қу болғанмен, ...............................................................................................
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  2. Мəтінді оқыңыз. 

ТАБИҒАТПЕН БАЙЛАНЫС

Қала пəтерлеріндегі өмір адамдарды табиғаттан алыстатты. Соған байланысты 
біреулер үйде жануарлар асыраса, екінші біреулер өсімдіктер өсіреді. Өсімдіктер 
адамдарға табиғи сұлулық қана емес, жақсы көңіл күй сыйлап, денсаулыққа жақсы 
əсер етеді. 

Алоэ – үй өсімдіктерінің ішіндегі ең танымал түрі. Оның емдік қа-
сиеті де көп. Иммунитетті көтереді əрі гайморит, гастрит, тұмау аурула-
рын емдеуге көмектеседі. Əйелдер оны бет күтіміне де пайдаланады. Ол 
бетті ылғалдандырып, теріні сақтайды.

Хлорофитум – кез келген мекеменің, үйдің сəні. Бұл əдемі өсімдік 
бөлмені улы газдардан, темекі түтінінен тазартады. Хлорофитум аллер-
гия мен ауру тудыратын микроағзаларды кетіреді. 

Əр гүлдің өзінің егу, топырағын дайындау, ауыстыру əдістері мен суару ерек-
шеліктері бар. Бөлме өсімдіктері жарықты қажет еткенімен, олардың көбі күн көзін 
ұната бермейді. Мысалы, кактус, фаукария, сенецио сияқты гүлдер жарықты жақсы 
көретін гүлдерге жатады. Əр өсімдіктерінің өз орны болуы керек. Сол себепті олар-
ды орнынан көп қозғауға болмайды. Бөлме гүлдеріне құятын судың температурасы 
бөлме температурасымен бірдей болғаны дұрыс. 

        7. Сипаттаңыз. Жаңа сөздерді пайдаланып, 
    əңгіме құрастырыңыз.
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................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

  8. Сіз не істейсіз?

А. Сіз жалғыз өзіңіз зообақта жүрсіз. Бір кезде жолбарыс өз бөлмесінен шығып 
кетіп, сол жердегі қызметшінің үстіне секірді. Екеуі төбелесіп, ол қорғана алмай жа-
тыр. Қызметшіні қалай құтқарасыз?
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Ə. Сіз табиғатты қорғау туралы конференцияға қатысып отырсыз. Сізге біреу «Біз 
табиғатты қалай қорғаймыз? Қарапайым жолдарын айтыңызшы», – деді. Сұраққа 
жауап беріңіз.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

  9. Сөйлемдерді қазақ тіліне аударыңыз.

1. Я1 ответил5 на все3 вопросы4, хотя и не готовился2.
 _____________________________________________________________________
2. Папа вчера был сильно зол, поэтому отключил интернет.
 _____________________________________________________________________
3. Хотя2 я1 и устал2, не мог заснуть3.
 _____________________________________________________________________
4. Мой отец отвёз на машине старшего брата в город.
 _____________________________________________________________________
5. Лиса – самый умный и хитрый персонаж сказок и привлекательный хищник с 

красной шерстью.
 _____________________________________________________________________
6. Хоть ты и моложе меня, можешь называть меня по имени.
 _____________________________________________________________________
7. Мне жалко когда убивают насекомых.
 _____________________________________________________________________
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8. Вчера младший брат разбил вазу. Он не заплакал, хотя мама сильно поругала его.
 _____________________________________________________________________
9. Вчера мы ходили в цирк. В шоу участвовали разные животные: обезьяны, тигры, 

львы и медведи. 
 _____________________________________________________________________
10. Бабочки могут видеть красный, зеленый и желтый цвета.
 _____________________________________________________________________
11. Это дым от пожара.
 _____________________________________________________________________
12. Цветы быстро растут, хотя я забываю их поливать.
 _____________________________________________________________________
13.Он не умеет водить, хотя у него есть машина.
 _____________________________________________________________________
14. Мы не успели посадить деревья, хотя уже подготовили почву.
 _____________________________________________________________________

  10. Сөздікпен жұмыс

Алыстау
Арыстан 
Аю 
Егу 
Жаны ашу
Жəндік 
Жолбарыс 
Жүн 
Жыртқыш 
Көбелек 
Қасқыр 
Қашу 
Қоян
Қу 
Мазасыз 
Маймыл
Піл 
Секіру 
Суару 
Топырақ
Тотықұс 
Түлкі 
Түтін 
Шыбын 
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  1. Сөйлесейік.

Сіздің есіміңізді кім қойған? Не үшін? Есіміңіз қандай мағына береді?
...........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

  2. Мəтінді оқыңыз. 

НЕГЕ СЕНЕСІЗ?

Өмір үнемі өзгеріп отырады: ештеңе бір орында тұрмайды. Барлық өзгерістер 
техника мен ғылымдағы, бизнестегі жетістіктердің əсерінен болып жатыр. Бір қы-
зығы, заманауи технологиялардың дамуына ырымдар да жақсы əсер етуде. Олар 
біздің өмірімізге еніп кеткендіктен, кейде тіпті байқамай қалып жатамыз. Ырымдар 
мен сенімдер – фольклордың, сонымен қатар, мəдениеттің бір бөлігі. Олар тілге, ха-
лыққа, дінге байланысты пайда болған. Əрине, ол ырымдар да жақсы-жаман жағдай-
лармен дəлелденгендіктен, біз оларды жазылмаған заңдай орындаймыз. Мысалы, 
Қытайда ең сəтті сан 8 саны болса, 4 саны өлуге себеп болады деген сенімге қазіргі 
өркендеу кезіндегі жаңалықтар да қарсы шыға алмай келеді. Сол себепті қытайға 
барғанда, көп қабатты үйлердің лифтісінен 4 деген сан көрмейсіз. Ал Үндістанда 
бейсенбі күні шаштараз іздеп əуре болмаңыз. Өйткені оларда бұл күні шаш қиды-
руға болмайды. Итальяндықтар мысықтың түшкіргенін естісе, «жолым болады» 
деп қуанады. Гректер кім түшкірсе, сол туралы əңгіме айтып жатыр екен дейді. Ал біз 
үшін түшкіру – шындықтың белгісі. Америкада бір сіріңкемен үш отты, темекіні 
жағуға болмайды деген ырым бар. Ондай сенім дүниежүзілік соғыс кезінде пайда 
болған екен. Қызық, Жапонияда үш кісі бірге суретке түспейді, оларда тамақ жей-
тін таяқты тігінен ұстауға, адамның атын қызыл қарындашпен жазуға болмайды. 
Ырымға сенгіш американдықтар бір кездері 2 доллардың банкнотын басып шығару-
ды тоқтатқан екен. Яғни оларға 2 саны ұнамаған. Бүкіл Еуропа халқында алдыңнан 
өтіп бара жатқан мысық, ылғал қолшатыр, нанға қатысты көптеген ырымдар бар. 
Түркияға барсаңыз, барлық жерде көзге ұқсайтын, көк, ақ, қара түсті моншақтар то-
лып тұрады. Əрине, ол – көз тиюден сақтайтын нəрсе. Ол – түркі халықтарында ғана 
емес, барлық халықта бар ырым. Тек бəрі моншақ таға бермейді. Ондай ырымдарға 
сенбесе де, өз-өзіне күмəнданып жүретіндер де бар. 

*көз тию – сглазить
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Қай халықта қандай ырым-тыйым бар?
Итальяндықтар  .........................................................................................................
Үндістер  .........................................................................................................
Қазақтар .........................................................................................................
Түріктер .........................................................................................................
Қытайлар  .........................................................................................................
Жапондар  .........................................................................................................

  3. Сөйлемдерді орыс тіліне аударыңыз.

1. Мен Ардақтың үйінің қасынан өтіп бара жатырмын.
 _____________________________________________________________________
2. Мен Мараттың үйіне енді жетейін деп жатырмын.
 _____________________________________________________________________
3. Түсімде құстармен бірге ұшып бара жатыр екенмін.
 _____________________________________________________________________
4. Ол ұшақпен ұшайын деп жатыр екен.
 _____________________________________________________________________
5. Уақыт өтіп бара жатыр.
 _____________________________________________________________________
6. Поштамды енді ашайын деп отырмын.
 _____________________________________________________________________
7. Ертең тойға барайын деп жатырмыз.
 _____________________________________________________________________
8. Кешіріңізші, мен жиналысқа кетіп бара жатырмын.
 _____________________________________________________________________
9. Əуре болмаңыз, мен басқа жаққа кетейін деп тұрмын.
 _____________________________________________________________________
10. Оны кеңсеге кіріп бара жатқанда көріп қалдым.
 _____________________________________________________________________

Ет. + ып/-іп + бара жатыр + жіктік жалғау
обозначает действие, которое происходит в данный момент

Ол Алматыға кетіп бара жатыр. – Он сейчас едет в Алмату.
Ет. + деп жатыр/жүр/отыр/тұр + жіктік жалғау

собираться, намереваться что-то сделать
Ол Алматыға кетейін деп жатыр. – Он собирается поехать в Алмату.
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11. Самал шетелге барайын деп жүр. 
 _____________________________________________________________________
12. Енді не істейін деп отырсың?
 _____________________________________________________________________

  6. Диалогті оқыңыз.

– Айжан, бүгін сен туралы жақсы түс көрдім. Қызың оқуға түседі екен.
– О, рас па? Кеше қайта-қайта айтып отыр едің. 
– Түсімде қызың екеуің кітап ұстап бара жатыр екенсіңдер. Мəз болып бара жа-

тырсың. Қызың байқауға қатысайын деп жатыр екен. Бір кезде биікке шығып алып-
ты. Жақсы маман əрі білгіш болатын шығар. Жақсылыққа жорыдым.

– Айтқаның келсін. Оқуға түссе, бірінші сенен сүйінші сұраймыз.

* * *
– Кім түс жори алады? Түсіңде тап-таза суда жалаңаяқ жүрсең не болады?
– Жақсы түс қой. Жақсы бір жаңалық болайын деп тұр, бұйырса. Кеше мен де 

қызық түс көрдім. Есінеп жатқанда, аузымнан алтын шығып жатыр. Анама айтайын 
деп орнымнан тұрып жатқанда, аяғымның асты да алтын болып тұрды... Мəз болып 
ояндым.

– Жолың болады* екен. «Бизнес бастайын деп жатырмын» – деп едің. Айттым 
ғой, қорықпай ісіңді баста деп.

– Рақмет, бұйырса. Əңгіме сенің түсің туралы еді, мен өз түсімді айтып кетіппін 
ғой.

* * *
– Апа, кеше сіңілім түсінде пышақ көріпті?
– Е-е-е, құдаша жүкті ме еді?
– Иə...
– Онда бір батыр туайын деп тұр екен. Балам, сендерге де жұғысты болсын.

* Жолы болу – везти (об удачи, везении в делах)
  Жұғысты болсын – пусть и у вас будет такая радость (доброжелательность)

Ет. + ғыш/-гіш/-қыш/-кіш
с помощью этих суффиксов образуются как прилагательные, 

так и существительные
ұш – ұшқыш (летчик), көргіш (хорошо видящий, зоркий), білгіш (знающий, 
всезнайка), сенгіш (доверчивый), ренжігіш – (обидчивый), байқағыш 
(наблюдательный), сыпырғыш – (метла), сызғыш – (линейка), жанғыш – 
(легковоспламеняющийся) 
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  5. Суретке тақырып қойыңыз. Түсіндіріңіз.

  6. Талқылайық.

«ТІФƏ-ТІФƏ, МЕН ЫРЫМҒА СЕНБЕЙМІН»

Ұлдана: Мен ырымшылмын. Миымда үнемі сандар тұрады. Тіпті нөмірінде сəтсіз 
сандары бар адамдарға телефон соқпаймын. Кейде қонақүйлерде сəтсіз нөмір берсе, 
бармай қоямын. Сары түсті жақсы көрсем де, сары түсті раушанды жек көремін. Сей-
сенбі күні ешқандай істі бастамаймын, ешқандай істі аяқтамаймын. Біреу аяғымды 
басып кетсе, қатты ренжимін. Мен істей алмайтын жəне істегім келмейтін нəрселер 
өте көп. Бірақ осы ырымдарды сақтасам, көңілім тыныш болады.

Дана: Мен егіздің сыңарымын. Мен ырымдарға, жұлдыз жорамалға ешқашан 
сенген емеспін. Ол – білімнің жеткіліксіздігінен жəне діни сенімдерден пай-
да болған нəрсе. Адам əрқашан өзіне сену керек. Сыңарым Айжан барлығына 
сенеді. Маңызды жерге баратын болса, басын жумайды. Жұлдыз жорамалда 
бүгін ешқайда бармаңыз десе, өрт болса да, оны үйден шығара алмайсыз. Мой-
нына неше түрлі алқа, моншақ, түйме тағып жүреді. Түнде үй сыпыруға бол-
майды деп ұрсады. Бірақ оған ешнəрсе демеймін. Мен оң қолмен жазамын, 
ал ол солақай. Кейде адамдар «неге екеуің екі түрлісіңдер?», – деп таңғалады. 
Өйткені біз екі адамбыз.

* ырымшыл – суеверный

Қазақ сөзі. 1500 сөз Сенім



100

Мен .................................сияқтымын. Өйткені мен де ...........................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

  7. Сіз не істейсіз?

А. Сіз өз əйеліңізбен (күйеу) Дубайға демалысқа баратын болдыңыз. Көптен күт-
кен демалыс. Əрең билет алып, əйеліңізге бердіңіз. Əйеліңіз бармаймын деді. Себебі 
13 маусымда ұшады екенсіздер. Сізге «13-не неге алдың? Сəтсіз сан», – деп ренжіді. 
Енді қалай көндіресіз?
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

  8. Мəтінді оқыңыз. 

Көптеген психолог мамандар адамдардың күнделікті өмірде қолданған сөздері 
өмірге, ісіне, мінезіне, тіпті денсаулығына да əсер ететінін айтады. Неге олай, себебі 
адамдардың айтқан барлық сөздері ішінен шығады. Біреуге ұрысқанда, ашуланғанда 
айтқан сөздеріңіз біреуге емес, бірінші өзіңізге əсер етеді. Психосоматик Пезашкиан 
біздің сөйлеген сөзіміз денсаулығымызға тікелей байланысты екенін дəлелдеген. Біз 
байқамаймыз, бірақ ұрысқанда, көбіне дене мүшелерін қосып айтады екенбіз. Сіз 
нені айтып тұрсаңыз, сол мүшеңізге əсер етеді. Мысалы, «басымды ауыртпашы», 
«басың істемей ма?», «басым жарылайын деп тұр» сияқты сөздер бас ауруға, «əбден 
тойдым», «ішім-ай» деген сөздер ішауруына, «кетші» деген сөз аяқ ауруына, «көзіме 
көрінбеші», «не қарайсың?» десеңіз, өзіңіз айтып тұрғандай, көзіңізге əсер етеді. Ал 
балаларға «қазір құлап қаласың», «ауырып қаласың», «ұмытып қаласың» деудің ор-
нына «абайлап жүр», «киініп жүр», «есіңде сақта» деп сөйлегеніміз дұрыс. Сөзімізге 
мұқият болсақ, өзімізге жақсы. Сондықтан жақсы сөздер сөйлеп, жақсы өмір сүрейік.

А. «Психосоматика» термині туралы не білесіз?
..........................................................................................................................................
Ə. «Қобалжудан құтылудың ең тиімді жолы – кітап оқу» деген оймен келісесіз бе?
..........................................................................................................................................
Б. Мəтінге тақырып қойыңыз.
..........................................................................................................................................
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  9. Сөйлемдерді қазақ тіліне аударыңыз.

1. Пожалуйста, не беспокойся думая обо мне. Все будет хорошо!
 _____________________________________________________________________
2. Нажмите3 кнопку2 старт,1 и4 выполните5 задание6.
 _____________________________________________________________________
3. Айжан собирается подмести холл, а твою комнату уже подметали сегодня утром.
 _____________________________________________________________________
4. Я в гороскопы не верю, но всё равно их читаю.
 _____________________________________________________________________
5. Доктор Валюзинский2 из Франции1 подсчитал8, что7 за всю свою жизнь4 

человек3 зевает7 примерно5 250 тысяч раз6. 
 _____________________________________________________________________
6. Наша страна процветает день за днем, и меня это очень радует.
 _____________________________________________________________________
7. Ты сомневаешься в моих способностях?
 _____________________________________________________________________
8. Какие изменения произошли в твоей жизни?
 _____________________________________________________________________
9. Это – трость моего деда. 
 _____________________________________________________________________
10. Если вы видите во сне красивые бусы на себе, то вас ждет счастливая жизнь.
 _____________________________________________________________________
11. Здесь самое главное – вера. Верь в себя!
 _____________________________________________________________________
12. В народе говорят, что если человек чихает, то в данный момент о нем кто-то 

 думает или говорит.
 _____________________________________________________________________

  10. Сөздікпен жұмыс

Əуре болу
Басу 
Дін
Жору 
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Жұлдыз жорамал
Күмəндану
Мəз 
Моншақ 
Мұқият 
От 
Ояну
Өзгеріс 
Өлу 
Өркендеу 
Сенім 
Солақай 
Сыпыру 
Сіріңке
Таяқ 
Түйме 
Түшкіру 
Шындық
Ырым 
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  1. Сөйлесейік.

1. – Жүрші, екеуміз театрға барып келейік.
 – Жоқ... 

 Самалмен бара салшы, шаршап тұрмын.
 Үйде жұмыс көп, бəрін тастап театрға қалай барамыз?

2. – Бірге банкке барып келейікші.
 – Не үшін? 
 – ... 

 Карточкамның уақыты өтіп кетіпті. Жаңа карточка алуым керек.
 Ақша аударуым керек.

3.  – Халыққа қызмет көрсету орталығына барып, төлқұжатқа тапсырыс беріп келдім! 
  – Не үшін? 
  –...

 Келесі айда шетелге оқуға барамын.
 Болашақта керек болады.

4.  – Жұмыстарымды бітірдім! Кеттік.
  – Бітіріп қойдың ба? 

 Иə, кезек болмады.
 Иə, барлығын тапсырып кеттім. Ертең келемін.

  2. Газет оқиық.

АЛМАТЫДА МЕТРОПОЛИТЕН АШЫЛДЫ

Бүгін Алматыда Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ə. Назарбаевтың қа-
тысуымен Алматы метрополитені іске қосылды. Елбасы жаңа метроның алғашқы 
жолаушысы атанды. 

Алматы метросы – Қазақстандағы алғашқы, Орталық Азиядағы екінші жəне 
ТМД-дағы он алтыншы метрополитен. Метро 2011 жылдың 1желтоқсанында іске 
қосылған. Оның ұзындығы – 8,56 км. Пойыз жолдың бiр басынан екiншiсiне дейiн 
10 минутта жетедi. Тереңдігі – 40 метр. Пойыз 7 бекетке тоқтайды.

«Бұл Қазақстан тарихындағы алғашқы метрополитен болғандықтан, бүгін еліміз 
үшін тарихи күн», – деді Президент. 

Kazinform.kz
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Сұрақтарға жауап беріңіз.

А. Метрополитен қашан іске қосылған?
....................................................................................................................................
Ə. Пойыз неше бекетке тоқтайды?
.....................................................................................................................................
Б. Алматы метрополитенінің алғашқы жолаушысы кім?
.....................................................................................................................................

  3. Сөйлемдерді орыс тіліне аударыңыз.

А. Пойызбен 2 күн бойы жүргендіктен, қатты шаршадым.
 _____________________________________________________________________
Ə. Самал түнде ауырғандықтан, дəрігер шақырттық.
 _____________________________________________________________________
Б. Сізде төлқұжат болмағандықтан, шетелге шыға алмайсыз.
 _____________________________________________________________________
В. Ол кешігіп келгендіктен, жиналыс уақытында басталған жоқ.
 _____________________________________________________________________
Г. Марат тіпті дəптеріне түзу сызықты да дұрыстап сыза алмағандықтан, мұғалім 

оған ұрысты.
 _____________________________________________________________________
Ғ. Самат пен Арай сыныптас болғандықтан, бір-бірін жақсы біледі.
 _____________________________________________________________________
Д. Ұшақ кешігіп қонғандықтан, көп күтуге тура келді.
 _____________________________________________________________________
Е. Анам тамақ пісірмегендіктен, кеше мейрамханада тамақтандық.
 _____________________________________________________________________
Ж. Жанар кешіккендіктен, қатты уайымдадым.
 _____________________________________________________________________
З. Ол құжатын жоғалтып алғандықтан, анам маған ұрысты.
 _____________________________________________________________________

Ет. + дықтан/-діктен 
обозначает причину действия 

Сен келмегендіктен, мен де кетіп қалдым. 
(Я тоже ушел, так как ты не пришла).

Ақшам болмағандықтан, билет алған жоқпын. 
(Я не взял билет, потому что у меня не было денег).
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  4. Мəтіндерді оқып, мазмұнын айтыңыз.

ХРУСТАЛЬ САРАЙ

Əлемнің танымал көрмелерінің алғашқысы Foire de Saint Denis деп аталады. Бұл 
көрме Париж маңында өткен. Əлемдегі ең алғашқы көрмені 629 жылы Дагоберт 
король ұйымдастырған. Алғашқы дүниежүзілік көрме 1851 жылы Лондондағы 
Гайд паркінде өтті. Көрменің ұраны мынадай болды: «Барлық ел ұлы іс – адамзатты 
жетілдірумен айналыссын». Көрменің негізгі көрнекті жері Джозеф Пакстон салған 
темірден жəне шыныдансалынған Хрусталь сарай болды. «Алтын ғасырды» бей-
нелейтін сарай*. Хай-тек стилінде салынған əлемдегі ең алғашқы ғимарат алты-ақ 
айда салыныпты.

ЭКСПО 

Əлемдегі танымал ғимараттардың көбі ЭКСПО кезінде салынғанын бірі білсе, 
бірі білмейді. 1867 жылы Парижде қатысушы-елдердің экспозицияларын арнайы 
салынған ұлттық павильондарға орналастыру дəстүрін бастаған Дүниежүзілік 
көрме өтті. Францияның астанасы ұзақ уақыт бойы басты көрме орталығы болды. 
1889 жылы Эйфель мұнарасы Париж көрмесінің ескерткіші болды. Ал танымал 
Король көрмесінің ғимараты 1880 жылы Мельбурнда өткізілген дүниежүзілік көр-
мені өткізу үшін салынған. Король көрмесінің ғимараты ЮНЕСКО-ның дүниежүзі-
лік мұрасы статусы берілген Аустралиядағы алғашқы ғимарат атанған. Атомиум 
1958 жылғы Брюссельде өткізілген Дүниежүзілік көрмеге арналып салынған. 
Құрылыс 165 миллиард есе үлкейтілген темір молекуласының моделін бейнелейді. 
Ол – ғылыми прогрестің символы. 

АСТАНА ЕХРО-2017

2017 жылы Астана қаласында «Болашақ қуаты» тақырыбында ЭКСПО-2017 көр-
месі өткізілді. ЕХРО-2017 көрмесіне 115 мемлекет жəне 22 халықаралық ұйым қатыс-
ты. Астана ЭКСПО-2017 Көрмесінің архитектуралық символы саналатын көрменің 
орталық элементі – «Нұр Əлем». Ол – сфераны бейнелейтін əлемдегі ең үлкен ғи-
марат. Ғимараттың1-қабатында Қазақстан павильоны орналасқан. Мұнда келушілер 
елдің тарихымен, мəдениетімен, дəстүрімен, көрікті жерлерімен, сонымен қатар, 
Қазақстанның соңғы жетістіктерімен таныса алады. Сфераның ішінде «Болашақ 
музейі» орналасқан. Бұл жай ғана музей емес, «Нұр Əлем» көрмеден кейін иннова-
циялық хаб жəне маңызды зерттеу əрі мəдени орталыққа айналуы керек. Мұнда энер-
гияның негізгі түрлері ұсынылған: ғарыш, күн, биомасса, жел, су жəне кинетика.

* Мұнара – башня, сарай – дворец
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Сұрақтарға жауап беріңіз.

А. Ең алғашқы дүниежүзілік көрме қайда өткізілген?
.....................................................................................................................................
Ə. ЭКСПО кезінде қандай танымал ғимараттар салынған?
.....................................................................................................................................
Б. Сіз ЭКСПО-2017 көрмесіне қатыстыңыз ба?
.....................................................................................................................................
В. Сізге қай елдің павильоны көбірек ұнады? Неліктен?
.....................................................................................................................................

  5. Сөйлемдерді орыс тіліне аударыңыз.

А. Оған ескерте салыңызшы.
 _____________________________________________________________________
Ə. Мына нөмірге хабарласып, менің семинарға баратынымды айта салыңызшы.
 _____________________________________________________________________
Б. Төлқұжатқа тапсырыс бере салсаңшы, керек болады.
 _____________________________________________________________________
В. Менің орныма сіз бара салыңызшы.
 _____________________________________________________________________
Г. Маған да кесте сызып бере салшы.
 _____________________________________________________________________
Ғ. Теледидардың дауысын ақырындата салшы.
 _____________________________________________________________________
Д. Маған да халыққа қызмет көрсету орталығынан анықтама ала салшы.
 _____________________________________________________________________
Е. Шығарда есікті жаба салшы.
 _____________________________________________________________________
Ж. Ақшам жетпегендіктен, арзанын ала салдым.
 _____________________________________________________________________
З. Мен сурет сала алмағандықтан, бейнелеу өнері сабағын жақсы көрмейтінмін.
 _____________________________________________________________________

Ет. + а/-е/-й (-и) + салу
выступает в качестве вспомогательного глагола и выражает завершенность, 

внезапность или неожиданность действия 
Айта салды. – Сказал невпопад.
Маған бере сал. – Отдай мне.

 Ол мені үйге дейін шығарып салды. – Он выпроводил меня до дома.
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  6. Диалогті оқып, аяқтаңыз.

ЕМХАНАДА

– Айдана, сіздің қан анализіңіздің қорытындысы дайын. 
– Жүкті болғандықтан,....................................................................................
– Қорықпаңыз, анализіңіз жақсы, ешқандай қауіп жоқ. Жүкті болған соң, 5-6 ап-

таға дейін біраз ауыруыңыз мүмкін. 
– Бірінші балам болғандықтан,...................................................................
– Иə, дұрыс. Қане, көрейінші. Мына жерді бассам, ауыра ма?
– Иə, ауырады.
– Мен сізді УЗИ-ге жіберейін. Бірақ қорықпаңыз, қауіпті ештеңе жоқ. 
– Солай деңізші. Қорқып кеттім ғой, əйтпесе.
– Уайымдамаңыз, мен сізге дəрумендердің атын жазып беремін. Сіздің аллер-

гияңыз жоқ қой, иə?
– Жоқ.
– Онда жақсы. Дəруменді күніне 3 рет ішіңіз. Сосын УЗИ нəтижесін алып, маған 

келіңіз. Айтпақшы, етті, балықты көп жеңіз, сүт өнімдерін пайдаланыңыз.
– Жарайды, рақмет! 

ДƏРІХАНАДА

– Сəлеметсіз бе? Маған жақпамай керек.
– Сəлеметсіз бе? Қолыңыз сынған ба? Сізде рецепт бар ма?
– Иə, міне. Сосын маған бинт бере салыңызшы.
– Міне, алыңыз. Жақпамайды күніне 2 рет жағасыз.
– Қанша болды?
– 780 теңге.
– Міне, ақшаңыз. Рақмет!
– Сауығып кетіңіз!

КИНОТЕАТРДА

– Сəлеметсіз бе? Бізге 22:10-дағы киноға билет беріңізші.
– Кеш жарық. Орын таңдаңыз. Қай қатарға отырғыларыңыз келеді? 
– 8 қатардағы 6,7-орынға 2 билет бере салыңызшы. Айтпақшы, карточкамен 

төлеуге болады ғой, иə?
– Əрине. Қол қоя салыңызшы.
– Қазір...
– Міне, билеттеріңізді алыңыз. Кино жарты сағаттан кейін басталады. Келіп 

тұрыңыздар!
– Рақмет! 
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  7. Диалогті жалғастырыңыз. 

Мен өткен айда жұмыс бабымен Лондонға бардым. Онда мен Сара деген қызбен 
таныстым. Сара да мен сияқты құрылыс компаниясында жұмыс істейтіндіктен, еке-
уміз тез тіл табысып кеттік. Ол маған құрылыс саласындағы жаңалықтарды айтып 
берді. Мен алдағы жоспарлармен бөлістім. Сосын мен Сараны ЭКСПО-ны көру үшін 
Қазақстанға шақырдым. Сара Қазақстанға алғаш рет келіп тұрғандықтан, мен оны 
күтіп алдым. Ең алдымен, Сараны Астанаға тіркеу үшін халыққа қызмет көрсету 
орталығына алып бардым. 

ХАЛЫҚҚА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫНДА

– Сəлеметсіз бе? Бұл – Сара. Ол американдық болғандықтан, ...........................
.....................................................................................................................................
– Сəлеметсіз бе? Жақсы, қазір мына талонды аласыз да 2-қабаттағы 
кассаға кезекке тұрасыз. Кассаға ақша төлеп болғаннан кейін маған келесіз.
– Жарайды. Бірақ оның ақшасы доллар болғандықтан, .......................................
.....................................................................................................................................
– Оны кассадан сұрай салыңызшы. Сосын мына чегіңізді алып, бесінші үстелге 

барасыз. Олар сізге бəрін түсіндіріп береді. 
– Жақсы, бəрі түсінікті, рақмет!

  8. Сіз не істейсіз?

Сізден шетелдік азамат Астанада қандай жерлерді аралауға болатынын, оған қа-
лай бара алатынын сұрады. Оған қайда, қалай баруға болатынын, ол жердің ерек-
шеліктерін айтып, түсіндіріңіз.

Үлгі:
1. Пікір. Менің ойымша, ... баруға болады.
2. Дəлел. Себебі ...
3. Мысал. Мысалы...
4. Қорытынды. Сол себепті, сондықтан... 

  9. Сөйлемдерді қазақ тіліне аударыңыз.

1. Мы1 взяли6 два4 билета5 на пятый2 ряд3. 
 _____________________________________________________________________
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2. Я1 принимал участие7 на всемирном2 фестивале6 молодежи3 и4 студентов5.
 _____________________________________________________________________
3. Я подумал, что телевизор сломался и очень испугался.
 _____________________________________________________________________
4. Так как Маржан не была дома, я оставила стеклянную вазу Гаухар.
 _____________________________________________________________________
5. Мы ввели в действие новый сайт.
 _____________________________________________________________________
6. Жанар хорошо ладит с детьми.
 _____________________________________________________________________
7. У меня рука уже не болит, так как вечером по рецепту врача я намазала мазь.
 _____________________________________________________________________
8. Если вам что-то не понятно, переспрашивайте.
 _____________________________________________________________________
9. Эта книга помогает мне совершенствовать мои знания.
 _____________________________________________________________________
10. Я не представляю себя на твоем месте, я бы не смогла все это сделать за пол часа.
 _____________________________________________________________________

  10. Сөздікпен жұмыс

Бейнелеу 
Жақпамай
Жетілдіру 
Жүкті
Кесте 
Қан 
Қатар
Құрылыс 
Мұра 
Нəтиже 
Сызу 
Сызық 
Сыну 
Темір 
Түсінікті 
Тіл табысу 
Ұзындық 
Ұйым
Ұйымдастыру 
Шарт
Шыны 
Іске қосу
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  1. Сөйлесейік.
 

КІМДІ, НЕ ҮШІН ЖАҚСЫ КӨРЕСІЗ?

 Өмірде мінсіз адам болмайды. Бірақ соған қарамастан біз көп адамдардың ара-
сынан өзімізге дос табамыз, көп адамның ішінен сүйіктімізді танимыз. Ал ата-ана-
мызды, туған-туыстарымызды не үшін жақсы көретініміз туралы ойланбаймыз да. 
Себебі біз олардың кемшілігіне мəн бермейміз. Ойланып көріңізші, сіз досыңызды, 
сүйіктіңізді не үшін жақсы көресіз?

Мысалы, менің Арай, Əсел деген жан достарым* бар. Біз студент кезімізден доспыз. 
Тіпті бір-біріміздің отбасымызбен де жақын араласамыз. Арай мен Əселдің мінезі екі 
түрлі. Арай – өте сабырлы, сыпайы, ақылды қыз. Көп сөйлемейді, бірақ адамдармен 
тез тіл табысады. Ал Əселдің əлемі мүлде бөлек. Ол өнер адамы болғандықтан, мінезі 
тез өзгереді. Кейде бала сияқты кішкентай нəрсеге қуанады, кейде кішкентай нəрсеге 
ашуланып, сөйлеспей қалады. Бірақ ол өте адал. Арай екеуіміз кейде Əселді түсінбей 
қаламыз, сөйлеспей қалатын кездеріміз де болады. Бірақ ол мінезін кемшілігі деп сана-
маймыз. Мүмкін Əселді сол мінезі үшін де жақсы көретін шығармыз... 

А. Өзіңізді досыңыз немесе сүйіктіңіз туралы, оны не үшін жақсы көретініңіз 
туралы айтыңыз.

 Аты кім?
 __________________________________________________________
 Жасы нешеде? Немен айналысады?
 __________________________________________________________
 Келбеті қандай?
 __________________________________________________________
 Мінезі қандай?
 __________________________________________________________
 Сіз оны не үшін жақсы көресіз?
 __________________________________________________________

* Жан досым – настоящий, сердечный друг

  2. Диалогті оқыңыз.

Талғат: Асқар, сіз не үшін ұшқыш мамандығын таңдадыңыз?
Асқар: Мен аспанды жақсы көремін. Кішкентай кезімде туған жерімнің үстінен 

аспанмен ұшып өтсем деп армандайтынмын. Сол арманым мені осы мамандыққа 
алып келді.
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Талғат: «Армандар орындалады» дейсіз ғой! Сіз қайда оқыдыңыз?
Асқар: Мен Алматыдағы Азаматтық авиация академиясында 3 жыл оқыдым. Со-

дан кейін Флоридадағы технология институтына түсіп, онда 1 жыл оқып, елге орал-
дым. «ЭйрАстана» ұлттық əуекомпаниясында жұмыс істеп жатқаныма 8 жыл болды. 

Талғат: Бала арманыңыз орындалған екен. Сіз өзіңізді бақытты адаммын деп 
есептейсіз бе?

Асқар: Əрине, мен өте бақыттымын. Ұшқыш болу үшін көп еңбек еттім. Қазір 
ұшқыш болып, еліме қызмет етіп жүрмін. Əйелімді де ұшақта кездестіріп, ұшақта 
оған сезімімді білдірдім*. Мен тағдырыма ризамын. Аспан мен үшін елге деген, 
өмірге деген, отбасыма деген махаббатымның символы сияқты. 

* Сезім білдіру – выражать чувства

Айтыңыз.

А. Асқар не үшін ұшқыш мамандығын таңдаған?
Ə. Ол əйелін қайда кездестірген?
Б. Сіз үшін махаббат деген не? 

  3. Сөйлемдерді орыс тіліне аударыңыз.

А. Мен бəрін Маратқа айтып қоя жаздадым.
 _____________________________________________________________________
Ə. Бүгін сабақта ұйықтап қала жаздадым.
 _____________________________________________________________________
Б. Оны көргенде, ғашық екенімді айтып қоя жаздаймын.
 _____________________________________________________________________
В. Мен көйлегімді бүлдіріп ала жаздадым.
 _____________________________________________________________________

Ет. + а/-е/-й + жаздау
вспомагательный глагол жаздау показывает, что действие чуть не свершилось 

или действующие лицо едва удерживается от свершения действия. 
Соответствует значениям частиц «чуть не», «едва не»

Ұмытып кете жаздадым. – Чуть не забыл.
Айта жаздады. – Чуть не сказал.

Жоғалтып ала жаздады. – Чуть не потерял.
Мен кешігіп қала жаздадым. – Я чуть не опоздал.

Сендер күлiп жібере жаздадыңдар. – Вы чуть не засмеялись.
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Г. Кішкентай қыздың жіңішке, арық саусақтарын көргенде жаным ашып кетті.
 _____________________________________________________________________
Ғ. Ағаштың тамыры – өскен жерінде, адамның тамыры – туған жерінде.
 _____________________________________________________________________
Д. Көзіме жас келіп, жылап қоя жаздадым.
 _____________________________________________________________________
Е. Самат бəрін сезіп қоя жаздады.
 _____________________________________________________________________
Ж. Қорыққаннан жүрегім тоқтап қала жаздады.
 _____________________________________________________________________
З. Сіз құжаттарды ұмытып кете жаздадыңыз.
 _____________________________________________________________________

  4. Мəтінді оқыңыз. 

МАХАББАТ ҚҰПИЯСЫ

 Раушан гүлі махаббаттың символы болып есептеледі. Сүйіктіңізге сыйлайтын 
раушан гүлін таңдағанда түсіне мəн беріңіз. Себебі оның түсі əртүрлі мағына 
береді. 

 Ғашық адамдар тəттіні, əсіресе шоколадты көп жейтіні ғылыми түрде дəлел-
денген. 

 Неке жүзігі оң қолымыздағы төртінші саусаққа тағылады, себебі дəл сол сау-
сақта «махаббат тамыры» орналасқан. 

 Жемістердің ішінде алма түсін өзгертпей, жақсы сақталатыны белгілі. Міне, 
сондықтан гректер жақсы көретін адамына алма сыйлап, сезімін білдіретін 
болған.

 Зерттеулерге қарағанда қиын немесе қызық жағдайда кездескен жұптардың 
махаббаты ресторанда танысқан жастардың махаббатынан мықты болады 
екен.

Ет. + ып/-іп/-п + шығу
вспомогательный глагол шығу показывает полное завершение 

действия и выход из процесса
Мен барлық ыдысты жуып шықтым. – Я вымыл всю посуду. 

Жаңа келген мұғалім барлық оқушылармен танысып шықты. – 
Новая учительница познакомилась со всеми учениками.

Мен осы кітаптың бəрін оқып шықтым. – Я полностью прочитал все эти книги.
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  5. Сөйлемдерді орыс тіліне аударыңыз.

1. Жанар бұл киноның барлық сериясын көріп шыққан.
 _____________________________________________________________________
2. Мен əжемнің үйіне кіріп шығайын. Ұят болмасын.
 _____________________________________________________________________
3. Айдана өзі нəзік болғанымен, даусы жуан екен.
 _____________________________________________________________________
4. Сен ұйықтап ал, мен үйдің ішін тазалап шығайын.
 _____________________________________________________________________
5. Мен бұл кітапты 2 күнде оқып шықтым. Өте қызық кітап.
 _____________________________________________________________________
6. Самал екеуіміз 1 апта Астанада болдық. Қаланың бəрін аралап шықтық.
 _____________________________________________________________________
7. Үйге кіріп, баскиімімді алып шығайын.
 _____________________________________________________________________
8. Жүр, үйге барып шай ішіп шығайық.
 _____________________________________________________________________
9. Мен семинардан көп нəрсе біліп шықтым.
 _____________________________________________________________________
10. Сен тамақ ішіп шықтың ба?
 _____________________________________________________________________

  6. Мəтінді оқыңыз.

ТІЛГЕ ҮЙРЕНУГЕ ДЕ МАХАББАТ КЕРЕК...

Менің атым – Евгений. Өзім орыс болсам да, балалық шағым Қазақстанда өтті. 
Сондықтан қазақ тілінде еркін сөйлеймін. Мен үшін қазақ тілінің ашылмаған құпия-
лары өте көп. Мен қазақтың аңыздарын оқығанды жақсы көремін. Себебі аңыздарда 
халықтың ырым, сенімі, өмірге деген көзқарасы бейнеленеді. 

Қазір мен Жұбаныш Жексенұлы, Қайрат Нұртас, Айқын Төлепберген, Димаш 
Құдайбергенов, Маржан Арапбаева сияқты əншілердің əнін сүйіп тыңдаймын. 
«Музарт» тобының əндері де ерекше.

Мені достарым «сары қазақ» деп атайды. Айтып жүрген əндеріме қызығып, қа-
зақ тілін қалай үйренгенімді сұрайды. Бірақ басында өзім де кітапханадағы қалың 
кітаптарды ашуға қорқатынмын. Əдейі жұқа кітаптарды таңдап алып, оқи баста-
дым. Үйреніп кетеді екенсің. Сөйтіп «Махаббат, қызық мол жылдар», «Менің 
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атым Қожа» сияқты шығармалардың түпнұсқасын оқып шықтым. Мұқағали 
Мақатаевтың өлеңдерін де жақсы көремін. Оның поэзиясында қазақ ұлының туған 
жерге деген нəзік сезімі, өмірге деген махаббаты жазылған. Сөйтіп, қазақ сөзін түсін-
ген сайын қазақ халқының мəдениетіне деген қызығушылығым артты. Меніңше, 
тіл үйрену үшін де махаббат керек.

Айтыңыз.

А. Евгений қазақ тілін қалай үйренген?
Ə. Өзіңіздің тіл үйрену тəжірибеңізбен бөлісіңіз.

  7. Диалогтерді оқыңыз.

– Келе ғой, құлыным*, саған ертегі оқып берейін.
– Алақай! Ертегі тыңдаймын. Əжетай, бүгін қандай ертегі оқып бересіз?
– Бүгін мен «Мақта қыз бен мысық» деген ертегі оқып беремін. Кел, отыра ғой. 

* * *
– Анашым, мен бүгін сабақтан алты «5» алдым! 
– Ой, жарайсың, ботам!* Қандай сабақтан?
– Білесіз бе, маған бүгін апай бейнелеуден 2 бес, дене шынықтырудан 2 бес, еңбек 

сабағынан тағы 2 бес қойды.

* * *
– Айсұлу, тыңдашы, мен саған көптен бері бір нəрсе айтқым келіп жүр.
– Иə, жаным...
– Қалай айтарымды да білмеймін... Мен... Сені жанымдай жақсы көремін*. 

Маған тұрмысқа шықшы!

* Құлыным – жеребёнок мой, ботам – верблюжонок мой
  Жанындай жақсы көру – Любить всем сердцем и душой

  8. Сіз не істейсіз?

Сіз 24 жастасыз. Тұрмыс құрмағансыз. Сөйлесіп жүрген жігітіңіз де жоқ. Мектеп-
те жүргенде ғашық болған алғашқы махаббатыңыз келіп, тұрмысқа шығуға ұсыныс 
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жасады. Оны көрмегеніңізге 7 жыл болған. Бірақ ол – жақсы жігіт. Оның ата-анасы 
да жақсы адамдар. Сіз не істейсіз?

  9. Мəтіннің мазмұнын айтыңыз.

ӨМІР СҮРГІМ КЕЛЕДІ!

Жанна, сен қайдасың қазір? Мүмкін екінші сменаға қалып, дəл қазір соғыс заво-
дында жұмыс істеп тұрған шығарсың?.. Мүмкін қазір ұйықтап жатқан шығарсың?

Тыныш ұйықта, жаным! Ұйқың бұзылмасын деп, біз тұрмыз мұнда. Мен оқы-
мысты* болуды арман етуші едім. Қазіргі күнде сені қорғайтын, өзіміздің Шығыс-
ты қорғайтын, өзіміздің Отанды қорғайтын солдатпын. Таңертең соғысқа кіргенде, 
есімде сен боларсың, елім болар.

Менің өмір сүргім келеді. Жанна, білемісің, соғыста өлу деген қиын жұмыс емес. 
Көп адамдар: «Отан үшін өлеміз», – дейді. Керек болса, біздің 28 бауырымыз* сияқ-
ты өлеміз Отан үшін. Бірақ біз, солдаттар: «Отанымыз үшін өмір сүргіміз келеді!» – 
дер едік.

* Оқымысты – ученый
* бауырымыз – наши братья

Б.Бұлқышевтың хатынан үзінді 

  10. Сөйлемдерді қазақ тіліне аударыңыз.

1. Влюбленные1 не видят4 недостатка3 друг друга2.
 _____________________________________________________________________
2. Я люблю свою родину и буду защищать ее от врагов.
 _____________________________________________________________________
3. Интерес к изучению языков у меня возник в детстве.
 _____________________________________________________________________
4. Моя мама в молодости была очень красивой: белокожая, стройная девушка с тон-

кой талией. 
 _____________________________________________________________________
5. Я доволен своей судьбой. 
 _____________________________________________________________________
6. Я прочитала эту книгу в оригинале. Я не могу передать словами свои чувства.
 _____________________________________________________________________
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7. Б.Момышұлы любил свой народ и честно служил ему.
 _____________________________________________________________________
8. Мне не нравится, что у меня выступают вены на руках.
 _____________________________________________________________________
9. Мы любили нашу учительницу за её тонкую душу и доброе сердце.
 _____________________________________________________________________
10. Он выразил свою точку зрения о мифах казахского народа в конференции. 
 _____________________________________________________________________

  10. Сөздікпен жұмыс

Адал 
Аңыз 
Бұзу 
Ғашық 
Жан 
Жуан
Жұп 
Жүрек 
Жіңішке
Кемшілік 
Көзқарас 
Қызығушылық 
Мықты 
Мінсіз 
Нəзік 
Неке 
Сезім 
Сүю 
Тағдыр 
Тамыр 
Түпнұсқа 
Ұят 
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1. Өткен сабақтарды еске түсіріңіз. 
  Төмендегі сөздерді мағынасына қарай топтастырыңыз.

Шабдалы Жарнама НƏТИЖЕ Кесте Сызу Зерттеу Қаймақ 
Сүзбе Наурыз көже Бұзық Астана күні Раушан Жүрек Үнемдеу 
ТІКЕЛЕЙ ЭФИР Ғашық Қуыру Безендіру Көрермен Еркелеу 

ҚҰТТЫ БОЛСЫН! Хабарландыру Неке Жеңілдік Əткеншек 
Шабдалы Рақат Сүю Пісіру

Бұқаралық ақпарат құралдары
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Балалық шақ
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Ас əзірлейік
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Мереке құтты болсын!
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Махаббат
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Сауда жасайық
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

2. Өткен сабақтардағы жаңа сөздерді есіңізге түсіріңіз. 
  Сөйлемдерді орыс тіліне аударыңыз.

1. Табиғатты қорғау – біздің міндетіміз.
 _____________________________________________________________________
2. Адамдармен сөйлескенде, сахнада сөйлеп тұрғанда, қатты қобалжимын.
 _____________________________________________________________________
3. Эфирде жаңалықтардан кейін жарнама беріледі. 
 _____________________________________________________________________
4. Компаниямен келістік. Енді шарт дайындау керек.
 _____________________________________________________________________
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5. Кеше қызық түс көрдім. Сен түс жори аласың ба?
 _____________________________________________________________________
6. Ардақ хатты поштаға апарып тастады.
 _____________________________________________________________________
7. Тапсырысыңызды əкеліп қойыпты.
 _____________________________________________________________________
8. Өтініш, маған да бір қалам ала салыңызшы.
 _____________________________________________________________________
9. Қағазға жазып алыңыз. Кейін түсіндіріп беремін.
 _____________________________________________________________________
10. Сіздерді халықаралық əйелдер күнімен құттықтаймыз.
 _____________________________________________________________________

3. Сəйкестендіріңіз. 

1. Ас əзірлейтін адам
2. Біз ол арқылы жоғарыға көтерілеміз
3. 100 жыл
4. Ол асты дəмді ету үшін қосылады
5. Үлкенді тыңдамайтын, бұзық бала
6. Маса мен шыбынның жалпы атауы
7. Елдің бас қаласы
8. Ертегілерде қатал, жыртқыш кейіпкер болатын жануар
9. Адамдарды күлдіру үшін айтылатын сөз
10. Əншілердің əн айтатын орны
11. Іші қызыл, сырты қатты, бірақ тəтті
12. Саусаққа тағылатын əшекей

 ғасыр
 ерке
 астана
 аспаз
 қарбыз
 жəндік
 баспалдақ
 дəмдеуіш
 əзіл
 жүзік 
 сахна
 арыстан
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4. Сөйлемдерді аяқтап жазыңыз.

НЕГЕ?.. СЕБЕБІ...

1. Неге əйелдер жазда жұқа киім киеді? – Себебі жазда күн ыстық болады.
2. Неге қыста қар жауады? – Себебі...............................................................................
3. Неге балалар мектепке барады? – Себебі..................................................................
4. Неге құстар күзде басқа жаққа ұшып кетеді? – Себебі............................................
5. Мен саған ренжіп қалдым. – Себебі..........................................................................
6. Күзде жапырақтар неге сарғаяды? – Себебі..............................................................
7. Сіз неге қазақ тілін үйреніп жатырсыз? – Себебі.....................................................
8. Сіз неге жиналысқа кешігіп келдіңіз? – Себебі........................................................
9. Неге жануарлар сөйлей алмайды? – Себебі..............................................................
10. Неге адамдар бір-біріне ұқсамайды? – Себебі.......................................................

5. Суретті сипаттаңыз. Кім не істеп жатыр?

1. .......................................................................................................................................
2. .......................................................................................................................................
3. .......................................................................................................................................
4. .......................................................................................................................................
5. .......................................................................................................................................
6. .......................................................................................................................................
7. .......................................................................................................................................
8. .......................................................................................................................................
9. .......................................................................................................................................
10. .....................................................................................................................................
11. .....................................................................................................................................
12. .....................................................................................................................................

Қазақ сөзі. 1500 сөз Қорытынды сабақ



123

6. Сөйлемдерді қазақ тіліне аударыңыз.

1. Лучшие повара приготовили вкусные блюда.
 _____________________________________________________________________
2. Не хотите попробовать блюда национальной кухни?
 _____________________________________________________________________
3. Его надо смешивать равномерно.
 _____________________________________________________________________
4. Пожалуй, я останусь здесь до утра.
 _____________________________________________________________________
5. Вам стоит прочитать книгу Клэйсона «Самый богатый человек Вавилона» и 

Кийосаки «Богатый папа, бедный папа». В этих книгах написаны секреты успеха 
и богатства.

 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
6. Вчера дочка сама себе отрезала челку. Она не плакала, хотя я сильно ругала.
 _____________________________________________________________________
7. Вчера мы ходили в цирк. В шоу участвовали разные животные: обезьяны, тигры, 

львы и медведи. 
 _____________________________________________________________________
8. Если вы видите восне на себе красивые бусы, то вас ждет счастливая жизнь.
 _____________________________________________________________________
9. Здесь самое главное – доверие. Верь в себя.
 _____________________________________________________________________
10. Мы забыли купить самые необходимые вещи: мыло, шампунь и туалетную бумагу.
 _____________________________________________________________________
11. Вы можете обменять товар в течений 14 дней.
 _____________________________________________________________________
12. Самал не хочет идти со мной к сватам. Тем не менее я все же постараюсь уговорить ее.
 _____________________________________________________________________
13. Наши товары пользуются большим спросом.
 _____________________________________________________________________
14. В 2018 году в Казахстане откроется 8 производственных предприятий. 
 _____________________________________________________________________
15. Я прочитала эту книгу в оригинале. Я не могу передать словами свои чувства.
 _____________________________________________________________________

7. Грамматикалық тақырыптарды еске түсіріңіз. 
  Көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып жазыңыз.

қарап көру айта салу жібере беру отыра тұру іліп қою сұрап алу 
еңбек ету салып тастау көріп қоя жаздау сезіп қою бақытты қылу 
рұқсат ету айта жаздау еріп бару көріп қою ала салу қызмет ету
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1. Хатты поштамен....................................................................................................
2. Мен атамның үйіне анаммен................................................................................
3. Ол менің өтірік айтқанымды................................................................................
4. Ата-анаң саған Америкаға оқуға баруға............................................................?
5. Марат əлі келген жоқ. Күтіп.................................................................................
6. Уəде беремін. Мен сені.........................................................................................
7. Киіміңді шкафқа...................................................., əйтпесе шашылып қалады.
8. Салтанаттың кітаптарының арасынан........................................, сонда шығар. 
9. Менің сабаққа келе алмайтынымды мұғалімге..................................................
10. Самат мені көшеден............................................................................................
11. Сен бұл кітапты Мағжаннан..............................................................................?
12. Дүкеннен екі нан, қаймақ, кəмпит, пішен.........................................................
13. Сен кім болып.....................................................................................................?
14. Жанар университетте мұғалім болып................................................................

8. Грамматикалық тақырыптарды еске түсіріңіз. 
  Сөйлемдерді үлгі бойынша жазыңыз.
Мен өзім істедім. – Мен Айнұрға істеттім.

1. Мен өзім жаздым. – Мен Саятқа..........................................................................
2. Самал үй тапсырмасын өзі жасады. – Ол үй тапсырмасын анасына................
3. Мұғалімге мен өзім айттым. – Мен Данаға.........................................................
4. Мен ыдыс жудым. – Ыдыс...................................................................................
5. Самат жүкті өзі жалғыз көтерді. Асқар Саматтың жүгін..................................
6. Мен бұл үйді өзім жалғыз салдым. – Бұл үйді маған достарым.......................
7. Таңертең мені анам оятты. – Таңертең мен өзім................................................
8. Самалға өзің айтасың ба? – Оны оған Самал....................................................?

9. Грамматикалық тақырыптарды еске түсіріңіз. 
  Төл сөздерді төлеу сөзге айналдырып жазыңыз.

1.  «Мен кеше ғана Алматыдан ұшып келдім», – деді Асқар.
 Асқар кеше ғана Алматыдан келгенін айтты.
2.  «Əжем маған дүкеннен былғары етік сатып алып берді», – деді Айжан.
 Айжан..............................................................................................................айтты.
3.  «Мен сені түсінбеймін!» – деді Самал.
 Самал...............................................................................................................айтты.
4.  «5-жаттығуды орындау керек», – деді мұғалім.
 Мұғалім.........................................................................................керектігін айтты.
5.  Əкем: «Астанаға бармаймын», – деді.
 Əкем.................................................................................................................айтты.
6.  «Самал кітапты көп оқиды», – деді мұғалім.
 Мұғалім...........................................................................................................айтты.
7.  «Мен бұрын байқауға қатысып көрген жоқпын», – деді Айдана.
 Айдана.............................................................................................................айтты.
8.  «Мен кинотеатрдан кино көргенді ұнатпаймын», – деді Самат.
 Самат................................................................................................................айтты.

Қазақ сөзі. 1500 сөз Қорытынды сабақ



ХVІ

ҚОРЫТЫНДЫ САБАҚ



126

ТЕСТ

1. «Дөрекі» сөзіне қарама-қарсы мағыналы сөзді табыңыз.
 А. Жуас
 Ə. Қатал
 Б. Сыпайы 
 В. Ақылды

2. Дұрыс құрылған сөйлемді табыңыз.
 А. Мен кішкентай кезімде əжемнің ертегілерін тыңдаймын.
 Ə. Мен кішкентай кезімде əжемнің ертегілерін тыңдайтынмын.
 Б. Мен кішкентай кезімде əжемнің ертегілерін тыңдап жатқанмын.
 В. Мен тыңдайтынмын кішкентай кезімде əжемнің ертегісін.

3. «Лекция» сөзінің аудармасын табыңыз.
 А. Əңгіме
 Ə. Оқиға
 Б. Сабақ
 В. Дəріс

4. Көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойыңыз. Мен ..................... қобалжып тұрмын.
 А. Жай 
 Ə. Біртүрлі
 Б. Ақырын 
 В. Жаман 

5. Сөйлемнің дұрыс аударылған нұсқасын белгілеңіз.
 Спой нам песню про любовь.
 А. Бізге махаббат туралы əн айтып берші.
 Ə. Біздің махаббат туралы əнімізді айтып жатырсың ба?
 Б. Бізге махаббат туралы əн айтып бересің бе?
 В. Бізге ғашықтар туралы əн айтып бер.
 
6. Дұрыс құрылған сөйлемді табыңыз.
 А. Айман тамақ пісірілді.
 Ə. Айман тамақ пісірді.
 Б. Айман тамақ пісіру.
 В. Айман пісірді тамақ.

7. Бұқаралық ақпарат құралдары тақырыбына қатысты сөздерді табыңыз.
 А. Тікелей эфир, баспасөз, тарақ 
 Ə. Жаңалық, өмір, шабдалы
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 Б. Дəріс, газет, баспасөз
 В. Г азет, тікелей эфир, баспасөз

8. Сөйлемнің дұрыс аударылған нұсқасын табыңыз. 
 Жил-был один старик.
 А. Баяғыда бір шал болыпты.
 Ə. Бұрын бір шал өмір сүріпті.
 Б. Баяғыда бір шал тіршілік етіпті. 
 В. Баяғы заманда бір бала дүниеге келіпті.

9. Көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойыңыз. Əйгерім бұл кітапты бір ай бұрын 
бастаған, бірақ бүгін ғана...................................

 А. Оқыды
 Ə. Оқыған
 Б. Оқып болды
 В. Бастаған

10. «Жақсы көру» сөзіне қарама-қарсы мағыналы сөзді табыңыз.
 А. Ұнату
 Ə. Сүю
 Б. Жаман көру
 В. Жек көру

11. -Хана жұрнағы дұрыс жалғанбаған сөзді табыңыз.
 А. Емхана
 Ə. Дəріхана
 Б. Аурухана
 В. Білімхана

12. Сөйлемнің дұрыс аударылған нұсқасын табыңыз. 
 Оказывается он сегодня не придет на урок.
 А. Ол бүгін сабаққа келмейді.
 Ə. Ол бүгін сабаққа келе алмайды.
 Б. Ол бүгін сабаққа келмейді екен.
 В. Ол келмейді сабаққа.
 
13. Сөйлемге сəйкес жауапты белгілеңіз.
 – Сіз ауылға қай күні баратын болдыңыз?
 – ..................................................................................................................... 
 А. Ешқашан
 Ə. Келмейтін болдым.
 Б. Кеше қайтатын болдым.
 В. Ертең баратын болдым.
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14. Кездейсоқ болған əрекетті табыңыз.
 А. Дүкенде жүргенде, Айгүлді көріп қалдым.
 Ə. Кетіп бара жатқанда құжатты беріп кеттім.
 Б. Дүкенде жүрмін.
 В. Үнемі кездесіп тұрамыз.

15. Қай сөйлемде əрекет біреу үшін жасалып тұр.
 А. Ардақ Айгүлге көйлек алып берді.
 Ə. Айгүл көйлекті үтіктеп жатыр.
 Б. Ардақ жуынып болған соң киінді.
 В. Ардаққа хабарласыңыз.

16. Көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойыңыз.
 Ертең дəріске келе алмаймын. Мұғалімнен ... керек. 
 А. Айту
 Ə. Қашу
 Б. Тығылу
 В. Сұрану

17. Көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойыңыз.
 Ардақ, баспалдақтан абайлаңыз, ... құлап қаласыз.
 А. Əйтпесе
 Ə. Бірақ 
 Б. Ойбай!
 В. Сондықтан

18. Сөйлемнің дұрыс аударылған нұсқасын табыңыз. 
 Ты не выполнил свое обещание. Значит я обманулся.
 А. Сен орындамадың өзіңнің уəдеңді. Сосын мен ренжідім.
 Ə. Сен уəдеңдіорындамадың. Демек мен алданып қалдым.
 Б. Сен маған уəде бердің. Мен алданып қалдым.
 В. Сен уəдеңде тұрмадың. Өйткені мен алданып қалдым.

19. Колумбиялықтар өз дивандарын көшеге шығарып, демалатын ерекше күн қай күн?
 А. Гүлдер шеруі
 Ə. Томатино фестивалі
 Б. Жалқаулар күні
 В. Жексенбі күні
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20. Қазақтар мен қытайларда сыйлыққа пышақ сыйлауға болмайды. Оның қандай 
себебі бар?

 А. Пышақ қымбат зат
 Ə. Ұрысқа себеп болады
 Б. Темірден жасалған зат болғандықтан
 В. Ұят болады

21. Көп нүктенің орнына тиісті сөзді жазыңыз.
 .................................... ол кетіп қалыпты.
 А. Менің барғым келеді
 Ə. Ол кетті
 Б. Сен барғың келе ме?
 В. Мен барғанша

22. «Недвижимость» сөзінің аудармасын белгілеңіз.
 А. Қозғалмайтын зат
 Ə. Ауыр зат
 Б. Жылжымайтын мүлік
 В. Пəтер

23. ҚР алғашқы теңгелерінде қандай суреттер салынды?
 А. Балықтар мен жануарлардың
 Ə. Танымал тұлғалардың
 Б. Ғимараттардың
 В. Бəйтеректің

24. Қай елде тотықұстарға арналған мектеп бар?
 А. Африкада
 Ə. Қазақстанда
 Б. Аустралияда
 В. Үндістанда

25. «Хотя» сөзінің мағынасына сəйкес сөзді белгілеңіз.
 ................................., ол менің сөзіме сенбеді.
 А. Мен бұл туралы қанша рет айтқанмен
 Ə. Мен оған бұл оқиғаны айтып қойдым
 Б. Ол өте сенгіш адам
 В. Мен қанша рет сұрасам да
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26. Сен анаңмен телефон арқылы ... бе?
 А. Хабарластың 
 Ə. Сөйлестің 
 Б. Кездестің
 В. Сөйледің

27. Жеміс-жидек аттары жазылған қатарды белгілеңіз.
 А. Алма, алмұрт, қияр, қызанақ, шабдалы
 Ə. Шабдалы, жүзім, өрік, алма, алмұрт
 Б. Құрт, қазы, ірімшік, бауырсақ
 В. Шабдалы, шие, өрік, алма, ірімшік

28. Дұрыс аударма нұсқасын белгілеңіз. 
 Он осознал свою ошибку.
 А. Ол өз қатесін көрді.
 Ə. Ол қатесін айтып берді.
 Б. Ол өз қатесін таныды.
 В. Ол өз қатесін мойындады.

29. Сүт өнімдері берілген қатарды табыңыз.
 А. Шабдалы, шие, өрік, алма, алмұрт
 Ə. Ірімшік, құрт, сүзбе, айран, қаймақ
 Б. Құрт, қазы, ірімшік, бауырсақ
 В. Балық, сиыр еті, тауық, сүзбе

30. «Екі əлем» жəне «Тіл үйренуге де махаббат керек» тақырыбында берілген мəтін-
дердегі кейіпкердің аты кім?

 А. Ардақ
 Ə. Самал
 Б. Евгений
 В. Василий

  Тест жауаптары кітаптың мультимедиалық нұсқасында берілген.
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Аа

Абайлау остерегаться
Аға брат
Ағайынды братья
Ағаш дерево
Адал верный, честный
Адам человек
Ажырасу разлучиться, разводиться
Аз мало
Азайту уменшать
Азаматтық гражданство
Азық-түлік продукты
Ай луна; месяц
Айдар рубрика
Айна зеркало
Айналу вращаться; превращаться
Айналысу заниматься
Айнымау быть очень похожым
Айтқаныңыз келсін! Да будет так!
Айтпақшы кстати
Айту сказать
Айыппұл штраф
Айырбастау обменивать
Айырбастау бағамы обменный курс
Айырмашылық отличие, разница
Ақ белый
Аққұба светлокожий
Ақпан февраль
Ақпарат информация
Ақша деньги
Ақылдасу советоваться
Ақылды умный
Ақын поэт
Ақырын тихо, медленно
Ала полосатый, пестрый
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Алаң площадь
Аласа низкий
Алға вперед
Алға мақсат қою ставить цель
Алғашқы первый
Алғыс айту благодарить
Алдау обманывать
Алды перед (передняя часть)
Алдын ала заранее
Алдыңгүні позавчера
Алма яблоко
Алмұрт груша
Алпыс шестьдесят
Алты шесть
Алтын золото
Алу брать, взять
Алып кету забирать
Алыс далеко, далекий
Алыстау отдаляться
Амалсыздан вынужденно
Ана мать, мама
Анау та, тот, те
Анықтама справка
Анықтау определять
Аңыз легенда, миф
Апа сестра
Апта неделя
Ара между, среди; пчела
Арал остров
Араласу смешиваться; общаться
Аралау посещать; объехать
Ардагер ветеран
Арзан дешево, дешевый
Арзандау дешеветь
Арқасында благодаря
Арқылы через
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Арман  мечта
Армандарың орындалсын! Пусть сбудутся твои мечты!
Армандау мечтать
Арнайы специальный; специально
Арналу посвящаться; предназначаться
Арты задняя часть
Ары-бері туда-сюда
Арық худой
Арыстан лев
Ас болсын! Приятного аппетита!
Ас мəзірі меню
Аспаз повар
Аспан небо
Аспап инструмент
Астана столица
Асты низ, нижняя сторона, под
Асүй кухня
Асығу спешить; торопиться
Асырау кормить; воспитывать; выращивать
Ат имя
Ата дедушка
Ата-ана родители

Атау наименование, название; именовать, 
называть

Атқару исполнять; исполнение
Атты под названием; по имени
Аты-жөні имя
Ауа воздух
Ауа райы погода
Аудан район
Аудармашы переводчик
Аудару переводить
Аулау ловить; охотиться
Ауру болезнь; боль; больной
Ауыз рот
Ауызша устно
Ауыл село
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Ауыр тяжело, тяжелый
Ауыру болеть
Ауысу меняться
Ашу открывать
Ашулану злиться
Ашулы злой
Ашық открыто, открытый
Ащы соленый, горький, кислый
Аю медведь
Аяз мороз
Аяқ нога
Аяқкиім обувь
Аялдама остановка

Əə

Əдебиет литература
Əдейі нарочно
Əдемі красивый
Əдетте обычно
Əже бабушка
Əжім морщина
Əзіл шутка
Əзірлеу готовить
Əйел женщина, жена
Əйтпесе а то, в противном случае
Əке отец, папа
Əкелу приносить
Əлде или
Əлдеқашан давно 
Əлем мир
Əлеуметтік желі социальная сеть
Əлі еще
Əлсіз слабый, бессильный
Əмбебап универсал, универсальный
Əн песня
Əн айту петь
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Əңгіме разговор; рассказ
Əр каждый
Əрекет действие; поступок
Əрең едва; еле
Əрине конечно
Əрі и
Əріп буква
Əріптес коллега
Əркім каждый
Əрқашан всегда
Əртүрлі разный
Əсер ету влиять
Əскер армия
Əткеншек качели
Əуежай аэропорт
Əуестену увлекаться; проявлять интерес
Əуре болу беспокоиться; возиться
Əшекей украшение

Бб 

Баға цена
Бағалау оценивать
Бағана давно
Бағасын түсіресіз бе? Уступите в цене?
Бағдарламашы программист
Бағдаршам светофор
Бағыт направление
Бағыт-бағдар ориентация
Бай богатый
Байқау конкурс; замечать
Байланыс связь, общение
Байланысты связанный; в связи с
Байлық богатство
Бақ сад
Бақыт счастье
Бақытты счастливый
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Бала ребенок
Балабақша детский сад
Балалық шақ детство
Балғын свежий
Балмұздақ мороженое
Балық рыба
Бар есть
Барлығы все, всего
Барлық жақсылықты тілеймін! Желаю всего хорошего!
Бару ехать; идти; отправляться
Бару-қайту билеттері билеты туда и обратно
Бас голова
Бас ауруы головная боль
Баскиім головной убор
Басқа другой
Басқару управлять
Баспалдақ лестница
Баспасөз пресса; печать
Бастау начинать
Басты главный
Басу нажимать, ступать
Басшы начальник 
Басып шығару печатать
Батыл смелый, смело
Батыр герой
Батыс запад; западный
Баяғыда давным-давно
Бəліш пирог
Бəрекелді браво, здорово, отлично
Бəрі все
Бəрібір все равно, без разницы
Безендіру украшать; декорировать
Бейбітшілік мир
Бейнелеу изображать
Бейсенбі четверг
Бекет станция 
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Белгі знак

Белдемше юбка

Белдік ремень

Белсенді активный; активно

Беру давать

Бес пять

Бет лицо; страница

Бетпе-бет лицом к лицу

Би танец 

Биік высоко; высокий

Биіктік высота

Билеу танцевать

Биыл нынешний год

Біз мы

Білікті квалифицированный

Білім знание

Білімді образованный

Білу знать

Бір один

Бірақ но

Бірге вместе

Бірдей одинаково; одинаковый

Бірден сразу

Бірдеңе что-то

Біреу некто; кто-то

Бірінші первый

Біркісілік орын одноместный

Бірқалыпты равномерно; нормально

Бірлік единство; единица

Бірнеше несколько

Біртүрлі странный

Бітіру завершать; заканчивать

Бой рост

Бойдақ холостой
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Бойы в течение

Бойынша по, согласно
Болады будет, можно
Болашақ будущее
Болжам прогноз
Болмайды нельзя
Болу быть
Бос орын вакансия
Бос уақыт свободное время
Босқа попусту, зря
Бояу краска; красить
Бөлек отдельно, отдельный
Бөлік часть
Бөлім часть;раздел; отделение
Бөлме комната
Бөлу делить
Бұзу ломать; нарушать
Бұзық хулиганистый
Бұйра кудрявый
Бұйрық приказ
Бұқаралық ақпарат құралдары (БАҚ) средства массовой информации(СМИ)
Бұл это
Бұлтты облачно
Бұру поворачивать
Бұрын раньше; давно
Бұрынғы прошлый
Бұрыш угол; перец
Бүгін сегодня
Бүгінгі сегодняшний
Бүкіл весь, все
Бүлдіру портить; сорить
Бүрсігүні послезавтра
Былғары кожа 

Вв

Велосипед тебу ездить на велосипеде
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Гг

Гол соғу забивать гол
Гүл цветок

Ғғ

Ғалым ученый
Ғарыш космос
Ғасыр век
Ғашық влюбленный
Ғимарат здание
Ғылым наука

Дд 

Дайын готовый; готов
Дайындау готовить
Дана мудрый; штука, экземпляр
Даңғыл проспект
Дастарқан скатерть
Дастарқан жаю накрывать стол
Дауыс голос 
Даяшы официант
Дəл точно, как раз, точь-в-точь
Дəлелдеу доказывать
Дəмдеуіш специй
Дəмді вкусно; вкусный
Дəмхана кафе
Дəптер тетрадь
Дəреже степень; уровень
Дəретхана туалет
Дəрігер врач
Дəрі-дəрмек лекарства; таблетки
Дəріс лекция
Дəріхана аптека
Дəрумен витамин
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Дəстүр традиция
Дегенмен все же, тем не менее
Дейін до
Демалу отдыхать
Демалыс выходной; отпуск
Демек значит
Дене мүшелері части тела
Денсаулық здоровье
Денсаулыққа зиян вредно для здоровья
Деңгей уровень
Деп аталу называться
Дерек факт, данные
Деу сказать 
Дос друг
Достық дружба; дружеский
Дөрекі грубый; грубо
Дұрыс правильно
Дұрыс емес не правильно
Дүйсенбі понедельник
Дүкен магазин
Дүниежүзілік всемирный
Дыбысты звуковой
Дін религия

Ее

Егер если 
Егіз близнецы
Егу сажать, сеять; прививать
Еден пол
Екен оказывается
Екі два
Екі (үш) дүркін дву(трех)кратный
Ел страна
Елестеу мерещиться; представляться в воображении
Елу пятьдесят
Емдеу лечить
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Емес не
Емхана поликлиника
Енгізу вводить, вносить; внедрять
Ендеше в таком случае
Енді теперь
Енді ғана только сейчас
Ең самый
Ең алдымен в первую очередь; прежде всего
Ең болмаса хотя бы
Еңбек демалысы отпуск
Еңбек ету трудиться
Еңбек кітапшасы трудовая книжка
Еңбек өтілі трудовой стаж
Еңбекқор трудолюбивый
Ереже положение, правило
Ерекше особенный; особо
Ерекшелік особенность
Ересек взрослый
Ерін губы
Еріну лениться
Ерке избалованный; капризный
Еркек мужчина
Еркелеу ласкаться; баловаться

Еркін свободно (свободный)
вольно (вольный)

Ерте рано
Ертегі сказка
Ертең завтра
Еру следовать; таять
Ес память
Есе доля; раз
Есептесу считаться, расчитываться
Есік дверь
Есім имя
Еске түсіру вспоминать
Ескерткіш памятник
Ескерту предупреждать
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Ескі старый
Есте сақтау запоминать
Естелік памятка, воспоминание
Есту слышать
Ет мясо
Ешкі козел
Ешкім никто
Ешқайда никуда
Ешқашан никогда
Ештеңе ничего
Ештеңе етпейді ничего страшного

Жж

Жабу закрывать
Жабық закрыто
Жабысу липнуть; приклеивание
Жаға берег; воротник
Жағажай пляж
Жағдай положение, ситуация; условие
Жағу зажечь; мазать
Жаз лето
Жазба запись 
Жазбаша письменно; письменный
Жазғы летний
Жазу писать; надпись, почерк
Жазушы писатель
Жазылу выздоравливать; записаться
Жай просто; простой
Жақ сторона
Жақпамай мазь
Жақсы хорошо
Жақсы көру любить
Жақсылық благо; добро
Жақын близко; близкий
Жақындау приближаться
Жалақы зарплата
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Жалған ложный, фальшивый
Жалғастыру продолжать; присоединять
Жалғыз один; единственный
Жалқау ленивый
Жалпы общий; вообще
Жаман плохо; плохой
Жаман емес неплохо; неплохой
Жамандық зло
Жан душа
Жанкүйер болельщик
Жануар животное
Жаны возле, около
Жаны ашу сочувствовать
Жаңа новый
Жаңа ғана только что
Жаңа жыл новый год
Жаңалық новость
Жаңбыр дождь
Жаңбыр жауып тұр Идет дождь
Жаңбырлы дождливый
Жапырақ лист
Жарайды хорошо
Жарайсың молодец
Жарасу подходить, быть к лицу (об одежде)
Жариялау публиковать
Жарнама реклама
Жарты сағат полчаса
Жарық свет; светло
Жарым половина
Жарыс соревнование 
Жас слезы; молодой
Жас возраст
Жасау делать
Жастық подушка
Жастық шақ молодость
Жасыл зеленый
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Жасыру скрывать; прятать
Жатақхана общежитие
Жаттығу жасау упражняться
Жаттығу залы тренажерный зал
Жаттықтырушы тренер
Жатыр лежит
Жауап ответ
Жауапкершілік ответственность
Жауапты ответственный
Жауу идти, выпадать
Жауын-шашын осадки
Жаялық пеленка; подгузник
Жаяу пешком
Жаяу өтпе жол пешеход
Жəндік насекомое
Жəне и
Жəшік ящик
Жедел-жəрдем скорая помощь
Жезде зять 
Жейде мужская рубашка
Жек көру ненавидеть
Жеке отдельно; отдельный
Жеке өмір личная жизнь
Жекпе-жек поединок
Жексенбі воскресенье
Жел ветер
Жел соғып тұр Дует ветер
Желім клей
Желтоқсан декабрь
Жеміс-жидек фрукты
Жемқорлық коррупция
Жеңге сноха 
Жеңіл легко; легкий
Жеңілдік скидка
Жеңілу проигрывать
Жеңімпаз победитель
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Жеңіс победа 
Жеңіске жету одержать победу
Жер земля, место
Жеті семь
Жетілдіру совершенствовать
Жетістік достижение
Жетпіс семьдесят
Жету добираться; доезжать
Жеу есть, кушать
Жиен племянник, племянница
Жиі часто
Жиналыс собрание
Жинау собирать; убирать
Жиһаз мебель
Жиырма двадцать
Жоба проект 
Жоғалту терять
Жоғары верх; высоко
Жоқ нет
Жол дорога
Жолақы деньги за проезд
Жолаушы пассажир
Жолаушылар пойызы пассажирский поезд
Жолбарыс тигр
Жолдама путевка, направление
Жолсерік проводник
Жолыңыз болсын! Счастливого пути!
Жомарт щедрый 
Жору толковать; предсказывать
Жоспар план
Жоспарлы жұмыс плановая работа
Жөндеу чинить; ремонтировать
Жөтел кашель
Жуан толстый
Жуас кроткий; послушный
Жуу мыть
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Жуық около; близкий
Жуырда совсем недавно, скоро
Жұқа тонкий
Жұлдыз звезда
Жұлдыз жорамал гороскоп
Жұма пятница
Жұмсақ мягкий
Жұмсау тратить
Жұмыртқа яйцо
Жұмыс работа
Жұмыс бабымен по работе
Жұмыс істеу работать
Жұмысбасты трудоголик
Жұмысқа орналасу устраиваться на работу
Жұп пара
Жұтым глоток
Жүгіру бегать
Жүз сто
Жүзік кольцо
Жүзім виноград
Жүзу плавать
Жүйе система
Жүк багаж; груз
Жүк тасушы носильщик; грузчик
Жүктеу скачать
Жүкті беременная
Жүн шерсть; пух
Жүргізуші водитель
Жүрдек быстрый
Жүрек сердце
Жүру ходить
Жүру бағыты направление движения
Жыл год
Жыл мезгілі время года
Жыл сайынғы ежегодный
Жылау плакать
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Жылдам быстрый; быстро
Жылжымайтын мүлік недвижимость
Жылқы лошадь
Жылы тепло; теплый
Жыныс пол
Жыртқыш хищный; хищник
Жырту рвать
Жіберу отправить
Жігіт парень
Жіңішке тонкий, узкий
Жіп нитка; веревка

Зз

Заманауи современный
Заң закон
Заңгер юрист
Зат вещь
Зейнетке шығу выходить на пенсию
Зейнеткер пенсионер
Зерттеу исследовать
Зиян вред; вредно
Зияткерлік интеллектуальность
Зор большой, огромный; важно 

Ии 

Иə да
Ие хозяин; владелец
Иек подбородок
Иіссу духи
Ине иголка
Ит собака
Иық плечо

Кк 

Кəдімгі обычный
Кəрі старый
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Кəсіпкер предприниматель
Кедей бедный
Кез пора
Кез келген любой
Кездескенше! До встречи!
Кездесу встречаться
Кезек очередь
Кейде иногда
Кейін после; потом
Кейіпкер персонаж
Кекіл челка
Келбет внешность
Келесі следующий
Келін сноха; невестка
Келісу соглашаться; договариваться
Келу приходить
Кеме корабль
Кемпірқосақ радуга
Кемшілік недостаток
Кең широкий
Кеңес алу брать совет
Кеңес беру давать совет
Кеңсе канцелярия
Кеңсе тауарлары канцелярские товары
Кепілдік гарантия
Кептеліс пробка
Керек нужно
Керемет отлично
Керісінше наоборот
Кесе чашка
Кесте таблица
Кесу резать
Кету уходить
Кеш вечер; поздно
Кеше вчера
Кешегі вчерашний
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Кешен комплекс

Кешігу опаздывать

Кешіру прощать

Кешкі ас ужин

Киім одежда

Кию надевать

Кілем ковер

Кілт ключ

Кім кто

Кір жуатын ұнтақ порошок

Кірпік ресницы

Кіру заходить

Кіруге бола ма? Можно войти?

Кісі человек

Кітап книга

Кітапхана библиотека

Кішкентай маленький

Коньки тебу кататься на коньках

Көбейту умножать; увеличивать

Көбелек бабочка

Көз глаза

Көзілдірік очки

Көзқарас точка зрения

Көйлек платье

Көк синий

Көкөніс овощь

Көктем весна

Көктемгі весенний

Көл озеро

Көлік транспорт

Көмек помощь

Көмектесу помогать

Көңіл күйіңіз қалай? Как настроение?

Көңілді веселый, радостный

Көңілсіз невеселый, грустный
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Көп много
Көпір мост
Көптеген многие; множество
Көрермен зритель
Көрікті красивый
Көрініс вид
Көркем красивый; художественный
Көрме выставка
Көрпе одеяло
Көрсету показывать
Көру смотреть; видеть
Көрші сосед
Көтеру поднимать
Көше улица
Көшірме копия
Көшу переезжать
Күз осень
Күзгі осенний
Күйеу муж; супруг
Күйеу бала зять 
Күлкі смех
Күлу смеяться
Күмəндану сомневаться
Күміс серебро
Күн день
Күн күркіреу греметь (о громе)
Күн сайын каждый день
Күндіз днем
Күннен қорғау защита от солнца
Күнтізбе календарь
Күрес борьба 
Күріш рис
Күтім жасау ухаживать
Күту ждать
Күшею усиливаться; усиление
Күшті сильный
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Ққ 

Қабат этаж
Қабілет способность
Қабылдау принимать
Қағаз бумага; бумажный
Қажетті необходимый; нужный
Қазан октябрь
Қазір сейчас
Қай какой
Қайда куда
Қайдан откуда
Қайжақтан боласыз? Откуда будете?
Қайжеріңіз ауырады? Где у вас болит?
Қаймақ сметана
Қайта снова
Қайталау повторять
Қайтару вернуть
Қайту возвращаться
Қайтыс болу умереть, уйти из жизни
Қайырлы кеш! Добрый вечер!
Қайырлы күн! Добрый день!
Қайырлы таң! Доброе утро!
Қайырлы түн! Доброй ночи!
Қайырымдылық благотворительность
Қақпақ крышка
Қал родинка
Қала город
Қалай как
Қалам ручка
Қалау желание; желать
Қалта карман; мешок
Қалу оставаться
Қалың толстый
Қалыңыз қалай? Как дела?
Қамыр тесто
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Қан кровь
Қандай какой
Қандай көмек көрсете аламын? Чем я могу помочь?
Қант сахар
Қанша сколько
Қанша беруім керек? Сколько я должна?
Қанша тұрады? Сколько стоит?
Қаңтар январь
Қар снег
Қар жауып тұр Снег идет
Қара черный
Қара торы смуглый
Қарағанда чем
Қаражат средства; деньги, капитал, финансы
Қаралу проходить осмотр
Қарама-қарсы напротив; противоположный
Қараңғы темно; темный
Қарапайым обычный; простой
Қарау смотреть
Қараша ноябрь
Қарбыз арбуз
Қаржы финансы
Қарны ашу быть голодным, проголодаться
Қарсы противоположный 
Қарсы алу встречать
Қартаю стареть
Қарыз долг
Қарым-қатынас отношение; взаимосвязь
Қарындас младшая сестра (по отношению к брату)
Қарындаш карандаш
Қас брови
Қасиет свойство; достоинство; характерная черта
Қасқыр волк
Қасы возле, вблизи, рядом
Қасық ложка
Қатал строгий; требовательный
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Қатар ряд
Қате ошибка; ошибочный
Қателесу ошибаться
Қатты твердый
Қатысу участвовать, принимать участие
Қатысушы участник
Қауіпсіздік безопасность 
Қауіпті опасный; опасно
Қауын дыня
Қашан когда
Қашу убегать; избегать
Қиылыс пересечение
Қиын трудно; трудный
Қию резать; стричь
Қияр огурец
Қобалжу волноваться; волнение
Қоғам общество
Қозғалу двигаться
Қозғалыс движение
Қой баран
Қоқыс мусор 
Қол рука
Қолайлы благоприятный
Қолайсыз неблагоприятный
Қолдану пользоваться
Қолданушы пользователь
Қолдау поддержка; поддерживать
Қолжетімді доступный
Қолқою подписывать
Қолөнер рукоделие
Қолтаңба автограф
Қолшатыр зонт
Қолың боспа? Ты свободен?
Қонақ гость
Қонақүй гостиница
Қону приземляться; ночевать
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Қоңыр коричневый
Қоңырау звонок; колокол 
Қор фонд; запас
Қорап коробка
Қорғау защищать
Қорқақ трус; трусливый
Қорқу бояться
Қорытынды вывод; заключение
Қосу добавлять; плюс
Қош келдіңіз! Добро пожаловать!
Қою ставить; густой
Қоян Заяц
Қу хитрый
Қуану радоваться
Қуаныш радость
Қуат энергия; зарядка 
Қуыру жарить
Құда сват
Құжат документ
Құқық право
Құқылы быть вправе; правоспособный
Құлақ уши
Құлау падать
Құлпынай клубника
Құмырсқа муравей
Құпия секрет; секретный
Құрал инструмент; пособие
Құрам состав
Құрастыру составлять; собирать 
Құрау составлять
Құрғақ сухой
Құрметті уважаемый
Құрылыс стройка; построение
Құс птица
Құт благо; достаток
Құтқару спасать, выручить
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Құтты болсын! Поздравляю!
Құттықтау поздравлять
Құю наливать; поливать
Қыз девушка; дочь
Қызанақ помидор 
Қызғалдақ тюльпан
Қыздырыну согреваться
Қызмет деятельность
Қызмет көрсету обслуживать
Қызу температура
Қызығушылық интерес; увлеченность
Қызық интересно, интересный
Қызыл красный
Қызылша свекла
Қымбат дорого; дорогой
Қымбаттау дорожать; расти
Қымбатты дорогой
Қыр мұрын прямой нос
Қыркүйек сентябрь
Қыру брить
Қырық сорок
Қыс зима
Қысқа короткий
Қысқарту укорачивать; сокращать
Қысқасы короче
Қысқы зимний
Қысу жать; сжимать

Лл 

Лақтыру кидать; бросать
Лас грязный
Ластау загрязнять
Лауазым должность

Мм 

Мағына значение
Мазақтау насмехаться
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Мазасыз беспокойный
Мазмұн содержание
Май масло
Майлы жирный
Маймыл обезьяна
Мақала статья
Мақсатқа жету достичь цели
Маман специалист
Мамандық профессия; специальность
Мамыр май
Маңдай лоб
Маңызды важно; важный
Маса комар
Маусым июнь
Махаббат любовь
Мəдениет культура
Мəз рад; радостный
Мəлімет данные; сведения
Мəн беру придавать значение
Мəнерлеп сырғанау фигурное катание
Мəңгілік вечность; вечный
Мəселе проблема; вопрос
Мəссаған вот тебе на
Мезгіл период; пора; сезон
Мейірбике медсестра
Мейірімді добрый
Мейрамхана ресторан
Мейрамыңмен! С праздником! 
Мекеме учреждение
Мекенжай адрес
Мектеп школа
Мемлекет государство
Мемлекеттік қызмет государственная служба
Мен я; и
Менің ойымша по-моему мнению
Мең родинка
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Мерейтой юбилей
Мереке праздник
Мерекелік праздничный
Мерекеңізбен құттықтаймын! Поздравляю с праздником!
Мойын шея
Мойындау осознавать; признавать
Моншақ бусы
Мөр печать 
Мұғалім учитель; преподаватель
Мұзайдын каток
Мұқият внимательный; внимательно
Мұра наследие; наследство
Мұражай музей
Мұртты усатый
Мұрын нос
Мұхит океан
Мүлде вообще
Мүмкін возможно; может быть
Мүсін скульптура
Мықты сильный, крепкий; прочный
Мынау это, эта, этот
Мында здесь
Мың тысяча
Мырза господин
Мысық кошка
Міндет обязанность
Міндетті түрде обязательно
Міне, алыңыз Вот, возьмите
Мінез характер
Мінсіз идеальный; безупречный
Міну садиться

Нн 

Нағашы родственник по линии матери
Найзағай молния; гроза
Нан хлеб
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Наурыз март
Нашар плохой; слабый
Нəзік тонкий; нежный
Нəрсе вещь
Нəтиже итог 
Не что
Не болып қалды? Что случилось?
Не қалайсыз? Что желаете?
Неге почему; зачем
Неке брак
Неліктен почему; отчего
Немере внук, внучка (по отцовской линии)
Немесе или; либо
Неше сколько
Нешеде аяқталады? Во сколько заканчивается?
Нешеде басталады? Во сколько начинается?
Нешінші который
Нұсқа вариант, версия

Оо 

Облыс  область
Ой мысль
Ойлап табу придумывать
Ойлау думать
Ойнау играть
Ойын игра
Ойын-сауық орталығы развлекательный центр
Ойыншы игрок
Оқасы жоқ не за что
Оқиға событие; происшествие
Оқу читать; учиться
Оқулық учебник
Оқушы ученик
Оқырман читатель
Оқытушы преподаватель
Ол он, она
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Он десять
Онда там, туда; тогда, в таком случае
Онша емес не очень
Оң правый
Оңай легко; легкий; несложно
Оңтүстік юг; южный
Оралу вернуться
Орамал полотенце; платок
Орамжапырақ капуста
Орау завертывать; закутывать
Орман лес
Орналасу располагаться; размещаться
Орталық центр
Орта середина; средний (между)
Орын алу занимать место 
Орындау выполнять; исполнять
Орындық стул
Осы эта, этот
Осы жолы на этот раз
Осында здесь
От огонь
Отан родина; отечественный
Отбасы семья
Отбасы мүшелері члены семьи
Отбасылы семейный
Отыз тридцать
Отырғызу сажать; посадка
Отыру сидеть
Ояну просыпаться 

Өө 

Өзгеріс изменение
Өзгеру меняться
Өзен река
Өзі сам, сама
Өзінше болу важничать
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Өйткені потому что
Өкінішке қарай к сожалению
Өкінішті жаль; жалко
Өлең стихотворение 
Өлу умереть
Өлшем размер
Өлшеу мерить
Өмір жизнь
Өмірбаян автобиография
Өмірлік ұстаным жизненный принцип
Өмір сүру жить; обитать
Өндіріс производство; производственный
Өнер искусство
Өнеркəсіп промышленность
Өнім продукция
Өрік абрикос
Өркендеу цивилизация; расцветать
Өсімдік растение
Өсу расти; вырастать
Өте очень
Өтініш заявление; просьба
Өтіну просить
Өтірік ложь; ложный
Өткен прошлый
Өткізу проводить; пропускать
Өту проходить
Өшіргіш стерка

Пп 

Пайда польза
Пайда болу возникнуть; образоваться
Пайдалану использовать
Пайдалы полезный
Пайдасыз бесполезный
Пайыз процент
Пара взятка
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Парақша листок; страничка
Пəтер квартира
Пияз лук
Пұшық мұрын курносый
Пысық шустрый; деловитый
Пышақ нож
Пікір мнение; отзыв
Піл слон
Пісіру варить

Рр 

Рақат удовольствие
Рақмет спасибо
Рас правда
Расында на самом деле
Раушан роза
Рəсім церемония 
Ренжу обижаться
Ресми официальный
Рет раз
Реттеу регулировать
Риза болу быть довольным
Рұқсат разрешение 
Рұқсат ету позволять; разрешать

Сс

Сабақ урок
Сабын мыло
Сабырлы спокойный
Сағат часы
Сағыз шайнау жевать жвачку
Сағыну скучать
Сайын каждый
Сақал борода
Сақтау хранить; беречь; соблюдать
Сала отрасль; сфера
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Салқын холодно; прохладно
Салқындатып ішіңіз Пейте охлажденным
Салмақ вес
Салу строить; ложить
Сан число
Санау считать
Сапа качество
Сапалы качественный
Сапар поездка; путь; путешествие
Сараң скупой; жадный
Сарғаю желтеть
Сарқырама водопад
Сары желтый
Сату продавать
Сатушы продавец
Сатып алу покупать
Сатып алушы покупатель
Сау здоровый; здоров
Сау бол! До свидания!
Сауда торговля
Сауда орталығы торговый центр
Саудагер торговец
Саусақ палец
Сауығу выздоравливать
Сахна сцена
Саябақ парк
Саясат политика
Саяхат путешествие
Саяхаттау путешествовать
Сəбіз морковь
Сəйкес в соответствии с;соответствующий
Сəл чуть-чуть; немножко
Сəлем привет
Сəлеметсіз бе! Здравствуйте! 
Сəн мода
Сəнді модный
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Сəрсенбі среда
Сəттілік удача
Сəуір апрель
Себебі потому что
Сегіз восемь
Сезім чувство
Сезу чувствовать
Сейсенбі вторник
Секіру прыгать
Сексен восемьдесят
Сен ты
Сенбі суббота
Сенім вера; доверие
Сенімді надежный; уверенный 
Сену верить
Сепкіл веснушка
Серуендеу гулять
Сипаттау описывать
Сипау гладить
Сирек редко
Сиыр корова
Сияқты будто; кажется; как
Соғу бить
Соғыс война
Содан кейін после; потом
Сол левый; тот, та, то
Солақай левша
Солтүстік север; северный
Сонда там; тогда
Сондықтан поэтому
Сонша столько; настолько
Сонымен қатар а также; кроме того
Соның ішінде в том числе
Соңғы последний
Сопақ овальный
Сорпа суп
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Сосын потом; затем
Сөз слово
Сөздік словарь
Сөйлесу разговаривать; общаться
Сөйлеу говорить
Сөндіру выключать;тушить
Спортпен шұғылдану заниматься спортом
Су вода
Суару поливать
Сурет рисунок; картина; фото
Суретке түсіру фотографировать
Суретші художник
Сусабын шампунь
Сусын напиток
Суық холод; холодно
Суық тию простудиться
Сұйық жидкий
Сұлу красивый
Сұлулық салоны салон красоты
Сұңғақ стройный
Сұр серый 
Сұрақ вопрос
Сұраныс спрос
Сұрау спрашивать
Сұхбаттасу собеседование; интервьюировать
Сүзбе творог
Сүйікті любимый
Сүт молоко
Сүю любить; целовать
Сызғыш линейка
Сызу чертить; проводить линию
Сызық линия; черта
Сыйластық уважение
Сыйлау дарить
Сыйлы почетный; уважаемый
Сыйлық подарок
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Сылтау отговорка; предлог
Сымбатты стройный
Сыну ломаться; разбиваться
Сынып класс
Сыныптас одноклассник 
Сыпайы вежливый
Сыпыру подметать 
Сырға серьги
Сырт киім верхняя одежда
Сырты внешняя сторона; снаружи
Сіз вы
Сіз қашан тудыңыз? Когда вы родились?
Сізге де соны тілеймін! И вам того же желаю!
Сізді көргеніме қуаныштымын! Рад вас видеть!
Сіздің ұлтыңыз кім? Какой вы национальности?
Сіңлі младшая сестра (по отношению к сестре)
Сіріңке спичка

Тт 

Табиғат природа; натура
Табу находить; обнаруживать
Табылған ақыл отличная идея
Табыс доход; заработок
Тағдыр судьба
Тағу надевать; нацеплять
Тағы еще
Таза чистый
Тазалық чистота
Тазарту чистить, убирать
Тақта доска
Тақырып тема
Талап стремление; требование
Талғам вкус
Талдау анализировать; анализ, разбор
Талқылау обсуждать
Тамақ еда; горло
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Тамақтану есть
Тамаша прекрасно
Тамыз август
Тамыр вена; корень 
Танымал известный
Таныс знакомый, знакомо
Танысқаныма қуаныштымын! Рад знакомству!
Танысу знакомиться
Таң утро
Таңғалу удивляться
Таңғы утренний
Таңғы ас завтрак
Таңдау выбирать
Таңертең утро, утром
Тапсырма задание
Тапсыру сдавать; поручать
Тапсырыс заказ
Тапсырыс беру заказывать
Тар тесный; узкий
Тарақ расческа
Тарау расчесывать; расходиться
Тарих история
Тарту тянуть; играть на музыкальном инструменте
Тастау бросать
Тату дружный; мирный
Тау гора
Таулы горный
Тауық курица
Таяқ палка; трость
Тəжірибе опыт; практика
Тəжірибелі опытный
Тəрбиелеу воспитывать
Тəрбиеші воспитатель
Тəртіп дисциплина; правило
Тəртіпті воспитанный
Тəтті вкусный
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Тəуекел риск

Тəуелсіздік независимость

Тəулік сутки

Тегін бесплатно; бесплатный

Тегіс ровный; гладкий

Тез быстро

Тез сауығып кетіңіз! Скорейшего выздоровления!

Тек фамилия

Тек қана только

Тексеру проверять 

Телеарна телеканал 

Темекі шегу курить; курение

Темір железо; железный 

Теміржол вокзалы железнодорожный вокзал

Тең равный; равно

Теңіз море

Терезе окно

Тері кожа; шкура

Тиімді эффективный

Тиісу трогать; цепляться

Тиын копейка

Тоғыз девять

Тойлау праздновать

Тоқсан девяносто

Тоқтау останавливаться; прекращаться

Толу исполняться; полнеть

Толы полный; наполненный

Толық полный

Толықтыру дополнять

Томпақ пухлый

Тоңазытқыш холодильник

Топырақ почва

Тотықұс попугай

Тою наедаться

Төбелесу драться
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Төлем платеж

Төлеу платить; оплачивать

Төлқұжат паспорт

Төмен вниз; низ

Төрт четыре

Төсек-орын постель

Туған родной 

Туған жер родина

Туған жыл год рождения

Туған күн день рождения

Туған күніңізбен! С днем рождения!

Тура прямо

Тура келу совпасть

Туралы о, про

Турау нарезать

Туу родить; рождаться

Туынды произведение

Туыс родня; родственник

Түбір корень

Түзу прямой

Тұз соль

Тұлға личность

Тұманды туманный

Тұмау грипп

Тұңғыш первый

Тұрғылықты жер место жительства

Тұрмыс құру выходить замуж

Тұрмыстық заттар бытовые предметы

Тұру стоять

Түйе верблюд

Түйіндеме резюме

Түйме пуговица

Түлкі лиса

Түн ночь

Түп дно; низ
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Түпнұсқа оригинал
Түр вид
Түрлі түсті цветной
Түс цвет; сон
Түсінікті понятно, ясно
Түсіну понимать
Түсіру снимать (фото, фильм); выгружать
Түскі ас обед
Түсу спускаться; слезать
Түтін дым
Түшкіру чихать
Тыйым запрет
Тыныш тихо
Тыныштық тишина
Тыңдау слушать
Тырысу стараться
Тігінші портной, портниха; швея
Тігу шить; пошив
Тізім список
Тікелей прямой;непосредственный
Тіл язык
Тіл табысу находить общий язык; ладить
Тілегіңіз үшін рақмет! Спасибо за пожелания!
Тілек желание; просьба
Тілеу желать
Тілім кусок
Тіпті даже
Тіркелу зарегистрироваться
Тіркеу регистрация
Тіршілік существование 
Тіс зуб

Уу

Уайымдау переживать; беспокоиться
Уақыт время
Уəде обещание



171Қазақ сөзі. 1500 сөз Сөздік

Ұұ 

Ұжым коллектив
Ұзақ долго; долгий
Ұзын длинный
Ұзындық длина
Ұйқыдан тұру просыпаться
Ұйықтап қалу проспать
Ұйықтау спать
Ұйым организация
Ұйымдастыру организовывать
Ұйытқу порыв
Ұқсау быть похожим
Ұл сын; мальчик
Ұлт нация; национальность
Ұлы великий
Ұмыту забывать
Ұн мука
Ұнау нравиться
Ұрлау воровать
Ұры вор
Ұрысу ругаться; ссориться
Ұсақ мелкий
Ұстау держать; хватать
Ұсыну предлагать
Ұсыныс предложение
Ұтыс выигрыш
Ұшақ самолет
Ұшу летать; лететь
Ұялу стесняться; стыдиться
Ұят стыд; стыдно

Үү 

Үздік лучший; с отличием
Үй дом
Үйлену жениться



172Қазақ сөзі. 1500 сөз Сөздік

Үйлену тойы свадьба
Үйрену учиться
Үлгеру успевать
Үлкен большой
Үнемдеу экономить
Үнемі всегда; постоянно
Үсті верх; лицевая сторона
Үш три
Үшін ради; для

Хх 

Хабарландыру объявить; объявление
Хабарласу сообщать; звонить
Халық народ
Халықаралық международный
Ханым госпожа
Хат письмо
Хаттама протокол
Хатшы секретарь
Химиялық тазалау химчистка

Шш 

Шабдалы персик
Шағу щелкать; кусать
Шағын небольшой
Шақырғаныңыз үшін рақмет! Спасибо за приглашение!
Шақыру приглашать
Шақырым километр
Шалбар брюки; штаны
Шамамен примерно
Шанышқы вилка
Шаңғы тебу кататься на лыжах
Шаңсорғыш пылесос
Шарт договор
Шаршау уставать
Шаш волосы
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Шаштараз парикмахерская
Шебер мастер
Шемішке семечки 
Шеру парад; шествие
Шетел заграница
Шеті край (чего-либо)
Шешім решение
Шешу снимать; решать; разгадывать
Шие вишня
Шілде июль
Шомылу купаться
Шөбере правнук/правнучка
Шөлдеу испытывать жажду
Шуақты солнечный
Шулы шумный
Шұжық колбаса
Шыбын муха
Шығар вероятно; наверно
Шығармашылық творчество; творческий
Шығармашылық табыс творческий успех
Шығу выходить; выезжать
Шығуға бола ма? Можно выйти?
Шығын затраты; расход
Шығыс восток; восточный
Шыдамды терпеливый
Шыдау терпеть
Шын жүректен от чистого сердца
Шындық правда; истина
Шыны стекло; стеклянный
Шынымды айтсам если честно; честно сказать
Шырша ель
Шырын сок

Ыы

Ыдыс посуда
Ылғалдандыру увлажнять
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Ынтымақтастық сотрудничество
Ыңғайлы удобный
Ыңғайсыздану чувствовать неловкость
Ырым суеверие
Ыстық жарко; горячий

Іі

Ізгі тілекпен с наилучшими пожеланиями
Іздеу искать; поиск
Ілу вешать
Іні младший брат
Ірімшік сыр
Іс дело
Іске қосу ввод в действие
Іссапар командировка
Істеу делать
Іш внутренняя часть
Іші пысу скучать
Ішу пить

Яя

Яғни то есть
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