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лемдік тіл йрету т жірибесіні  ке  тараған, о ық дістемелерін не і е ала отырып жа ылған бұл оқулық діксі  
білім беру моделі арқылы « а ақ тілін шетел тілі ж не екінші тіл ретінде оқыту» дістемесі не і інде  ірлен ен 
қа ақ тілін оқытуға арналған  типтік оқу- дістемелік кешенні  құрамына енеді. Оқулық қа ақ тілін ме еру де ейін 
бағалауды  а тест ж йесі мен уропалық стандарт де ейлеріне с йкес ортадан жоғары де ейде оқитын топтарға 
ұсынылады. 

       сынылып отырған оқулық қа ақ тілін ме еруді  ортадан жоғары де ейі 2  бойынша ірлен ен. Оқулықта 
коммуникативтік дағдыларды дамытуға не і  болатын сөйлеу рекетіні  т рлері бойынша тілдік материалдар 
қамтылған. Тілдік қатынасты  отбасы-тұрмыстық, м дени- леуметтік, к сіби-елтанымдық ж не қоғамдық салаларына 
с йкес ө екті тақырыптарды қамтыған м тіндер мен коммуникативтік тапсырмалар ж йесі тіл йренушіні  сөйлеу 

рекетіні  оқылым, ты далым, жа ылым, айтылым т рлері бойынша тілдік дағдылары мен сөйлеу іскерліктерін 
қалыптастыруға бағытталған. Сонымен бір е, ты далымға арналған аудиом тіндер мен тапсырмалар аудиодискі е 
жа ылып, оқулыққа қосымша ретінде жеке ұсынылды. 

Оқулық қа ақ тілін шетел тілі немесе екінші тіл ретінде йренушілер е, қа ақ тіліні  оқытушылары мен діскерлеріне, 
сондай-ақ жалпы қа ақ тілін йренемін де ен оқырман қауымға арналған. 

ебник ра работан на основе широко распростран нных, передовых методик в практике обу ени  ыку и вл етс  
аст  типово о у ебно-методи еско о комплекса дл  обу ени  ка ахскому ыку, ра работанному по методике 

«Обу ение ка ахскому как иностранному или как второму ыку» ере   модел  непрерывно о обра овани . ебник 
рекомендуетс  дл  рупп, обу а ихс  на уровне выше средне о, соответству ем системе о енки уровн  владени  
ка ахским ыком а тест и уровн м вропейско о стандарта. 

екомендуемый у ебник ра работан дл  обу ени  ка ахскому ыку на уровне выше средне о 2 . дес  охва ен 
ыковой материал, вл ийс  фундаментом ра вити  коммуникативных навыков по видам ре евой де тел ности. 

Система коммуникативных аданий и текстов, которые отража т актуал ные вопросы, соответству ие семейно-
бытовой, кул турно-со иал ной, профессионал ной, сфере страноведени  и об ественной сферам ыковой 
коммуника ии, направлены на формирование у ли , обу а ихс  ыку ыковых навыков и умений по таким видам 
ре евой де тел ности, как тение, аудирование, пис мо, оворение. Также как дополнение к у ебнику предла а тс  
аудиоматериалы по блоку аудирование, которые были аписаны на аудиодиск, и соответству ие адани . 

ебник предна на ен дл  ли , и у а их ка ахский ык как иностранный или как второй ык, преподавателей и 
методистов ка ахско о ыка, а также дл  широко о кру а итателей, жела их обу ат с  ка ахскому ыку.
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сынылып отырған қа ақ тілін ме еруді  ортадан жоғары де ейін 2   оқытуға 
арналған оқулықты  екінші басылымы а ақстан еспубликасы М дениет ж не спорт 

министрлі і Тілдерді дамыту ж не қоғамдық-са си жұмыс комитетіні  тапсырысы бойынша 
а ақстан еспубликасыны  тілдерді дамыту мен қолдануды  2011-2020 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасы а сында діксі  білім беру моделі арқылы « а ақ тілін 
шетел тілі ж не екінші тіл ретінде оқыту» дістемесі не і інде  жарыққа шығып отыр.

Аталған оқулықты  бірінші басылымы а ақстан еспубликасы Білім ж не ғылым 
министрлі і лттық тестілеу орталығымен 2012 жылы  а ақстан еспубликасы М дениет 
ж не ақпарат министрлі і Тіл комитетіні  тапсырысымен  діксі  білім беру моделі арқылы 
« а ақ тілін шетел тілі ж не екінші тіл ретінде оқыту» дістемесі не і інде  қа ақ тілін оқытуға 
арналған  типтік оқу- дістемелік кешен ретінде жарыққа шыққан. ешен қа ақ тіліні  бес 
де ейлік қарапайым, ба алық, орта, ортадан жоғары, жоғары де ей  оқулықтарынан 
тұрады. Оқулықтар қа ақ тілін ме еруді  коммуникативтік тілдік құ ыреттіліктерін 
анықтайтын 2015 жылы 24 қарашада а ақстан еспубликасы нвести и лар ж не даму 
министрлі і Техникалық реттеу ж не метроло и  комитетіні  №236-О  бұйрығымен 
бекітіл ен қа ақ тілін оқытуды  талаптарын анықтайтын  СТ 1926-2015,  СТ 1928-2015, 

 СТ 1929-2015,  СТ 1925-2015,  СТ 1927-2015 а ақстан еспубликасыны  ұлттық 
стандартыны , а ақ тілін оқытуға арналған бір л і бағдарламаны  не і інде ірленді. 

2016 жылы бес де ейлік оқулықты  тіл йренушілер тарапынан жоғары сұранысқа 
ие болған қарапайым А1  ж не ба алық А2  де ейлеріне толықтырулар мен ө ерістер 
ен і іліп, екінші басылымы жарыққа шықты. 

сынылып отырған қа ақ тілін ме еруді  ортадан жоғары де ейін 2  оқытуға 
арналған оқулықты  екінші басылымын ірлеу барысында ө ірлерде і тілдерді оқыту 
орталықтарыны  оқытушылары мен діскерлерінен оқулықты  ма мұнын жа артуға, 
жетілдіру е байланысты ұсыныстары мен пікірлері не і е алынды.  

Оқулық ма мұны бел ілі бір тілді екінші тіл ретінде оқытуды  халықаралық 
т жірибелеріне с йкес сөйлеу рекетіні  Ты далым, Оқылым, Жа ылым, Айтылым си қты 
т рлерін қамтиды.  

Оқулық  12 бөлімнен тұрады. р бөлім 2 сабақты қамтиды. р сабақта жа а лексикалық, 
рамматикалық тақырыптар ұсынылады. Алғашқы ме ер ен ақпарат пен кейін і ме ер ен 

лексикалық бірліктерді  бірін-бірі толықтырып, сө дік құрамда діксі  қолданысқа т су 
барысында тіл йренушіні  менші іне айнала беретіні ескерілді. Жа а сө дермен таныстыру 
мақсатында оқулықты  со ында қа ақша-орысша сө дік ұсынылып отыр. 

рамматикалық тақырып сөйлеу рекетіні  т рлерімен тығы  байланыста беріл ен, 
алайда рамматиканы тере  ме ерту шін жеке бір бөлік ретінде де қарастырылады. 

рамматикалық тақырыпқа қатысты м ліметтер рамматикалық анықтағышта толық 
қамтылған. 

р бөлім жа а лексикалық қормен таныстырудан басталып, өткен тақырыпты еске 
т сіру тапсырмаларымен жалғасып, жа а тақырып бойынша тапсырмалармен ұласады. 
Тапсырмалар жеке, жұппен ж не топпен орындауға не і дел ен, бір ерекшелі і «қа ір ж не 
осында» қағидасы арқылы орындалады. рбір тапсырманы  орындалуы бойынша л і 
беріл ен. 

Жа ылым рекетін дамыту мақсатында шағын іс қаға дарыны  бірқатар л ілерін 
бере отырып, бекітіл ен типтік формалары бойынша сө дікті  көме імен ішінара толтыру 
тапсырмалары берілді. сынылған тақырыптық суреттер мен т рлі л іде і сы балар, 
елтанымдық деректер тіл йренушілеріні  айтылым рекетін дамытуға не і делді. Тіл 

йренушіні  ты далым білі ін дамыту мақсатында де ей е с йкес ты далым м тіндері 
аудио таспалар арқылы жеке ұсынылды.

ұрметті ріптестер, ма мұны жағынан жетілдіріл ен, жа а, ө екті тақырыптар 
қамтылған оқулықты  екінші басылымын ұсына отырып, ерекше ынта мен ықыласты талап 
ететін осындай қиын да, қы ықты тіл йрену ісінде осы оқулық ө дері і е көмекші болады 
деп сенемі . 

вторлардан
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  м  кі а өліні  өменде і өздерді ар  а а р з

нағаш немере ар нда
і лі келін

аға іні

 ирамида  өз м ағ н а з

Р
Р

К
Р

К Р

 өменде і ғ мдард  алай іне і ізді ай з

ТАТУЛЫҚ СЕНІМДІЛІК
              

- САБАҚ1ОТБАСЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ

«Іссапарға барар алдында...»
«Іссапарға бармас бұрын...»
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 иі і өздерді й  өйлемді л р з
) айрық а      ) мұра ер      ) қуану      ) м селе

А. ................................. шешімі бар немесе жоқ іс.
. ................................. өмірде жақсы хабарды есті енде адамда болатын се ім.

Б. ................................. ата-анадан, туысқаннан бір атты мұраға алып қалатын адам.
. ................................. «ерекше» сө іні  синонимі болып келетін сө .

 өздерді ірке ірі із
1 м селені А  та дау 7 мақтан  қуану
2 жарасымды  асу 8 д ниетанымы  тұру
3 құлақ Б  шешу 9 балалық Ж  тұту
4 намысқа  айналысу 10 йлену  ке
5 жар  отбасы 11 неке е  шақ
6 спортпен  ти 12 балаша  тойы

 иі і өздерді й  өйлемді л р з

мәселені, ерекшелігі, мақтан тұтуы, айналысу, құлақ асу, таңдады, 
сезімтал, дүниетанымын, салып, нәзік, мұрагерің

1 Отбасындағы   м � л  і  бірі іп шешкен дұрыс.
2 Мені  ұлым журналист мамандығын ............................. .
3 рте йленсе , і і ді басар .......................................... ө і мен бір е өседі.
4 рбір қа ақстандық а амат ө  Отанын .................... .......................... керек.
5 Бала т рбиесімен ке де, ана да қатар ......................................... керек.
6 Ол араға он жыл ......................... туған жеріне қайта оралды.
7 Танымдық бағдарламалар баланы  ............................................ ке ейтеді.
8 лкендерді  айтқан сө деріне ..................... ................... керек.
9 ы  бала .........................., ..................................... болып келеді.
10 р отбасыны  ө індік .................................... болады.

 өменде еріл ен м ін е ауа  ері із  

1. Теледидардан, журналдардан 
бала тәрибесі туралы мақалалар 
мен хабарларды көресіз бе?
а  и

 жоқ
б  кейде

5. Сіз бір жұмыс істеп жатқанда 
балаңыз өз көмегін ұсынса 
қабылдайсыз ба? 
а  и

 жоқ
б  кейде

ауаптарда 
неше 
«иә»,
«жоқ», 
«кейде» 
жауаптары 
барын сана ы . 

ә» 
де ен жауап 

п б лса,
нда сі  тама
а ата анасы .

«Жоқ» немесе 
«Кейде»  
де ен жауап 

п б лса, 
нда сі е 

бала ы ға п 
іл б лу 

ере .

2. Балаңызбен жиі ойнайсыз ба?
а  и

 жоқ
б  кейде

6. Балаңызға тек қажет жағдайда 
ғана бұйрық бересіз бе?
а  и

 жоқ
б  кейде

3. Бала тәрбиесімен жұбайыңыз еке-
уіңіз де айналысасыз ба?
а  и

 жоқ
б  кейде

7. Қоршаған орта баланың қалып -
тасуына ықпал етеді деп ойлайсыз 
ба?
а  и

 жоқ
б  кейде

4. Денешынықтыру сабағы бала ның 
физикалық өсуіне көме гін тигізеді деп 
ойлайсыз ба?
а  и

 жоқ
б  кейде

8. Балаңызға «Менің уақытым жоқ», 
«Мен жұмыс істеп отырмын» деген 
сөздерді жиі айтасыз ба?
а  и

 жоқ
б  кейде
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 уре ерде і адамдар ай алан  ше ері екенін ау  аз з

С  С  

Р  
Р

кендір а
анғалие

 

 
К Р

арина

 

  

 

Ра ман мар

 

Р

ария а д л

 

  м  өменде і ғ мдард  а а өз ен алай ай ам з  
р л мд  айдалан з

  
ерекше ты дау

тату отбасы он жыл өткен со
футбол ойнау, ша ғы тебу т.б. рақмет айту

көп н рсе білетін бала бала, немере

л і: 

  м  өменде і ке ені л р здар  аз лған ра ард  
келе і а  ері іздер

ала ата ана а қандай сұрақтарды жиі қояды

  
1

......................................................... ................................................................
2

......................................................... ................................................................
3

......................................................... ................................................................
4

......................................................... ................................................................
5

......................................................... ................................................................
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ҚЫ ЫМ

з

Балам мектепке 
барарда жұбайы-
мы  екеуімі ді  
алдымы да «Біржан-
ды қандай мектепке 
бере мі » де ен 

лкен м селе тұрды. 
Сонда баланы  ө і 
«Мен тек қа ақша 
оқимын» деп тұрып 
алды. Сөйтіп, қала-
дағы №12 мектепке 
бердік. Баламны  
осы та дауына 
қуандым.

1
Мен Ақмола 

облысыны  рей-
ментау ауданы 
Сілеті ауылында 
д ние е кел енмін. 

кем  құрылыс шы, 
анам  қа ақ тілі мен 

дебиеті п ніні  
мұғалімі. Мен ата-
анамны  парасатты, 
д ниетанымы ке , 
тамаша жандар 
екенін мақтан 
тұтамын.

2 Бес баланы  
кесімін. осхан, 

Айхан, астан, 
бдірахман есімді 

ұлдарым, ажайып 
де ен қы ым бар. 
... ім 23 жасымда 

йлен енмін. рте 
йлен енні  бір 

жақсысы, і і ді 
басар мұра ер лері  
ө і мен бір е өседі. 
Балаларым  мені  
болашағым

3
ш ағамнан 

кейін араға он екі 
жыл салып д ние е 
келіппін. Ата-
анамны  қы ы емес, 
немересі си қты-
мын. Ата-анамны  
маған де ен 
мейірімі айрықша 
болды. ркелікпен 
бала  бақшаға 
барған жоқпын. 
Т рбием мен анам 
айналысты. Мен 
ата-анамды ерекше 
құрметтеймін

4

 ін е йке  дұрыс неме е дұрыс емес ауа  ел іле із

№ 1 р р  
еме

1 Оларды  алдында кітап алу туралы м селе тұрды. 

2 Біржан орысша оқығысы келді.

3 скендір Хасанғалиев ұлын қа ақ мектебіне берді.

4 Ата-анасы баласыны  та дауына қуанды.

№ 2 р р  
еме

1 ахман  бес баланы  кесі.

2 Ол пайғамбар жасында йленді.

3 Оны  ойынша ерте йлен ен дұрыс.

4 Оны  қы ыны  аты  ажайып.

№ 3 р р  
еме

1 Алматы облысы Ақши ауылында д ние е келді.

2 Оны  анасы  математика п ніні  мұғалімі.

3 Ол ө  ата-анасын мақтан тұтады.

4 Оны  кесі құрылыста жұмыс істейді.

«Ж
ұл

ды
зд

ар
 о

т
ба

сы
» 

ж
ур

на
лы

на
н
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 ін мазм н  й нша өменде еріл ен йлард  а р н а з

л йлард  кім ай

1 Бала  бі ді  болашағымы , і імі ді басар мұра ерімі . А  скендір Хасанғалиев

2 Мен ата-анамды мақтан тұтып, құрметтеймін.  ахман Омар

3 Баланы  та дауына ө  келісімін беріп, қуанды. Б  арина алайберді

4 Ата-анам мені ерекше жақсы көріп өсірді.  ари  абдол

 інен ин нимдерін а з
лда  йел  ар .................................................... адамдар ....................................................

риза лу .................................................... а н ру ....................................................

уу  өмір е келу .................................................... екілді ....................................................

аз .................................................... ерекше ....................................................

  м  

1. М тінді қайта оқы ы дар.

2. М тіндер бойынша қарсы топқа сұрақ қойы ы дар.

 н  ра ар  н  ра ар

1................................................................ ...............................................................

2. .............................................................. ...............................................................

3. .............................................................. ...............................................................

4. .............................................................. ...............................................................

5. .............................................................. ...............................................................

 иі і өзді й  өйлемді л р з

сондықтан                  себебі

1. Ата-анам мені еркелетіп өсірді, 
............................. мен оларды 
құрметтеймін.

2. Мен баламны  та дауына 
қуандым, ............................ ол дұрыс 
та дау жасады.

3. Балаларым мені  мұра ерім, 
......................... оларды  біліміне көп 
қаржы жұмсаймын.

4. Мен ата-анамды мақтан 
тұтамын, ........................... олар 
парасатты адамдар.

5. Мен журналист болғым келеді, 
................. журналистка факул тетін 
та дадым.

6. а ақ отбасында ер адамды 
құрметтейді, .................... со ғы шешімді 
сол қабылдайды.
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12

л ері із
 а  

де еніміз
ізді  й з

 із а
зда кім е

 ай з

  
де еніміз не

 зі із
 урал  не 
ай  ере 

ала з

 л ілі 
а  де  

андай а
н ай уға 

лад

  а н 
д зд  

мінезін ай
 ері із

л ері із

 ізі ізді  
лған н 

алай з а  
е е  е е ін 

індірі із

 із д а
р зға 
р зд  

ай а з а

 лкен а  
лған а  

ма  лде шағ н 
а  лған 
а  ма   

е е  е е ін 
індірі із

 алалар 
өз а а анала
р на ау  

керек е  
ізді  й з

алаған 
рағ зд  

а да з

 а а
на луд  
андай и н 
а ар  ар 

де  йлай з

 із а  
а а ана з а  

а  а а ана 
лу шін не 

і еу керек

л ері із

 із а  
д з а  

а  д  
лу шін не 

і еу керек

л ері із

 р ала 
мен з ала 

а н д ар 
ла ала ма

 а ана 
ала р и

е інде андай 
а елік і е
руі м мкін

 ізді  е  
а  көре ін 

у ан з  
л кім  л 

адамд  не шін 
а  көре із

алаған 
рағ зд  

а да з

алаған 
рағ зд  
а да з

 зі ізді  
мінезі ізді 

ай  ері із

  а н 
д з

д  кел е ін 
и а а з

  м :

Қағаздан дөңгелек жасаңыздар да, сол қағазды торкөз-
дерге лақтырыңыз. Қағаз қай торкөзге түссе, сондағы 
сұраққа жауап беріңіз. Егер сұраққа жауап берсеңіз 1 
ұпай, ал жауап бере алмасаңыз, алдыңғы жинаған ұпай-
дан бір ұпай алынып отырады.

Ж М С Р : 
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АММАТ КА

 ре емен ан з

ссапарға бармас бұрын құжаттарды ірлеу керек.
Жұмысқа тұрар алдында мемлекеттік тілден емтихан тапсырады.

ссапарға барар алдында .......                                                   
ссапарға бармас бұрын .... 288 - бет.

 иі і мшан  алға з

- ар     -мас    -ер     
-ер     -мес     -бас     
-пас   -пес     -р     
-ар

1 бар..... алдында оқы...... бұрын

2 кет..... алдында көр...... бұрын

3 кел...... алдында жа ...... бұрын

4 ұйықта...... алдында айт...... бұрын

5 жаса..... алдында кет....... бұрын

 л р з  

1. Ол са хатқа шықпас ........................ сол ел туралы ақпарат жинайды.
2. Асқар киім алар ...................... киімні  бағасына қарайды. 
3. Мен кітап сатып алмас ...................... авторына қараймын.
4. Шет ел е барар .................... бірнеше қажетті фра а жаттап алы ы .
5. Ол қонақ й алар ....................... орналасқан жеріне қарайды.
6. Асқар мамандық та дамас .................... ата-анасымен ақылдасты.

 өйлемді ая а з

1. Мен дәрігерге
бармас бұрын 

…........................................
...........................................
........................................ .

2. Мен жүгірер 
алдында 

….........................................
............................................

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

3. Бір істі 
жасамас бұрын 

….........................................
............................................

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

4. Дәрі қабылдар 
алдында 

….........................................
............................................

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

5. Кез келген тауар 
сатып алмас бұрын 

….........................................
............................................

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

6. Отбасын құрар 
алдында

 …........................................
............................................
....................................... .
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 өменде еріл ен йларға ікір ай з  

Сі  қалай ойлайсы  Ойы ы ды д лелдеу е тырысы ы .

25 ЖАСҚА ТОЛМАС БҰРЫН
Жиі кинотеатрға 

бару өп кітап оқу Сенбі, жексенбі 
қыдыру

а ақстан бойынша 
са хат жасау

Ата-анаға қаржылай 
көмектесу

Шет елдер е са хат 
жасау

афе, мейрамхана-
ларға жиі бару

Жақсы фирмаға 
жұмысқа орналасу ар ера жасау

Машина, й сатып 
алу

епо итте ақша 
жинау

Спортпен айналысу рікті болып жұмыс 
істеу

айырымдылықпен 
айналысу

л і: 25 жасқа толмас бұрын, ай р мд л ен айнал у  де енді 
қолдаймын қолдамаймын. Себебі .........................................................................

А ТЫҚ МАС І І

а е і із е арар  а а  ал з

Қ

«Отбасы күні»

15
А ЫҚА А ЫҚ
Отбасы күні
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ТЫ А ЫМ

   ауа  ері із  
1. Сі е ата-ана ы  немі ақыл, ке ес айтты ма
2. Сі  кім е ұқсайсы  Ана ы ға лде ке і е
3. Ата-ана ы ды сипаттай аласы  ба
4. Сі е немі кім қолдау көрсетеді  Ана ы  ле 

ке і  бе

 ікір ілдірі іздер
1. Балаға немі ақыл айту, ке ес беру, 
ескерту жасау дұрыс па
2. « ру, ұрсу» бала т рибелеуде дұрыс па

 да з   неме е  де  ауа  
ері із №1

Жоқ

лназ лім ерей
тележүргізуші

1 Ата-анасы  асыл жандар.
2 кесіні  есімі  лім ерей.
3 кесіні  жеке к сібі жоқ.
4 кесі іссапарда ж реді.
5 Анасы  мұғалім.
6 Анасы  парасатты жан.
7 Анасы ақыл айтпайды.

 да з  ра арға ауа  ері із №2

1 Асанны  кесі қандай адам

ан  студент

2 кесі оған мамандық та дауына ке ес берді ме

3 андай жағдайларда кесінен көмек сұрайтын еді

4 кесі оны  т рбиесіне қаншалықты кө іл бөлді

 да з  р  н ан  аз з №3

1 Жұбаныш Жексенұлы балаларымен імелеседі.

ан ш 
ек ен л

нші

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

2 Оны  ұлы нер академи сында 1-курста оқиды.

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

3 ы ы өскенде к сіпкер болғысы келеді.

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

4 Ол балаларыны  ойларын кейде ты дайды, 
кейде ты дамайды.

......................................................................................................................
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А ТЫ ЫМ

  м  өменде і ірек өздерді айдалана р  д зға ра  
й з

ске асырар 
алдында 
не істейсіз

                                     л і: 
1. Сіз көлік сатып алар алдында мамандардан кеңес аласыз ба?

2. Сіз көлік сатып алмас бұрын отбасы мүшелерімен ақылдасасыз 
ба?

аманд  а дау Көлік а  алу е ел е ш ғу

м а ру рм а ш ғу йлену

імді мақтан тұтасыз  
е себепті

                                     л і: 
Мен ағамды мақтан тұтамын, себебі ол маған және 
өзінен кішілерге үнемі көмектесіп жүреді.

а ана а е л  з  немере

ға  іні ке  і лі  ар нда рі е ер  д ар

  м  ікірлері ізді ай здар

ғамд  м еле: а ір і ке де біра  жастар есеппен йленуді ойлайды. Сондай жастарға 
не айтар еді і

  

а н рар алд нда а н рма  р н 

ЖА Ы ЫМ

  із ара а  урнал н  редакция на а адан м а рд з  із е а а  
р і ен а  алу а р лд  а а өменде ідей а ара ар ам лу  керек:

1. ртістің өміріндегі ең қызық оқиға.

2. ртістің отбасында болған мәселе және оны қалай шешкені, 
оған кім көмектескені туралы.

3. ртістің мақтан тұтатын адамы.
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 ір а р  а да з  аша и а а  аз з

« �   ққа   � »
1. Ата-ана ы бен бір е өткі ен ерекше мереке
2. Ата-ана ы  сыйлаған ерекше сыйлық
3. Ата-ана ы ға ренжі ен ке і і , бірақ қа ір ол сі  шін қы ық естелік
4. Ата-ана ы ға айтпай істе ен ісі і , бірақ қа ір ол сі  шін қы ық естелік

... ..................................................................................................................
... ..................................................................................................................
... ..................................................................................................................
... ..................................................................................................................
... ..................................................................................................................
... ..................................................................................................................
... ..................................................................................................................
... ..................................................................................................................
... ..................................................................................................................
... ..................................................................................................................
... ..................................................................................................................
... ..................................................................................................................
... ..................................................................................................................
... ..................................................................................................................
... ..................................................................................................................
... ..................................................................................................................
... ..................................................................................................................
... ..................................................................................................................
... ..................................................................................................................
... ..................................................................................................................
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ОТБАСЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Қимыл есімі

  беттегі сөздермен танысы ыз

 йке ендірі із

1 ата-ананы 1 отбасы ............  .........

2 м селе 2 сі іру ..............................

3 мақтан 3 құрметтеу ..............................

4 бойға 4 шешу ..............................

5 і і ді басар 5 т рбиелеу ..............................

6 парасатты 6 адам ..............................

7 бала 7 мұра ер ..............................

8 тату 8 тұту ..............................

 р  н а н а да з

1. Жа а істі бастар бастап алдында нақты жоспарлар құру керек.
2. Жұмыс іздемес іздеп бұрын т йіндеме дайындау қажет.
3. Ақшаны жұмсар алдында жер алдында ойлану керек.
4. е  кел ен атты сатып алмас бұрын алды оны  бағасы емес, сапасына қарау керек.
5. йықтар алдында бұрын бал қосылған с т ішу денсаулық шін пайдалы.

  м  ікір ілдірі іздер

  
Мектепте қосымша сабақтар бар. Сі  бала ы ды бір-

неше қосымша сабаққа жа ды ы , алайда бала ы  
барғысы келмейді. Ол сабақтарды  өмірде ма ы ды 
екенін ол лі т сінбейді. Сі  қалай т сіндірер еді і

Асқар 2 курс студенті. рантта оқиды, алайда 
мамандығын жақсы көрмейді. Бұл мамандыққа 
ата-анасыны  қалауымен т сті. нді оқуды 
тастағысы келеді. ер Асқар сі ді  бауыры ы  
немесе бала ы  болса, қандай көмек берер еді і

мша а а ар: математика, фи ика, ағылшын 
тілі, шешендік өнер

Асқарды  мамандығы  екі ше  ілі: ағ лш н
к рей

 андай ш ғ ндард  к нделік і а е  ай ш ғ ндард  уа ша де  
йлай з  өлі  аз з

Азық-түлік      киім       коммуналдық төлем      ұялы телефон     көлік жөндеу   
саяхатқа шығу       мейрамханаға бару      несие        көлік жөндеу     киноға бару       

туған күнге сыйлық алу       жолақы       жанармай      шаштараз      медицина

ү�� лікт� қа   шығ��� � ақытш� шығ��� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- САБАҚ2
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 иі і өздерді й  өйлемді л р з

есептеймін қор үнемдеймін жұмсау

түбіртегін бюджетін жоспарлайды уақытша

1. Мен ақшамды ылғи    ...................................... 

2. Шығындарымды немі  ........................................

3. Олар демалысын ө дері .......................................

4. Ақша ..............................  лкен өнер.

5. Сі  отбасы .......................... жоспарлайсы  ба

6. кенде касса ............................. талап етемін.

7. Болашаққа артық ......................... жинау керек.

8. ............................. шығындарды есепте ен дұрыс.

 л мд  не л м з рде ауа  ері із

1. Сі  уақытты немдей аласы  ба

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

2. Сі  ақшаны немдей аласы  ба

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

3. Сі  демалысы ы ды жоспарлай аласы  ба

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

4. Сі  отбасы б джетін ж р і е аласы  ба

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

5. Отбасы шығындарын есептей аласы  ба

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

 ү� �� �м�н.
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 ар ға а  ірке ер мен өздерді ел іле із

уақытты немдеу

б джет құру

жоспарлау

шығын

т біртек

қары

кіріс

сара дық

айлық

ақша немдеу

ақша есептеу

а ық-т лік

 ікір алма з

(Отбасылық бюджетті басқару негіздері, 6-7-бб., )

Жалақы алғанша әлі бір 
апта уақыт бар, ал қалған бес 
мың теңгені түскі асқа, жолға 
және кешкі тамаққа жеткізу 

қажет. Тағы да қарыз сұра-
уға тура келеді.

Себебі...

Ұлыбритания-
да ағылшын оқытушысы 

Кэт Келлидің жазған «Бір күнде 
1 ғана фунт жұмсап бір жыл бойы 

қалай өмір сүргенім жайлы» кітабы 
кеңінен танымал. Кітаптың авторы 

бір күнде 1 ғана фунт стерлингке өмір 
сүре алатынын айтып, достары мен 
бәстеседі. Біздің ақшаға аударғанда, 

1 фунт стерлинг 435 теңгені 
құрайды. Бұл мүмкін бе?
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ҚЫ ЫМ
 з

ОТБАСЫ БЮДЖЕТІН САУАТТЫ ЖОСПАРЛАЙ БІЛЕСІЗ БЕ?
Отбасылық б джетті сауатты жоспарлау  лкен өнер. Осыны ме ерсе і , 

ақша ы ды немдейсі  ж не артық қор да жинай аласы . ндеше, қаражатты болуды  
құпи сы неде Адамны  қанша ақша алатыны емес, келесі жалақыға дейін қанша ақша 
қалатыны ма ы ды. 

Тапқан  табысты есеппен жұмсауды сара дық деп ойлау  қателік. бекпен  тапқан 
қаражатты қалай болса солай жұмсауға болмайды. емек, ақшаны шаша бермей, 
оны дұрыс ұстауға йрені і . Мысалы, шет мемлекеттерде отбасылық б джетті 
жоспарлауды, ақшаны немдеуді арнайы оқытып, балаларды жастайынан т рбиелейді.

Ақшаны немдей алмауды  басты себебі ақшамы ды ойланбай жұмсау ж не ө імі е 
пайдасы а  н рселерді алуда. ажет емес атты артық алып, керісінше, қажеттісін 
алуды ұмытып кетіп жатамы . 

Сонымен отбасы б джетін жоспарлағанда

1. Шығындары ы ды есепте і . Мысалы, шығынны  екі т рі болады. Біріншісі  
қажет шығындар. Олар  к нделікті а ық-т лік, коммуналдық төлемдер, жолақы, 
жанармай ақысы, киім-кешек алу т.б. кіншісі  уақытша шығындар. Олар  а қкиім 
немесе көлік жөндеу, несие, қары , туысқандарға сыйлық алу, туған к н е бару т.б. 

2. нделікті кететін шығындарды немі жа ып ж рі і . Мысалы, бір айда қанша 
те е е а ық-т лік алатыны ы ды білмесе і , бір ай уақыты ы ды оны анықтауға 
арна ы . 

3. кендерден а ық-т лік алған сайын оны  т біртектерін жина ы . Осылар 
арқылы а ық-т лікке жұмсалатын қаражатты анықтай аласы . ғни, рбір шығынды 
осылай есептейтін болса ы , ақшаны  не е көп жұмсайтыны ы  анықталады.

4. Болашақта жұмсайтын қаражаты ы ды нақты жоспарла ы . Мысалы, демалысқа 
бару, кө іл көтеру, кон ертке бару, д мхана, мейрамханаларға т.б. Бұл жағдайларда 
нақты қанша ақша жұмсайтындығы ы ды біл ені і  дұрыс.

5. Жалақы ы ды  немесе тапқан табысы-
ы ды  бел ілі бір пайы ын жинап отыры ы . 
6.  бастысы ақшаны тек жақсылыққа, 

қайырым дылыққа, қуанышты к ндер е жи на ы .
өпте ен адамдар жалақы алғанда, бірден 

д кен аралауға құмар. Психоло тар осы деттен 
бас тартуға шақырады. Жалақы ы ды алысымен 
ешқайда бармай, тура йі і е тарты ы . 
Осы ке естерді пайдаланса ы , ақша ы ды  

немдел енін көріп та ғалатын боласы . 

(«Астана ақшамы» газетінен)
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 іннен ар  м нде  өздерді а з

1. сауатсы    тт� 6. сирек .....................................

2. кем ..................................... 7. жамандық .....................................

3. жомарттық ..................................... 8. қайғылы .....................................

4. ақшалы ..................................... 9. кіріс .....................................

5. жанұ лық ..................................... 10. көп .....................................

 ін мазм н на йке  келе ін ір йд  а з

1. Отбасы б джетін 
жоспарлау  өте қиын іс 
рі сара дықты  бел ісі.

2. Отбасы б джетін 
жоспарлауды йренсе і , 

ақша жинай аласы .

3. арық 
аманында уақытша 

шығындарды бақылау-
дан шығармау керек.

 інні  мазм н на йке  келмей ін е  йд  а з

1. алта ы да ақша ұстаудан 
баста ы . 
2. Ай сайынғы табысы ы ды  
10 пайы ын сақта ы .
3. Шығындары ы  бақылауда 
болсын. 
4. Ақшалары ы ды  көбе ін 
қамтамасы  еті і . 

5. Жинаған ақша ы ды босқа 
шашудан сақтаны ы . 
6. Сатып алған аты ы  йі і -

е тек табыс келетін болсын.
7. Болашақта табыс табуды  
жолын қарастыры ы . 
8. Жоспарды айларға немесе 
жылдарға жаса ы .

 а р шалард  м ін мазм н  й нша рнала р з

ін 
мазм н  ре і

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 нем
іздік

 нем
іздік
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 а е і ер е   ел і ін й з   

к� і� м�н к� іс�е�м�н
1 кі мы  те е бір аптаға жетеді.

де
ге

нм
ен

2 Пайдасы а  н рселерді алу  шығын.

3 Тамақты немі сырттан ішу ар андау.

4 Жалақы бір айға толық жетеді.

5 Айлықты  10 пайы ын жинау пайдалы.

6 Тапқан табысты есеппен жұмсау  сара дық.

7 есие алу барлық м селені шешеді.

8 ары  алуға деттенбе і .

9 Ақшаны тек жақсылыққа жинау керек.

10 Ақша табу о ай емес, сондықтан оны шашпау керек.

 ікір ал здар

тбасы б джетін кім ж ргізгені дұрыс  
р адам ба  әлде әйел адам ба
ке і бірге ж ргіз і керек пе

Мен ер адам деп есептеймін. Себебі:

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

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

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

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

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

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

Мен әйел адам деп есептеймін. Себебі:

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

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

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

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

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

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

Мен «екеуі бірге жүргізу керек» деп есептеймін. Себебі:

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

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

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

.......................................................................................................................................................................... .
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АММАТ КА

 ре емен ан з

имыл есімі                                            

Ақша үнемдеу  лкен өнер.

289 - бет.

 р лдан ір ар  өзді з  а а з  е е ін індірі із

1. оқу, үйрену, жазу, кіру 

2. бару, келу, шығу, табыс табу

3. отыру, тұру, ж ру, мақтан тұту

4. ақша жұмсау, жинау, сақтау, көру 

5. т рбиелеу, сыйлау, құрметтеу, ақша шашу

6. мақтан тұту, құрметтеу, сыйлау, ішу

7. жоспарлау, немдеу, табыс табу, есептеу

8. йлену, тұрмысқа шығу, отағасы болу, айналысу

 иі і өзді й  өйлемді л р з

ал ойла  та да  жина бар
тарт айналыс  жоспарла бол йрен

1. Спортпен   а���лыс�   денсаулыққа пайдалы.

2. ара ша ырақ иесі .................... о ай емес.

3. Ақша .......................   жақсы дет.

4. Тауға автобуспен ....................... қиын.

5. Отбасы б джетін ...................... керек.

6. А ық-т лік сатып .................... шығын емес.

7. а ақ тілін .................... онша қиын емес.

8. Жаман деттен бас ...................... керек.

9. Мамандық ..........................  жауапты іс.

10. Ақшаны есептеу сара дық деп ............  қателік.
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 өздерді р н р і іне йке  рнала р  өйлем ра з

1. дұрыс ақшаны өнер жұмсау –  үлкен.

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

2. жерде бұл шаңғы болмайды тебуге.

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

3. азық-түлік дүкеннен сатып керек алдында тізім алар жасау.

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

4. жүгіру – адам таңертең пайдалы денсаулығына.

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

5. бала тәрбиелеу ата-ананың міндеті.

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

6. Асқар бірінші кеше жүгіруден алды орын.

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

 ауа  ері із

 

Менің атым – арина. Мен 
студентпін, уни ерситеттің үшінші 
курсында оқып жүрмін. Болашақ 
мамандығым – қаржыгер. Мен 
қазір дипломдық жұмыс жазып 
жүрмін. Тақырыбы « тбасы 
б джетін құру жолдары». Мен 
осы тақырыпқа сәйкес сауалнама 
жүргізуім керек. Сауалнамада 
көптеген сұрақтар бар. Сол 
сұрақтарға жауап беруге қарсы 
емессіз бе  

@ k ar i n a9 7

. Сіз қыдыруды ұнатасыз ба  

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

. Достарыңыз мейрамханаға баруға жиі 

ұсыныс жасай ма  

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

. Дүкен аралауды ұнатасыз ба  

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

. немдеу сараңдық па

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

. Ақшаны көп жұмсау жомарттық па

................................................................... .
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 ауа  ері із

1. А ық-т лікті  бағасына қарайсы  ба
2. Сатушыдан т біртек талап етесі  бе
3. Т біртектерді жинайсы  ба
4. Ай сайынғы шығындары ы ды есептейсі  бе

 да з  ін е йке  д р  а ара
ел іле із №4

р р  
еме

1 Алма а ық-т лікті  пайдасы туралы кітаптарды оқыды. 

2 ітаптағы ке естерді қолданып көру е тырыспады.

3 Ол т біртектерді жинап ж рді.

4 Жолдасы екеуі шығындарды есептеді.

5 Т біртекте і а ық-т лікті  бағалары ар ан.

6 Алма тек қымбат а ық-т ліктер алған.

7 Ол енді а ық-т лікті  бағасына қарайды.

8 Ол к нделікті шығынды есептеп ж р ен жоқ.

9 А ық-т лік шығыны жалақыны  80 пайы ын құрады.

10 елесі айда Алма шығындарды есептейтін болады.

 да з  р  н ан  аз з №5

1. Андрейді  п тері бар болатын.
...............................................................................................
............................................................................................. .

2. П тер алғысы келмейді.
...............................................................................................
............................................................................................. .

3. Оны  жұмыстан кейін хот-до  жейтін 
ж не лимонад ішетін деті жоқ.
...............................................................................................
............................................................................................. .

4. Хот-до  ж не лимонад денсаулыққа 
пайдалы...........................................................................
............................................................................................. .

5. Осы деті 10 жылда қанша тұратынын 
есепте ен жоқ................................................................
............................................................................................. .

6. 10 жылда екі ж  мы  те е шықты.
...............................................................................................
............................................................................................. .

7. Олар жаман деттерін бір-екі ай 
есепте ен жоқ...............................................................
............................................................................................. .

8. Ол ақша жинауды бастаған жоқ.
...............................................................................................
............................................................................................. .
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 інді ай а да з  ал р з  з й зд  аз з

Олар қандай болады  Олар нені т сінді  андай шаралар жасады  

р нғ  лма азір і лма
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

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

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

..................................................................................................
р нғ  ндрей азір і ндрей

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

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

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

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

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

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

А ТЫҚ МАС І І

Ақша туралы қандай қызық 
ақпарат білесіздер?

Сіз әр елдің ақшасын жинайсыз ба?

Ақша рөлін ерте аманда кейбір халықтарда ректер, римдіктер, слав ндар, 
мо ғолдар, т.б.  мал, ертеде і ус те, Скандинави да  а  терісі, ытайда  шай, 

Абиссини да  тұ  атқарды. 

 алғашқы ұлттық вал тамы  - 1993 жылы 15 қарашада айналымға 
ен і ілді. Банкноттар Ан ли ны  e a e   фабрикасында басылды. а ақ вал -
тасын өмір е келтір ен суретшілер Тимур С лейменов, Ме дібай Алин, Ағымсалы

елханов, айролла бж лелов.
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Қазақстанның жеті кереметі туралы қандай 
ақпарат білесіз? 

ріптесіңізбен білетін ақпаратыңызды бөлісіңіз.

Қазақстанның кереметі болып саналатын қай 
жерде болдыңыз?

Осы кереметтердің қатарына қандай жерлерді 
қосар едіңіз?

Та балы тас
Алматы облысы

омбыра

ожа Ахмет ссауи ке-
сенесі, Т ркістан

иі  й

Бекет ата мешіті
Ма ғыстау 

Алтын адам
Алматы облысы

Б йтерек Астана
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  м  

 аралары ы да сауалнама ж р і і і дер. 

Сауалнама тақырыбы

«С  А ША  С ПТ С  Б »
өні:

теңгемен

ғ н а аулар

з лік

ла

кі а

Киім 

анармай 

ейрам ана  
д м ана

К ммуналд  
өлем

на а ару
уған к н  
йл  алу

н ал н
шаш араз

ял  еле н

алам р 
өлемдері

емал  
р ндар

азе урнал

ілім алу
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ЖА Ы ЫМ
   

Ñ²Ç ÀҚØÀҢÛÇÄÛ ÅÑÅÏÒÅÉÑ²Ç ÁÅ?
 уре е і за ард  ай  а л  д е ке ш ғ н келеді 

де  йлай з  а  д лелдер кел ірі  е е ін аз з  
Кем де енде  е е  лу  иі

 ауа  аз з

1. Онлайн сауда жасау қауіпсі  бе
2. Онлайн сауда жасауды  қандай тиімді жақтары бар
3. Сі  нені интернет арқылы сатып аласы  
4. Төлем карто касын пайдаланысы  ба, лде қолма-қол төлейсі  бе

М



I IБӨЛІМ

-САБАҚ

2-САБАҚ Себеп-салдар сабақтас құрмалас сөйлем
 Тіл үйренудің жалпы ережелері 

арсылықты салалас құрмалас сөйлем
 Жеті жұрттың тілін біл, жеті түрлі білім біл!
 Аз сөз – алтын, көп сөз – көмір

I I
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Қарсылықты салалас құрмалас сөйлем
біра , де енмен, алайда, сонда да

ТІЛ БІЛУДІҢ ПАЙДАСЫ

    е е і өздермен ан з

 иі і өзді й з

1. Оны кейде «шағын мемлекет» деп атаймы   .......................... . б джет

отбасы

ақша шашу

қаржы

қарыз

ақша

түбіртек

2. мірде і қажеттіліктерімі  шін жұмсаймы   .......................... .

3. кеннен бір ат сатып алғанда сатушы беретін қаға   .......................... .

4. Ақшаны  қадірін білмей, орынсы  жұмсау  .......................... .

5. остарымы дан немесе жақындарымы дан сұраймы   .......................... .

6. Мемлекеттік немесе отбасылық қаржы қоры  .......................... .

7. «Ақша» сө іне синоним  .......................... .

  м  өздерді ар  а а р здар
 н  өздері  н  өздері

несие депозит
жалақы дүкен

онлайн төлем банк карточкасы
сыйақы айыппұл
валюта инфляция

 еріл ен өздерді иі і рн на й з

есептеймін,

кіріс, 

жұмсауды, 

аты-жөнім, 

болады, 

шығын, 

жекеменшік,

шашсаңыз, 

артық, 

қарыз, 

жоспарлау, 

үнемдеуді, 

қажет

Қуандық

Менің (1) аты-жөнім Қуандық Ержанұлы. 
Жасым жиырма алтыда. (2) ..................... 
фирмада есепші болып жұмыс істеймін, 
сондықтан мен қалай ақша (3)..................... 
жақсы білемін. Себебі, егер сіз ақшаны қа-
лай болса солай (4)................... ешқашан 
ақша жиналмайды.

Ақша тек (5)...................... білетін 
адамдардың қалтасында көбейеді. 
Оның отбасына (6) .............. болады. Ал, 
үнемдеуді білмейтін адамдардың отба-
сында (7)....................... болады.

Отбасылық бюджетті дұрыс (8) ....
............................ керек. Күнделікті (9) 
...................... нәрселерге қанша ақша 
кететінін білсеңіз, сіз ешқашан (10) 
..................... болмайсыз. Сондықтан 
мен өзім бір айға керек шығындар 
тізімін үнемі (11) ............................... . 
Мысалы, осы айда мен он мың теңге 
(12) ............................ жұмсадым. Ке-
лесі айда осы кеткен шығынды қайта 
қалпына келтіремін. Менің ойымша, 
үнемдеу және жоспарлау сізді қарыздан 
құтқарады.

- САБАҚ1
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 ара  айдалан  ір ірі із е л і й нша ра  й  ау зша ауа  
ері із  ая анн  ір айл  ш ғ н н е е е із

м  к ні: 
аптасына 5 к н
К е: 
300 те е 1 кофе/1 к нде 

кі а : 
600 те е

ла :
180 те е
Кин : 
айына 1 рет, 1500 те е

ейрам ана: 
10 000 те е /айына 1 рет

ілдік кур : 
15 000 те е/айына бір рет

Саяжан

1-нұсқа
       – Саяжан аптасына неше күн жұмыс істейді?
       – Саяжан аптасына 5 күн жұмыс істейді.
2-нұсқа
       – Саяжан айына неше күн жұмыс істейді?
       – Саяжан айына 20 немесе 21 күн жұмыс істейді.

Ү
Л

ГІ
:

Ү
Л

ГІ
:

 ауа  ері із
1. Сі  неше тілде сөйлейсі
2. андай тілдерде сөйлейсі
3. Жұмыста қай тілде жиі сөйлесесі
4. йде/ достары ы бен/туыстары ы бен қай тілде жиі қарым-қатынас жасайсы
5. оғамдық орындарда қай тілді жиі қолданасы
6. Шет тілін қайда йренді і

 ауа  аз з

е  ілі  қалай й е  е е ?

. Маған шет тілін ..............................................................

. ған курстарға ..............................................................

. Шет тілінде кітап, газет-журнал ..............................................................

. Сол тілде фильмдер ..............................................................

. Шет тілінде ән ..............................................................

. аңа сөздер ..............................................................

. немі жаттығулар ..............................................................
8. еке мұғалім ..............................................................

  м  ікір ілдірі іздер  

1. Шет тілін йрену шін адамға қандай қабілеттер қажет деп ойлайсы

2. Барлық адамны  тіл йрену е де ен қабілеті бола ма
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 й зд  ай з

Жағда т  Сі  фирма немесе компани  басшысы . Сі е қы меткер керек. Сі ді  
алды ы да екі т йіндеме жатыр. Т йіндеме бойыншы кімді жұмысқа алар еді і  е е  
Себебін айтып бері і

ан  ра  ай р л майл а уле зама з
ілімі: Орта /колледж/ Жоғары 

м  ө ілі: 10 жыл 3
ілді ілуі: Ағылшын  бастауыш де ей, орыс 

тілі  еркін, ана тілі  қа ақ тілі
Ағылшын, орыс, испан тілдері еркін 
ауы ша, жа баша , ана тілі  қа ақ тілі

ілік ілік і 
ар ру: 10 семинар-тренин тен өткен 2 семинар-тренин тен өткен

 өздерді иі і ағанға аз з  

1.  ....................
2.  ....................
3.  ....................

ілемін
4  ........................
5  ........................
6  ........................

өйлеймін
7  ............................
8  ............................
9  ............................

өздік

10  .....................
11  .....................
12  .....................

ілі
13  .....................
14  .....................
15  .....................

ала
16  .........................
17  .........................
18  .........................

адамдар

 өйлем ра з  

1. Мен а ық ылық а ы

тілдік кедергіні

�л�қ� �л�қ�

о а а  о а ы
òүñ³í³ï

зер салып
ми қызме і

тобында оқимын.

2. Ағылшын тілін тіл болып саналады.

3. Шет тілінде еркін сөйлеу шін жо  керек.

4. ерттеушілер тіл йрену д лелдеді.

5. Шетелдік көркем дебиетті оқу шін сө дік қор 
мол болу керек.

6. Шет тілін йрену жақсартады.

7. М тінді жақсы т сіну шін оқу қажет.
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 ел ілен ен өздерді л м з 
рде ері із

1. Тіл йрену ойлау қы метін жақсартады.

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

2. Мен екі шет тілінде та а сөйлеймін.

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

3. Тіл йренушілер екі тілді сө діктерді 
пайдаланады.

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

4. Бірнеше тіл білу аман та-
лабы болып отыр.

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

5. Халықаралық тілдер тобына  
қырғы  тілі жатады.

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

6. өркем дебиет оқу сө дік 
қорды көбейтеді.

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

7. Шет тілінде жылдам жазамын.

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

 з ауа зд  ел іле із

келісемін келіспеймін

1. Шет тілінде еркін 
сөйлеу е болады.

2. Тіл білу денсау-
лыққа пайдалы.

3. Бірнеше тіл білу 
 аман талабы.

4. Шет тілін білсе , 
жақсы жұмыс табасы .

5. Тіл йрену ми 
қы метін жақсартады.

6. Бірнеше тіл білсе , 
көп ақша табасы .

7. Шет тілін екі айда 
йрену е болады.

8. Табысты адамдар 
шет тілін біледі.

9. Шет тілін ө  бетін-
ше йрену е болады.

10. М дделес адамдар-
мен йрену о ай.

 өз ірке еріні  мағ на н ай з

ө� �а�а�ы� �і�уа�п�р�т�ы�ж�ю
з�р�с�л�

ө� �а�а�ы� �і�у
т�з�б�й�а�

қ�т�р�а�қ�р� �л�
з�р�с�л� т�з�б�й�а�

ж�р�е�қ�л�а�

 ен ал ла здар

Р  

е  ілін 
ілу аман 

талабы ма

ілді 
йрену е шет тілі 

курстары қанша-
лықты көмек береді

іл йрену 
ойлау қы метін 

жақсартады 
де ен е се-

несі  бе

іл йрену  
айдал  
і  е

е  ілін йрен ен
де  н  ари н 

ілу керек е

Кө  іл ілу ақша 
табуды  жолы ма

дегенмен
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 з

�  й�е�у�
м� �ы�м�т�
ж�қ�а�т�д�

енсиль ания штаты уни ерситетінің А Ш   
психологы дит ролл екі немесе 

бірнеше тіл білу миды «өз қалпында» 
сақтап қалатынын және адамның психикалық 
функ иясын жақсартатынын тәжірибе түрінде 
дәлелдеді. ерттеуші қажетсіз ақпаратты жо  және 
ең маңыздысына зер салып таба білу сияқты ойлау 
қызметінің міндеттерін бір тілді білетіндерге 
қарағанда, екі тілді білетін адамдар неғұрлым жақсы 

орындайтынын анық тады. Екі тіл білетіндер 
өзгелерге қарағанда артықшылықтарды тез 

байқап, көп жұмысты қатар атқара алады 
екен.

http://kz.biocenter.kz/

 Ке еде і а ара ард  иі і р ндарға й з    

Тіл білсең, 
жерде 

қалмайсың

Қазіргі кезде шет тілін білу – өзекті мәселе, алайда 
« ет тілін білудің қандай пайдасы бар?» деп сұрақ қоятын 
адамдар да бар. Сонымен, шет тілін білудің қандай 
пайдасы бар екенін талқылап көрейік.

 азір і ғамда м  
а у м мкінді і ғар

 а а 
идеялард  а у не 

зе е а ру м мкінді і
 з өзі із е 

енімділік 
ар ад

 дамдармен арала у 
не ар м а на  

а ау м мкінді і
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ет тілін білудің осындай пайдалары кез келген 
адамға қажет нәрсе. ет тілін білудің  сізге және 
сіз қоршаған ортаға ықпалы зор екенін ұмытпаңыз.

а ір і аман ғаламтор аманы, 
де енмен, көпте ен сайттар шет тілін-
де. Сі  немі і деністе і адам болса ы , 
бұл сі  шін өте ма ы ды. Жасыратыны 
жоқ, көпте ен салалардағы жа а иде лар 
батыстан шығып жатады.

Сі  тек ө  тілі і де сөйлейтін 
адамдармен ғана емес, ө е тілді білетін 
адамдармен араласу м мкінді іне ие 
боласы . Ал қарым-қатынас жасау сі ді  
жеке қасиеттері і ді ашуы м мкін.

Сі  филоло  болмаса ы , таныс-
тары ы ды  ішінде шет тілін білетін адам 
жоқ болуы м мкін. Ал шет тілін білетін 
филоло  мамандар  ө деріне сенімді 
ж не ө іні  құнын білетін адамдар. Олар 
жұмыссы  қалмайтынына сенімді болады.

Сі  ірі қалада тұрса ы , шет тілін 
білетін мамандар жұмысты те  табаты-
нын біл ені і  жөн. Оны  себебі ірі қала-
ларда шетелдік компани лар көп. сіби 
біліктілі і жоғары, бірақ шет тілін біл-
мейтін маманға қарағанда, к сіби білік-
тілі і төмендеу, алайда шет тілін білетін 
маман жерде қалмайды.

                                                                                          http://massaget.kz                       

 ғар дағ  м індерден еріл
ен өздер е мағ нала  өздерді 
а з

 өздерді а р а йке  өлі  
аз з

1  көп тіл білу ...............................................

2  керек емес ...............................................

3  ғалым ...............................................

4  соғұрлым ...............................................

5  ө е ...............................................

6  бір е атқару ...............................................

7  анықтады ...............................................

8  жылдам ...............................................

1

1  ма ы ды ...............................................

2  лкен ...............................................

3  жұмыс табады ...............................................

4  іске асыру ...............................................

5  ө  бағасын білу ...............................................

6  сері ...............................................

7  ылғи ...............................................

8  аса ...............................................

2

   Қ  ҚС

1  ......................................... анықтау

2  ......................................... дәлелдеу

3  ......................................... сенімділік

4  ......................................... ғылым

 С   Қ С

1  ......................................... жұмыс табу

2  ......................................... қажеттілік

3  ......................................... зерттеу

4  ......................................... мүмкіндік
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 ін идея на ар  а ара ард  ау  а р а ай өлі із

   Қ
 ҚС

миды шаршату
шет тілін біл  
ма ызды емес

қажетті ақпаратты 
жою

ұзақ ақыт 
жұмыс ізде
ойлау қызметі

 нашар
өз өзіне сенімсіз
дәлелдей алмау

жеке қасиеттерді 
жо

зер салу
нашарла

адамдармен 
араласа алмау

көп жұмысты қатар 
атқара алма
тіл білетіндер 

арасында 
айырмашылық жоқ

 С   Қ С

1  ........................................................................ 1  ........................................................................

2  ........................................................................ 2  ........................................................................

3  ........................................................................ 3  ........................................................................

4  ........................................................................ 4  ........................................................................

4  ........................................................................ 4  ........................................................................

5  ........................................................................ 5  ........................................................................

АММАТ КА

 ре емен ан з

арсылықты салалас құрмалас сөйлем 290 - бет.
аламтордан ақпарат і дедім, бірақ таба алмадым.

Мен кітапханаға бардым, алайда керек кітапты таппадым.
Ол қалаға келгісі келмеді, дегенмен келуге тура келді.

ірінші ай өйлем

ш лау

кінші ай өйлем

л іл кур ар на 
арғ  келеді

н  уа  
лмай р

+
л іл кур ар на арғ  келеді  іра  н  уа  лмай р

ш лау
л м а 

кеші і  келді

л еріл ен 
а рмалард  

уа нда р ндад

+
л м а кеші і  келді  алайда еріл ен 

а рмалард  уа нда р ндад

ми�ы ш��ш��у ұ� қ � қы� жұмы� і� е�
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 өйлем өлік ерін з

1. М тінді оқып болдым,

2. Шет тілін йрен ім келеді,

3. Жұмыс табу қиын,

4. Ол шет тілінде еркін сөйлейді,

5. Тілдік кедер іні жо ға болады

6. Ол кітап сатып алғысы келмеді,

7. Мен кітапханаға бардым,

8. Ол жұмысқа таксимен келді,

алайда уақытым болмай ж р.

бірақ кейбір сө дерді т сінбедім.

де енмен сатып алды.

бірақ  жабық екен.

де енмен і деп көру е болады.

алайда ол о ай емес.

сонда да кеші іп келді.

йтсе де білмейтін сө дері көп.

 иі і ш лауд  й  өйлемді л р з

іра алайда де енмен й е де нда да

1. Шет тілінде еркін сөйле ім келеді,     .............................. сө дік қорым жетпейді.

2. М тіндер дұрыс секілді, ........................ қайта тексеріп шығу керек.

3. Ол б ін ерте тұрды, ............................ жұмыстарын а қтай алмады.

4. Оны  киноға келу е м мкінді і болмады,.......................... келу е тырысты.

5. Ол д мханаға барды, .................... көрсетіл ен қы мет оған ұнамады.

6. аламтордан материал і дедім, ....................... таба алмадым.

 ай өйлемдерден ар л  алала  рмала  а а з

 л р а ір ш ғ  ір кірі  р  н  л і ін ешкім ін ей р

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

2. Олар ө  келісімін бермеді. Бұл мені  жоспарларыма кедер і бола алмайды.

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

3. рбір адам ана тіліні  қадірін білу керек. өп адам осыны жақсы т сіне бермейді.

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

4. О т стік тілі немесе солт стік тілі де ен болмайды. Аймақ халқыны  тілінде а даған 

ерекшеліктер болады.

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

Ол с��тқ� бі� шығы�,  бі� к��і� жүр, бі�ақ  �ң бұл іс�н шкі� �үс���е�  ы�.

бі�ақ
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 ен ал ла здар

Мамандықты 
әр адам өзі 

та да ы тиіс  
бірақ 

Жас кезде ел  
жер көр  керек  

дегенмен 

Мемлекеттік 
тіл біре  ана 

бол  керек  
алайда  

Мемлекет 
азаматтары 

мемлекеттік тілді 
біл і тиіс  алайда  

  м

1. А тобы бір ой айтады.

2.  тобы ол ойға қарсы шығады.

л і: 

    
1. Олар кинотеатрға 
келді,

бірақ киноға билет 
болмады.

2. .................................................. ............................................................

3. .................................................. ............................................................

4. .................................................. ............................................................

5. .................................................. ............................................................

6. .................................................. ............................................................

7. .................................................. ............................................................

А ТЫҚ МАС І І
   

 з  е а а з

 Р    
 Р   

бу Насыр л- араби

аза  ілі кө е ен 
маманн  ікірінше 
диалек і і  

ілдерді  ірі л  
аналад

аза  ілі К н  
  

а и ика  ш ғарған 
рей ин  елі інде 

 аударуш  іл 
а ар на ен ен  

лғ  а и ика

аза  ілі лемде і 
ірі  ілді  а ар на 
енеді

аза  ілі   млн 
лдануш  ар 

  
а ма  аударма 

зме іне 
лған іл

 : ma ag . log o _ olga la 15446
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ТЫ А ЫМ

 ікір ілдірі іздер
1. Бірнеше тіл білу  жақсы ақша табуды  жолы деп ойлайсы  ба
2. Сі  екінші тілді не мақсатпен йренер еді і

 да з  ін е йке  д р  н а н 
ел іле із №6

р р  еме

1 Самат отандық фирмада жұмыс істейді.

2 Адамдар тілді бір ғана мақсатпен йренеді.

3 Ол екі шет тілін біледі.

4 Самат шет тілін ақша табу шін йренді.

5 Ол шет ел е көп шығады.

6 е ұлт өкілдерімен араласқысы келеді.

 да з  р  н ан  аз з №7

1. аушанны  болашақ мамандығы қандай

2. Ол нешінші курста оқиды

3. аушан ө  мамандығын не шін та дады

4. аушан қайда жұмыс істе ісі келеді

5. Шет тілін білу туралы аушанны  пікірі қандай

 да з  р  н ан  аз з  №8

   

1. М тін Сырым туралы болды. ....................................................................................

2. Ол шетелдік фирмада жұмыс істейді. ....................................................................................

3. Шет тілін білу ешкім е керек емес. ....................................................................................

4. Ол бес шет тілін біледі. ....................................................................................

5. Оған жұмыс табу қиын болды. ....................................................................................

 ауа  ері із
1. Самат, аушан ж не Мақсатты  шет тілін йренуде і мақсаттары бірдей ме
2. Тілді «қы ығушылық» шін йрену де ен е сенесі  бе
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А ТЫ ЫМ

  м  
А  Бір тіл йренуші тіл йренуді  бес пайдалы жағын мен жолдарын айтады, 
екінші тіл йренуші оған қарсы бес ой білдіреді. 

 

-+
Шет тілін білу –

заман талабы Шет тілін білу 
ма ы ды емес

 өлдері і бен ауысы ы дар.

 з й зд  ілдірі із

Сі  ө е тілді қалай йренді і  е тіл йреншілер е қандай ке естер бере аласы

ЖА Ы ЫМ

 Сі  досы ы бен a e  арқылы хат жа ысып отырсы . Ол Абылай хан 
атындағы а ақ халықаралық қатынастар ж не лем тілдері университетінде 
оқиды, бірақ ол сі е оқуды тастағысы келетінін айтты. Сі  оны  қателік жасағалы 
жатқанын ж не тіл білу өте ма ы ды екенін айтып, райынан қайтаруы ы  керек. 
Оған нақты д лелдер мен мысалдар келтіре отырып, жауап жа ы ы .

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................................... .
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ТІЛІ БІЛУДІҢ ПАЙДАСЫ

Себеп-салдар салалас құрмалас сөйлем
себебі, ал, сонды тан, сол себе ті, йткені

   беттегі сөздермен танысы ыз

 Ке еде і өздерді айдалан  ра а ауа  ері із

 
лгі: 

– Сіз қазақ тілі мен жапон тілін білесіз бе? 
– Мен қазақ тілін білемін, бірақ жапон тілін білмеймін

қа ақ жапон
орыс қытай
ағылшын к ріс
қырғы  татар
испан фран у

   з лған өздерді л і й нша өз ер і із  
ткен рамматиканы еске т сірі і     ша ше     а ақ тілі. Ба алық де ей. ...-бет

қа� қ �іл�  қа� қш�

1. Мен қа ақ тілінде еркін сөйлеймін. ....................................................................................

2. Сен ағылшын тілінде кино көресі  бе ....................................................................................

3. Сі  орыс тілінде а ет оқисы  ба ....................................................................................

4. Ол қытай тілін жетік біле ме ....................................................................................
5. Мен к ріс тілінде сөйлей алмаймын.

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

 ра ард  д зға й  ауа  ал з

1. Сен неше тіл білесі  ж не қандай тілдер

2. Ол тілдерді қандай д режеде білесі

3. Тіл йренуді қашан бастады

4. Тіл йренуде і мақсаты  
не  е шін йренді

5. Тілді қандай жолмен йренді

6. «Тіл білсе , жерде қалмайсы » 
де ен пікірмен келісесі  бе
7. «А  сө   алтын, көп сө   көмір» де-

ен мақалды  мағынасы қандай

- САБАҚ2
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 иі і өзді й  өйлемді л р з

1. Бір   с т  коло и  туралы ойлануымы  қажет.
мазалайды,

 сəт,

 қазақша, 

түршігіп, 

байырғы, 

қарасөзін, 

алмасу, 

басқаша,

кей, 

ортада

2. е  кел ен ата-ананы баласыны  болашағы ..............................

3. ........ адамдар бірнеше тілде ө  ойын еркін жеткі е алады.

4. Орысша қойылған сұрақтарға .............................. жауап беремін.

5. а ақстан еспубликасында құжат .................... 
мемлекеттік тілде ж р і іледі.

6. орқынышты фил мдерді көр енде денем ...................... кетеді.

7. Абайды  ............................ немі оқып ж ремін.

8. Бұл м селе е ....................... кө қараспен қарау керек секілді.

9. аланы  ....................... тұрғындары қала тарихын жақсы біледі.

10. Мен қа ақы ...................... туып-өскен адаммын.

 еріл ен өздерден өз ірке ін а а  өйлем ра з

 а  а ау  
 

 ауа  і еу  

 ағдай  лу  

 уға   

 ерін
ей

 ай
ару

 

 н а  у  

 з й зд  ілдірі із  е е ін індірі із

Қазі і а а

Қазақ ілі е сөйлей і
е і  са ы а а

ас а ы  асы 
қосылса  е  қазақ а сөйлей і

Қазақ ілі с а ы ұ ақ ы 
е ұмыс іс ей і

е і  са ы а а

Қазақ ілі  й е ісі 
еле і е е а лық 

а ай асал а

е ұмыс іс ей і

Қазақ ілі е ақсы сөйле  
і  іл і  о а ол ы е е

өптен б��і  �і басым�  қо ы� ы.
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ОҚЫЛЫМ

 з  
Сұрақтарды  м тін бөліктеріне сай ретін көрсеті і .Сұрақтарды  м тін бөліктеріне сай ретін көрсеті і .

к ана е ер
тележүргізуші

Алтыншы орыс сыныбынан  жетінші қа ақ 
сыныбына ауысқан ке де, сабаққа көршілер көп 
көмектесті, сол себепті сабаққа дайындалу қиын 
болған жоқ. Т сінбе ен жерлерімді д птер е 
жа ып, көрші й е баратынмын. Мына бір жерін 
т сіндіріп бері і ші,  деп өтінетінмін. Сонда 
ауладағы достарыммен бір с т ойнасам болды, 
бір сұрақ ма алайтын. «Олар мен туралы не дейді 
екен »  деп, ө іме-ө ім сұрақ қо м. Сондықтан 
маған да қа ақша жетік білу керек болды. Ол шін 
«қа ақша оқу керек» деп шештім, сол себепті 
қа ақ мектебіне ауыстым.

Мұхтар уе ов атындағы 
университетті  қа ақ тілі мен дебиеті 
факул тетіне оқуға т стім. Аудитори да 
кей мұғалімдер орысшалап, «девушка 
вы перепутали аудитори , то ка ахска  

руппа» де ен ке дер де болған. Мен  
«Жоқ, шатыстырған жоқпын, осы 
факул тетті  студентімін»,  деп 
қа ақшалап жауап қайтарамын.

остарымны  б рі қа ақтар. 
Бір е басымы  қосылса, н айтқанды 
жақсы көремі , өйткені маған 
Абайды  қарасө дері, өле дері 
қатты ұнайды. сіре се, «Желсі  
т нде жарық айды» айтқанды жақсы 
көремін. а ақ тілін білмесем, мені  
өмір жолым м лдем басқаша болар 
ма еді.

а ір і та да тілді қа ақ тілін 
йрену е барлық жағдай жасалған, 

сол себепті тіл йренемін деушілер е 
ешқандай қиындық жоқ. а ақ 
балабақшалары бар, мемлекеттік 
ор андарда құжат алмасу қа ақ 
тілінде ж р і іледі. а ір байқаса ы , 
мемлекеттік тілді йрен ендерді  
арасында ө е ұлт өкіл деріні  саны 
артуда.

йде, көбінесе, қа ақша сөйлеу е 
тырысамын, шінші сыныпта оқитын балама 
тілді білмесе , болашағы  қиын болады 
деймін, сондықтан к ніне кем де енде бес 
сө ден жаттатқы амын.

(«Егемен Қазақстан» газетінен)

1. Сіздің қазақша білетініңізді 
адамдардың байқамай қалған 
кездері болды ма?

2. Қазақ әндерін білесіз бе?

3. Мемлекеттік тілді 
үйренушілерге не айтар едіңіз?

4. Отбасыңызда қазақша 
сөйлейсіз бе?

5. Қазақ тілін қай кезден бастап 
үйрендіңіз?
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 өменде і өйлемдерде еріл ен йлар м індерде андай өздер ар л  
еріл ен  өздерді ау  аз з

1. Сі бен бір е бір под е де, бір қабатта немесе бір көшеде тұратын адам .....................................
2. алалық жерде балалар ойнайтын жер. .....................................
3. Шет тілін йренетін адам .....................................
4. алада туып-өскен адам. .....................................
5. Сі  йреніп ж р ен тілде сөйлейтін адамдар тобы сі  шін. .....................................
6. «Басқа мемлекет» тіркесіні  синонимі. .....................................
7. Мекемеде жұмыс істеп бір айлық жұмыс шін алатын ақша. .....................................

 ірінші м ін е йке  д р  а ара  ел іле із

р р  еме

1. Мұхтар уе ов атындағы университетте оқыды. 
2. а ақ тілін йрену е ата-анасы көмектесті.
3. Оны бірнеше сұрақ ма алады.
4. Оны  достары орыс тілінде сөйледі.
5. Ол ағылшын тілін оқу керек деп шешті.
6. Оксана орыс мектебінде оқыды.
7. а ақ тілін йренем деушілер е жағдай жоқ.
8. ұжат алмасу қа ақ тілінде ж р і іледі.
9. йде немі орысша сөйлеу е тырысады.
10. Абайды  қарасө дері, өле дері ұнайды.
11. «Желсі  т нде жарық ай» ні ұнамайды.
12. Орыс тілін білсе, оны  өмірі басқаша болар еді. 

 ізді  ікірі із андай

«Шет тілін меңгеру 
үшін міндетті түрде 
сол елде тұру ке-
рек» деген пікірге 

қосыласыз ба?

Қазақтың салт-дәстүрін, 
өнерін, мәдениетін 

білу қазақ тілін үйрену-
ге септігін тигізе ме?

Көп тіл білетін адамға 
қарағанда бір тіл 

білетін адамның мүм-
кіндіктері қандай?

Тіл үйрену үшін тілдік 
ортада жүру міндетті ме?

Шет тілін білмесең, бола-
шағың қиын болады деген 
пікірге қалай қарайсыз?
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АММАТ КА

 ре емен ан з

Себеп-салдар салалас құрмалас сөйлем 

1. Мен қа ақ тілін білемін, себебі мемлекеттік тілді білу  мені  міндетім.
2. Мен қа ақша жетік білмеймін, сондықтан қа ақ тілі курсына барып ж рмін.

291 - бет.

 өйлемні  екінші өлі ін а з

1. а ақ тілінде і кітаптарды оқимын, А  өйткені ақша керек болды.

2. ұжаттар қа ақ тілінде,  себебі йді  жанындағы д кен жабық.

3. Б ін к н суық болды, Б  сондықтан билет сатып алдым.

4. Банктен несие алдым,  себебі тілді дамытуға пайдасы көп.

5. Алтыншы тамы да Астанаға барамын,  сондықтан олар тауға шыққан жоқ.

6. Театрды  жанындағы д кен е бардым,  сондықтан қа ақ тілін оқып ж рмін.

7. Жолаушыны ұшаққа отырғы бады,  сол себепті жұмысқа келе алмады.

8. Арман сырқаттанып қалыпты, Ж  өйткені оны  құжаты дұрыс болмады.

 иі і алғаул  й  өйлемді л р з

себебі/ өйткені сондықтан/сол себепті

1. а ір і та да қа ақ тілін білу ма ы ды, .............................. көп адамдар тілді йренуде.

2. Мен жақсы жұмысқа орналастым, ............................................... мен қа ақ тілін білемін.

3. а ақ тілінде і бағдарламаларды көремін, ................................................. маған ұнайды.

4. а ақ тілі  көркем тіл, ............................................. маған қа ақ тілінде сөйлеу ұнайды.

5. Сө дік қоры ды немі дамытып отыруы  керек , ..................... ұмытып қалуы  м мкін.

6. Оған аудармашы қажет емес, ......................................... ол қа ақша өте жақсы сөйлейді.

 ауа  ері із
  

1. өп адамдар жа да жұмысқа велосипедпен барады, себебі  ..........................................................
2. ейде жеке көлікке қарағанда автобуспен ж р ен ы ғайлы, себебі ........................................
3. Тілде кішкентай ке ден йрен ен тиімді, сондықтан .......................................................................
4. Ол б ін жұмысқа кеші іп келді, себебі ......................................................................................................
5. Олар хатқа уақытында жауап жа бады, сондықтан ............................................................................
6. Б ін жиналыс болмады, себебі ......................................................................................................................
7. П тер ақысы өсіп кетті, себебі .........................................................................................................................
8. Жас отбасына мемлекет көмектесуі керек, себебі .................................................................................
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ТЫ А ЫМ

 ікір ілдірі із

1. кесі мен анасы  екі ұлт өкілі. Оларды  баласы кімні  тілінде сөйлейді деп ойлайсы  

2. Шет тілінде ана тіліндей сөйлеу, жа у м мкін бе

 да з  ра арға ауа  ері із №9

к ана ку а  
еле р ізуші

1. Тілді ж  пайы  ме еру м мкін бе

2. Оксана қа ақша қалай йренді

3. Тілді білу шін адамға не керек

4. Оксана қайда білім алды

5. а ақ тілі мұғалімі кім ж не ол қандай кісі

6. Сабақ стінде не істеу е тиіс еді

7. Жұмыста қай тілде сөйлеседі

 да з  а а ай лмаған йлард  
з  а а з  №10

1. а ақ тілді ортада д ние е келді.
2. Анасы қа ақ мектебіне оқытқысы келмеді.
3. а ақ тілін йрен енде көп қиналды.
4. Мұғалімдері көп көмектесті.
5. Сыныптастары оны орыс деп ойлады.
6. а ақ тілін біл ені шін мақтанады.
7. Тілді йрену  ө  қалауы емес, аман талабы.
8. Тілді балабақшада йреніп алды.

р  а ар
еле р ізуші

  а ард  ай а да з  р  н а н аз з

1. Тілді ж  пайы  ме еру е болады. .......................................................................
2. Оксана жа уды төрт жасында йренді. .......................................................................
3. Оксана жұмыста орысша сөйлейді. .......................................................................
4. ор  орыс мектебінде оқыды. .......................................................................
5. а ақ тілін йрену ө  қалауы емес. .......................................................................
6. ор е көршілері көмектеспеді. .......................................................................

  м  й өлі і іздер

   
Шет тілін бала ке ден 

йрен ен дұрыс
Баланы  тілі ана тілінде 

шығуы керек



49

М

А ТЫҚ МАС І І

ТІЛДІ ҮЙРЕНУДІҢ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ

іл й е ме   сайы  ай алысып  ап асы а  са а  ақы ы ыз ы өлсе із с ілі е 
е е ола ы

іл й е  езі е амма и асы  й е е  

а аса ыз  оқы ыз  оқ а  а аса ыз  

й е іп а қа  іл і  а ио сы  ы а ыз  

й е іп а қа  іл е ил м е  ө і із

1

2

з а а ілі із е і қызық ы е е  
ақпа а а ы  қызық імеле і  

зіл қал ы а ы  м м і і і е 
а ап алы ыз

4

зі із й е іп е  іл е сөйлей ала ы  

а ам а ме  сөйлес і  ез ел е  м м і і і  

пай ала ы ыз і ақ о ай о а а іл і е

ілі і іл е е  ейі  а а а  е е

5
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А ТЫ ЫМ

 із алай йлай з

А  Сі  досы ы ға төменде і сұрақтарды қойы ы . 

Мен 
келіспеймін, 

себебі ...

Менің 
ойымша,  ...

... деп 
ойлаймын

Меніңше, ...

1. Сі ді  ойы ы ша, қа ақ тілін йрену қиын ба

2. а ақ тілін білсе і , жақсы жұмыс табасы  ба

3. а ір і ұлты басқа қа ақтілді тележ р і ушілер 
қа ақ тілін атақ шін йрен ен бе

4. Шет тілінде сол тілде сөйлейтін адам 
си қты та а сөйлеу м мкін бе

5. Тілді екі аптада йрену е бола ма

6. а ақ тілін білу шін ауылға бару керек пе

 өлдері і бен ауысы ы дар.

ЖА Ы ЫМ

 з екеуі із е е а  аз  р здар  із аза  ілін йрені  
р ені ізді ай з  

Ол сізге:

Сіз оған:

Сен неге 
бармайсың?

Жақсы 
оқулықтар 

жоқ

Курстардың 
бағасы қымбат

Грамматикасы 
қиын

Маған
 керек 
емес

деген сылтаулар айтты. Досыңыздың пікірін теріске шығарыңыз,
дәлелдеріңізді келтіріңіз, жауап жазыңыз.



I I IБӨЛІМ

-САБАҚ

2-САБАҚ елісу, растау м нді қыстырмалар
 Жаманнан жарты қасық ас қалады

ғайлас салалас құрмалас сөйлем
 Ас адамның – арқауы
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   беттегі сөздермен танысы ыз

 иі і алғаул ард  й  өйлемді алға р з

бірақ алайда себебі де енмен сондықтан

1. Ол кітапты оқығысы келмеді, ............................ оқуға тура келді.

2. Оны  а ақстанға кел ісі келеді, ............................ қа ақ тілін йреніп ж р.

3. Мен қа ақ тілін білуім керек, ............................ мен а ақстанда тұрамын.

4. Телефон нөмірі дұрыс, ............................ тағы бір рет қарайын.

5. Мен оны  лектронды поштасына хат жібердім, ............................ ол жауап бермеді.

 е е алдар алала  өйлем е айналд р  аз з

1. Б ін Астанадамын. ссапарға келдім.

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

2. ұжаттарды қайта тексеру керек. рте  қол қо ға беремі .

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

3. Тілді жақсы ме еру керек. ітапты көп оқыған дұрыс.

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

4. Ақпараттарды ғаламтордан аламын. Маған жылдам ғаламтор керек.

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

 ар л  алала  рмала  өйлем а а з

1. Ол емтиханға жақсы дайындалды. мтиханнан төрт алды.

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

2. Бі  шет тілі курстарын і дедік. Жақсы курстар таба алмадық.

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

3. Оны  айтқан сө дерді дұрыс. Мен келіспедім.

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

4. Мен оған телефон шалдым. Ол телефон тұтқасын көтермеді.

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

Бүг�н ст���� м�н, � �� і і  ����ғ� к� �і�.

  Ол емт� ��ғ� ж�қс� � ���� � ы, с  �  �  мт� �  �н �өрт а� ы

Ыңғайлас салалас құрмалас сөйлем
ж не, да, де, рі

ӘЛЕМ ТАҒАМЫ АЛДЫҢЫЗДА
- САБАҚ1
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 өздерді а р  арға өлі  аз з

ем екі мың он бір қуырдақ жиырма үш  Құлжа

қымызекі жүз он үш бір мың екі жүз елу алты асылған ет Шыңжаң

қазы Қытай жетпіс бес шипалы  сергек сезіну

көжетынысы жеңілдеу Германия жүзі жарқырау Ресей

Сандар Мекен, ел Тағам енсаулық 

1  .......................... .............................. ................................ ...............................

2  .......................... .............................. ............................... ................................

3  .......................... ............................. ................................ ...............................

4  ......................... .............................. ............................... ................................

5  ......................... ............................. ............................... ................................

 ауа  ері із

1. Сі  қай елдерде болды ы

Ре ей нді ан ай з ек ан ермания ркия

2. Бұл елдерді  қай қаласында болды ы

3. Осы елдерді  ұлттық тағамдарын білесі  бе  Білсе і , қандай тағамдарын айта аласы

  м  ара  ері із

  
а ақты  ұлттық тағамдары а ақты  ұлттық сусындары

 ауа  ері із

Жақсы көретін тағамдары ы

 с йікті тағамы ы  туралы айтып бері і  

 иі і ауа  а да  не шін а даған зд  індірі із

1. а ыны  салмағы 1256 келі болады. а) сенемін ә) сенбеймін б) мүмкін

2. а ы иннестер кітабына енді. а) сенбеймін ә) сенемін б) мүмкін

3. ытайда қымы дан д рі шығарады. а) мүмкін ә) сенбеймін б) сенемін 

4. ымы дан балмұ дақ жасайды. а) сенемін ә) сенбеймін б) мүмкін

5. ермани да қымы дан косметика жасайды. а) мүмкін ә) сенбеймін б) сенемін 

6. ымы   е  пайдалы сусын. а) сенбеймін ә) мүмкін б) сенемін
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 з  е а а з

де ке айналд ру  бір істі немі істеу/ к нделікті рекетке айналдыру
н  е ілдеу  еркін/ жақсы/ кедер ісі  дем алу
зі ар рау  аурудан кейін жа ылу/сауығу/ дені сау болу

ден аул  зе у  аурудан кейін денсаулықты  қалпына келуі
ер ек езіну  адам ө ін-ө і жақсы се іну/ кө іл к йі жақсы болу

 ауа  ері із

 
аза  

ал  н  андай 
л  ағамда

р н іле із

  а  
көре ін 

ағам з 
андай

 а  көре ін 
ағам зд  

рам  урал  
ай  ері із

аза  ал н  
андай л  

у ндар н 
іле із

ҚЫ ЫМ

 ра арға ауа  ері із  

«Қазақтың қандай ұлттық 
тағамдары бренд бола алады» деп 

ойлайсыз?

Белгілі бір өнімді брендтеу мемле-
кет үшін қаншалықты маңызды?

Ұлттық тағамдарды брендке 
айналдыру үшін қандай жұмыстар 

атқару керек ?

Бренд болған қазақтың қандай 
өнімдерін  айта аласыз?

ренд  деген ұ ымды қалай т сінесізренд  деген ұ ымды қалай т сінесізренд  деген ұ ымды қалай т сінесіз

 з

Қазы  қазақ ы  і  е і

2011 жылы 23 қа тарда Шы жа ны  ұлжа 
қаласында Мақтал ж не ахат есімді қа ақ а а-
маттары бастаған бес ағайынды жі іт ұ ындығы 
213 метр, салмағы 1256 келі болатын қа ы жасап 
шықты. Сөйтіп, д ниеж і иннес рекордтарын 
бағалау комисси сы « ниеж інде і е  ұ ын қа-

ақты  ұлттық қа ысы» де ен арнаулы атақ берді 
де, қа ақты  тағамы лем е танылды.

.mi .

111
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Қымыз ы  қызы ы  е ел ө іп а ы

ытайларды  75 пайы ы қымы ды  қаншалықты 
пайдасы бар екенін біледі. ытайлық БА  м лімет-
теріне с йенсек, мұндай н тижені халық арасында 
ж р і іл ен сауалнама көрсеткен. ытай халқы қы-
мы ға қы ығушылық білдіріп отыр рі оны меди и-
нада пайдаланып жатыр. Мысалы, оны  көп ауруға 
ем екенін ерттеп, одан д рі өндіру е бет бұруда.

      ермания қазір қымыздың ұнтағын таблетка пішінінде шығарып жатыр. Сонымен 
қатар одан балмұздақ жасап, кәмпит, косметикалық тауарлар өндіруге кіріскен.

http://adyrna.kz                                                                                   

Қымыз ы  пай асы
 ымы  ішуді детке айналдырса , басқа сусындардан 
оны  артықшылығын се інесі . Осы шипалы сусын 
аштық пен шөлді бірден басады да, денені салқындата-
ды. ер қымы ды бей ішсе , бір аптадан со  ө і ді 
сер ек се інесі . енсаулығы  т еліп, тынысы  же іл-
дейді, ж і  жарқырап шыға келеді. Оны басқа қорек т р-
лерімен еш салыстыруға болмайды.

  http://a rna.kz 

 іннен өменде і өздерді  алама н а з

1  атты ....................... 5  жасаушы ..................... 9  тамақ .....................
2  бауырлар ....................... 6  ақпарат ..................... 10  немі .....................
3  лемде і ....................... 7  ішінде ..................... 11  кейін .....................
4  арнайы ....................... 8  сырқат ..................... 12  ө е .....................

 өменде і йлар ай м інде ай лған

....................................... 1. ымы ды т рлі салада пайдалану.

....................................... 2. Бауырларды  бірі іп жұмыс істеуі.

....................................... 3. ымы ды  пайдасы туралы сауалнама ж р і у.

....................................... 4. өп е бек етіп, лемді та ғалдыру.

....................................... 5. ымы ды  пайдасын көпте ен адамдар т сінеді.

....................................... 6. лттық тағамды лем е таныту.

....................................... 7. ымы бен басқа сусындарды салыстыруға болмайды.

....................................... 8. Адам денсаулығына қымы ды  берер пайдасы көп.

....................................... 9. ымы  ішсе , немі сер ек ж ресі .

....................................... 10. ымы  өндірумен шетелдік к сіпорындар айналысады.

есі��і
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 өздерді р н р і імен й  ра  ра р з

а  
Сұрақтарды досы ыз а 

қойы ыз

ә  
осы ызды  жа а

бын мәтін арқылы 
тексері із

б  
нді рөлдері ізбен 
а ысы ыздар

1. ұ ын/ / жасалды/ қа ы/ ж не/ қайда/ қашан
....................................................................................
2. жасаған / а ыны/ кімдер
..................................................................................

3. қанша /ұ ындығы / а ыны

....................................................................................
4. қай /өндіріліп / ымы / елдерде/ жатыр
..................................................................................
5. шетелде/не / ымы дан /жатыр /жасалып
....................................................................................
6. денсаулыққа / ымы ды  /пайдасы/қандай бар
..................................................................................

 зара ікір ала р здар

Қытай қазақтың 
қазысын Гиннестер 

кітабына енгізді

Немістер қымыздан 
балмұздақ, 

ал қытайлар 
дәрі-дәрмек 
жасап жатыр

1. Бұл ытай немесе ермани  шін 
қаншалықты ма ы ды деп ойлайсы  

2. Осы тағамдарымы ды ө  елімі де 
не е осылай пайдаға асыра алмаймы  

Оған қандай себептер немесе кедер ілер бар

 з й зд  ілдірі із

Сіз қазақтың ұлттық тағам-
дарын брендке айналдыруды алды-
ңызға мақсат етіп қойдыңыз. Сол 
үшін қандай жұмыстар жасар 
едіңіз? Атқаратын істеріңіздің 
жоспарын құрып, басқа тіл 
үйрену шілерге таныстырыңыз.

 з  

Көктем шыққан соң біріміздің басымыз 
ауырып, екіншімізді ұйқы басып, асқазан, 
жүрек  қан тамырларының жұмысы нашар-
лай бастайды. Жаз басталғанша ден саулығы-
мыз сыр беріп отырады.

Себебі неде болуы мүмкін?

1. Меніңше, қыстың суығынан кейін адам көктемнің 
жылы ауа райына үйрене алмайды.

2. .............................................................................................

3. .............................................................................................

4. .............................................................................................

5. .............................................................................................
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 ілі  рі із

 д румені
Қасиеттері:
- иммунитетті, с йектерді, кө ді  
көруін ж не теріні жақсартады.
Кездесетін тағамдар:
- бауыр, балық, с т, сарымай, жұмыртқа, с бі .

 д румені
 Қасиеттері
- теріні к ннен қорғауға көмектеседі
- с йекті  мықты қалыпта-
суын қамтамасы   етеді.
Кездесетін тағамдар:
- бауыр, жұмыртқа сарыуы ы, с т, май.

 д румені
Қасиеттері:
қарта ды ба улатады
- өкпені улы аттардан қорғайды
- ж рек жұмысын жақсартады
- ракты  алдын алады.
Кездесетін тағамдар:
- т тті картоп, жержа ғақ майы, 
шекілдеуік, шпинат, жа ғақ.

ейде ке седе комп тер алдында ұ ақ отырып жұмыс жасағанда, кө імі  талып ауырып 
жатады немесе жұмыс істеу е құлқымы  болмай, ма амы  қашатын ке дер болады.

СІЗ ҚАЖЕТТІ ДӘРУМЕНДЕРДІ ҚАЙ ТАҒАМДАРДАН АЛА АЛАСЫЗ?

1. Меніңше, балық өнімдерін және сәбіз жеу керек. Сүт, айранды да көбірек пайдаланған жөн.
2. ...................................................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................................................
4. ..................................................................................................................................................................
5. ..................................................................................................................................................................

 өйлемдерді иі і өздермен 
л р з

уға і іру у ру

ру а у

1  ...........................................  суды  буымен пісіру

2 ............................................  тек маймен пісіру

3 ............................................  тек суға салып 
дайындау

4 ............................................  а  су құйып, 
бетін жауып, тамақты  ө  буымен пісіру

 з ер і із
л  жасау        жасалған            

1  қуыр ......................................

2  бұқтыр ......................................

3  тура ......................................

4  ас .......................................

5  буға пісір ......................................

6  аршы ......................................
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 ра арға ауа  ері із

1. Сі  тамақ жасауды ұнатасы  ба

2. ер ұнатса ы , детте қандай тағам дайындайсы

3. андай елді  тағамдарын білесі  ж не ұнатасы

4. Сі  қандай тағамды жақсы көресі  уырылған тағам ба немесе бұқтырылған тағам ба

 зі із жақсы көретін та амы ызды  құрамын жазы ыз
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  .

 на а н ағам зд  рам нда кезде е ін д румендерді өменде і                           
ке е е и а а  аз з

Дәрумен аты
Кездесетін тағам, 
жеміс, атаулары

Қызметі

Äәðóìåíäåð - àäàì äåíñàóëûғûíûң êåï³ë³
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А ТЫҚ МАС І І

 з  арамен еріл ен разаларға назар аудар з  а а  ал з

 Аға,  адамн   ар ау  
де енді т сіндіріп бері і ші.

 Адам дұрыс рі сапалы тамақ ішсе, 
оны  денсаулығы мықты болады.

 Ал, аманнан ар  
а  а  алад  де ен ше

 Алды а кел ен ас  сені  несібе , 
сондықтан оны қалдырып, 
обал жасауға болмайды.

 Т сіндім, рақмет, аға

 а а  ал з  а е  лар

Д Р   Р

астар аныѕа береке берсін, 

астарыѕа мереке берсін, 

старыѕа а ал ыќ берсін, 

астарыѕа аман ыќ берсін, 

ен еріѕе са лыќ берсін!
А  Р
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АММАТ КА

 ре емен ан з

ғайлас салалас құрмалас сөйлем

Мен қазақ ұлттық тағамдарының ерекшеліктерін білемін әрі дайындай аламын.
Аудан орталығында мейрамхана ашылды және оған жаңа қызметкерлер келді.
Ол қонақтарды күтіп алды да, түскі асты дайындауға кірісті.

291 - бет.

сырт киімін шешті де,сырт киімін шешті де,сырт киімін шешті де,
2 - әрекет2 - әрекет2 - әрекет

ас й е қарай беттеді.ас й е қарай беттеді.ас й е қарай беттеді.
3 - әрекет3 - әрекет3 - әрекет

Ол й е кірді де,Ол й е кірді де,Ол й е кірді де,
1 - әрекет1 - әрекет1 - әрекет

 иі і алғаул ард  й  өйлемді л р з

мен/
бен

1. Асқар мен Марат қа ақты  ұлттық тағамдарын дайындайтын мейрам-
ханада жұмыс істейді.

де/да 2. ауры  көже е ......, бидай көже е ....... с т өнімдері қосылады.

ж не/
мен 3. Алматы  а ақстанны  О т стік астанасы ......... ірі қалаларыны  бірі.

та/те 4. Асхат ......, Марат ....... ағылшын тілінен емтиханға к ні-т ні дайындалып 
жатыр.

бен/
пен 5. улет ...... Сырым ша ғы тебуден жарыстарға немі қатысады.

де/да 6. Бұл фил м ауылда ....., қалада ...... көп көрермен жинады.

ж не/
рі 7. а ақ тілі .......... қырғы  тілі ұқсас тілдер.

рі/мен 8. Астана  елорда ............ а ақстанны  орталығында орналасқан. 

 еріл ен өйлемдерден ғайла  алала  рмала  өйлем а а з

1. Ол туған жеріне келді. Бала ке інде і достарымен ке десті.

  Ол �уғ�н  �і�  к� �і әрі бал� к��і�� � о т��ымен к�� ест�.

2. « лем тағамдары» кітабын сатып алды. Тағам дайындауды йрене бастады.

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

3. Ол қа ақ тілін жетік біледі. Телеарналардағы жа алықтарды еркін т сінеді.

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

4. Бұқтырылған етке бұрышты салды. Оларды жақсылап қуырды.

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

5. Олар жайлауға көшіп келді. иі  йлерді ауыл шетіне тікті.

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



61

М

 иі і алғаул  й з

М А

М

С
О С

да        та

да    және

  да    әрі   

да   де    

және    

және   та

Дайындау тәртібі: 
. Етті ірілеп турайсыз ..., ұнтақталған 

қызыл және қара бұрышқа араластырасыз.
. азанды отқа қойыңыз ....., майды 

қатты қыздырыңыз.
. ызған майға пиязды салыңыз 8............. 

сарғайғанша қуырыңыз.
. ияз қурылғаннан кейін етті салыңыз, 

жақсылап араластырыңыз ........... 
туралған бұрыш салып, қазанның бетін 
жабыңыз. тты сәл азайтып қойыңыз 

............. уақытты белгілеңіз.
. Тұз және дәмдеуіштерді қалауыңыз 

бойынша салыңыз.

  м

не рі да де а е

1. А тобы бір ой сөйлем  айтады
2.  тобы жалғаулықтарды пайдаланып ойды сөйлемді  жалғастырады
3. Топтар орындарымен ауысады.

 иі і алғаул  й з

іра е е і не да де а е

1. Мен киноға бардым, .................. маған кино ұнамады.
2. Асқар ....... сел ө деріні  жеке мейрамханасын ашты.
3. «А» д румені балықта ......, с тте ...... бар.
4. Та ғы асқа ботқа жеу керек, .................... денсаулыққа өте пайдалы.
5. Ол б ін та ерте  ерте тұрды, ......................... д рі ер е жа ылып қойған еді.

 ара  ері із

Мен ............................ ж не ............................... жақсы көремін.
Мен ............................ ж не .............................. ұнатпаймын.
Мен .............................. жақсы көремін, бірақ ............................... ұнатпаймын.
Мен .......................... да, ........................ да білемін, себебі мектептке оқыдым.
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ТЫ А ЫМ

  м  йлар зд  ай здар
   

То а тқыш жоқ ке де адамдар 
а ық-т лікті қалай сақтаған

С т тағамдарыны  денсаулыққа 
қандай пайдасы бар

 да з  иі і өздерді аз з
1. а ақ халқы асты жоғары бағалаған, себебі оны ....................... біл ен.
2. Ата-бабамы ды  не і і асы ет ..................... с т болған, себебі олар мал шаруашылығымен 
айналысқан. 
3. а ақ йелдері тағамдарды ................................... діс-т сілдерін біл ен.
4. С т ......................... с ттен жасалатын тағамдар денсаулыққа өте пайдалы.
5. С т өнімдеріні  емдік қасиеті ......................................... бар екен.
6. Сонымен бір е шұбат .......................... денсаулыққа өте пайдалы.

 да з  ра арға ауа  ері із №11

   

1. М тінні  тақырыбы қалай аталады
.......................................................................................................................................
2. а ақ халқы қандай шаруашылықпен айналысқан
.......................................................................................................................................
3. а ақ халқыны  не і і асы не болған
.......................................................................................................................................
4. С ттен қандай тағамдар ірле ен
.......................................................................................................................................
5. Тағамдарды сақтау дістерін кім біл ен
.......................................................................................................................................
6. С т өнімдеріні  қандай пайдасы бар
.......................................................................................................................................
7. М тінде шұбат туралы не айтылды
.......................................................................................................................................

 да з  ағамн  дай ндалу ді іні  
ре ін нөмірле із №12

діні екі е бөліп кесемі  ж не оны  ішінен жұмсағын аламы .

Пи ды с л қуырамы  да, ұсақтап кесіл ен сарымсақ пен қы анақты қосамы .

Тағамды 180 радус температурада 45 минут пісіру керек.

діні  жарты бөліктеріне ет салып, йт н майыны  қалғанын құйып, қысқа 
толқынды пешке қо мы .

стық су құйылған лкен к стрөлде 7-8 минут бойы к діні пісіріп, суын тө іп, 
суыту керек.
Барлығын 10 минут бұқтыру керек ж не бұқтыруды  со ына қарай туралған ақ-
желкен себу керек.

Жұмсағын турап, көкөністермен араластырамы  да, қалауымы  бойынша 
лимон шырыны ж не д мдеуіштермен д мдеймі .
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 з

Топтық жұмыс.  елі і ді  немесе басқа халықты  ұлттық тағамдарына қатысты осын-
дай ерекшеліктерді білесі  бе  Білсе і , сол туралы бір-бірі і е айтып бері і дер.

    а ақ халқында бас тарту  д ст рі бар. 
Бас лкен адамдар, ақсақалдар, құрмет-
ті қонақтарға тартылады. Басты алған кісі 
ө і бірінші ауы  тиеді де, қалған адамдарға 
басты  м шелерін бөліп береді. Мысалы, 
құлақты «сақ құлақ» болсын деп, тілді «ше-
шен» болсын деп балаларға, та дайды « нші»  
болсын деп қы дарға ұсынған.

а ақта тек жылқыны  басы тартылмайды, ал қалған т лікті  басы тартылады. 
рі малды  басы бөлініп асылады.

.ai a .

 алай йлай з
 

а ақ халқыны  д ст рлеріне с йкес тек лкен адамдарға 
бас тартылады. ғни, жас адамдарға басты ұстауға немесе 
оны лкендерден бұрын ауы  ти е болмайды. Сондықтан 
жастарға бас тартылмайды.

А) Тағамға қатысты өзге ұлттардың қандай дәстүрлерін 
білесіз? з ұлтыңыздың бір дәстүрі туралы айтып беріңіз.

 з  ан з

М тін келеді 62 бетте і

 ара  ері із

ТАҒАМҒА ҚАТЫСТЫ ҚАНДАЙ ДӘСТҮРДІ БІЛЕСІЗ?

ОЛ ДӘСТҮР ҚАЙ ҰЛТҚА ТӘН?

 кеуара м  а а здар

1. Сі  қайда тамақтанғанды ұнатасы  йде немесе кафеде
2. ешкі асты немі отбасы ы бен бір е ішесі  бе
3. Та ғы аста жиі кофе ішесі  бе
4. Т скі асты немі уақытында ішесі  бе
5. Сі  диета ұстап көрді і  бе
6. Сі  к нделікті жеміс-жидек қолданасы  ба
7. Сі е қай елді  тағамдары ұнайды
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 өменде і ағамдар урал  аз з

К ріш а

а  тағам қоспалары  
..............................................................
..............................................................
..............................................................

 тағамны  дайындалу 
жолы  ...............................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................

алау

а  тағам қоспалары  
..............................................................
..............................................................
..............................................................

 тағамны  дайындалу 
жолы  ...............................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................

рек ала

а  тағам қоспалары  
..............................................................
..............................................................
..............................................................

 тағамны  дайындалу 
жолы  ...............................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................

 алард  айдалана 
р  андай ама  і ірер 

еді із  ағамн  дай ндау ілін 
аз  ш ғ з

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

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

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

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

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

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

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

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

 йі із е кө ен көрме ен а н 
ан з келді  із н  а  

көре ін ағам н дай нда  ермек
ші із  ізде ар алар: 

1 кг сиыр еті, 2 кг сәбіз, 3 бас пияз , 
1 бас сарымсақ, өсімдік майы, күріш, 
ұнтақталған қызыл және қара бұрыш, 
кептірілген жүзім, 2 тал қияр, 
3 тал қызанақ, зере.
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ӘЛЕМ ТАҒАМЫ АЛДЫҢЫЗДА

Келісу, растау мәнді қыстырмалар
рине, лбетте, ынында екен  к мек і етісті і

   е е і өздермен ан з

  м

кі немесе ш топқа бөліні і дер. Төменде бірнеше тағамны  атауы жа ылған. Сол 
тағамдарды  құрамдас бөліктерін 3 минут ішінде жа ып шығу керек. ай топ бірінші 
болып жа ып шықсы, сол топ же іске жетеді.

сыл ан ет ұшпара а рыз көже

Қ ырдақ Мәнті ала

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- САБАҚ2
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 р л мдард  йке ендірі із

1. Т с ме ілінде ресми 
т рде амандасу.

2. Біреуді  бір н рсені 
та дауы жақсы 
болғанда қол дана-
тын құрылым. 

3. Сі е біреу 
көмектесу е ниет 
білдір енде алғыс айту.

4. Біреуді  ойын білу 
шін қолданылатын 

құрылым.

5. Біреуді  ойымен 
толық келіскен 
ке де қолданатын 
сө .

 
л е е

 
Кө ілі із е 
ра ме

 
ай рл  к н

 алғам з 
а  екен

 алай арай з  
алай йлай з

 а е  өздерді й  өйлемдерді л р з

1. Жұмыс   ба�ыс���    көпте ен қателіктер болып тұрады.
2. Ортақ м селені .................... кел ен адамдарды  ойы бір жерден шықты.
3. і і е ................................ уақытта келе аласы .
4. Мені  еш ................................. жоқ. скертулерді т еймін.
5. скери ..................................... тыныш ж не ы ғайлы жерде өткені дұрыс.
6. Шетелдік іскер адамдармен ................................ орнатып жатырмы .

7. Шаруаларды ................................ керек. ақыт тым а .

 наған ауа  ел іле із

1  ай елді  тағамдарын ұнатасы
 а) қазақ  ә) еуропалық  б) шығыс

2  Мейрамханадан ................ тамақтанамын.
 а) жиі  ә) кейде  б) күнде 

3  Мейрамхананы  ........... ма ы ды. 
 а) бағасы               ә) қызметі        б) тағамы  

 а р а ай келмей ін е із ар  өзді а з   

Мейрамхана, кітап, аспаз, даяшы, есеп шот, кеңсе, тағам, салат, басытқы, 
тәтті, тапсырыс беру, құжат, қызмет көрсету, жеміс, көкөніс, бұйрық, өзімен 

бірге алу, шаңғы, арнайы тағам, кешенді ас, әдебиет, қасық, шанышқы, ағаш, дүкен
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ОҚЫЛЫМ

 ікір ілдірі із

1. Сіз мейрамханада қай сөзді жиі 
қолданасыз? 
2. Неге ол сөзді қолданасыз?

аяшы  
нім

Сі лім  
Қарындасым

а ырым

 ауа  ері із

 жа дым, себебі 
...............................................................
...............................................................

із мейрам анан  
шағ м кі а на 

шағ м аз  
көрді із е

 жа ған жоқпын , 
себебі ................................................
...............................................................

 із не і ер еді із

 Маған тауық сорпасы ж не қы анақ салатын бері і .
 Ал мен к уап ж не рек салатын аламын.
 Жарайды, қа ір 10 минуттан кейін дайын болады.
 ақмет

 мину  уа  ө і  
ізді  а р з лі  із не і ей із

з

1-келуші: Қайырлы күн, Самал Оспанқызы! 
2-келуші: Сәлеметсіз бе, Азамат Маратұлы!
1-келуші: Келіңіз, отырыңыз.
2-келуші: Рақмет. Әдемі әрі жайлы 
мейрамхана екен. Талғамыңыз жақсы екен.
1-келуші: Көңіліңізге рақмет. Жұмыс 
барысын талқылауға ыңғайлы жер 
болғандықтан, осы жерді таңдадым.
2-келуші: Өте дұрыс. Ендеше жұмысты талқы-
лағаннан кейін тамақтанайық. 
Ұсынысыма қалай қарайсыз?
1-келуші: Әлбетте, менің қарсылығым жоқ.
2-келуші: Ендеше бастайық...

Даяшы: Д ді  йра анасына ош 
к лді і д р  ін к , ас ірі.
1-келуші: ү ін і күнні  арнайы 
та а ы андай  
Даяшы: ді  ұ тырыл ан 
к к ніст р . үрік та а ы.
2-келуші: , атыны  і т т 
ша ырады к н. л ол 
та а ны  ұра ын айтып жі рі і ші.
Даяшы: л тт . ді, сары са , р, 

ы ана  ж н  картоп. с ірін 
арайсы дар а, лд  ірд н 

тапсырыс р сі д р 
1-келуші: ірд н тапсырыс р і . 

а ан ді  ұ тырыл ан к к ні
ст р  ж н  ырыл ан та ы  ті.
2-келуші: а ан с ыр тін н жасал ан 

ырда  ж н  ірі шік сорпасы.
Даяшы: а сы, айт андары ы  

олсын  андай с сын іш сі д р
1-келуші: а ан ш  шырыны олса....
2-келуші: л а ан ал а ж н  ал ұрт 

осыл ан шырын.
Даяшы:  н ттан к йін дайын олады. 
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1-келуші: а а дары т  д ді к н. 
і  алай ойлайсы

2-келуші: ынында тіл үйір тін та а дар 
к н.

1-келуші: асыт ы а алай арайсы
2-келуші: а т, т ттіні ұнатпайтын ді . 

ұ ыстарды ы айлады . ні  та ы ір 
іск р  к д с і  ар ді. ұ сат олса, н 
тұрайын.
1- келуші: Дұрыс айтасы , жұ ыстар 
р тт лді. ріпт сті і і  одан рі жал асады 
д н с ні д ін.
2-келуші: л тт , жал асады. нда, к л сі 
к д ск нш  а ат аратұлы, са  

олы ы .
1-келуші: л сі к д ск нш , 
са  олы ы .

1-келуші: Даяшы!
Даяшы: Сізді тыңдап тұрмын. 
Тағы бірнәрсе қалайсыз ба? 
1-келуші: Жоқ, рақмет. Есепті әкеліңізші.

 өменде і ра арға м ін й нша ауа  ері із

1. иало  кімдерді  арасында болды
2. иало  қай жерде өтті
3. Олар мейрамханға не мақсатпен келді
4. иало  кейіпкерлері бір-бірін тани ма
5. Мейрамхананы  тағамдары қандай  мді ме, қымбат па
6. нні  арнайы тағамы қалай аталады
7. Мейрамханадан кім бірінші болып кетті
8. Оларды  тапсырыс бер ені туралы айтылады ма
9. Самал Оспанқы ы мен А амат Маратұлы жақын достар ма
10. Олар тапсырысты бірден берді ме

 өздер мен өз ірке ерін ере ін мағ налар мен йке ендірі із

1. Тыныш, жағдай жасалған жер А  ы ғайлы

2. Жақсы, сұлу, тамаша жер немесе орын  талқылау

3. Жұмыс м селелері туралы айту ке і Б  демі

4. Бел ілі бір м селені ортаға салу   барысы

5. Мейрамханадағы бір к нні  басты тағамы  іскери

6. Жұмыстарды а қтау, м селелерді шешу  есепшот

7. скер адамдарды  ке десуі  арнайы тағам

8. Мейрамханада төлем қаға ы Ж  ы ғайлау
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  м

1. ала ы дағы бір жақсы мейрамхана туралы сөйлесі і дер.
2. Суретке қара ы . Мейрамханада қолданылатын 2 сөйлем беріл ен. Бос торкө дер е ө  
сөйлемдері і ді жа ы ы дар.

Қ

М

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

М

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

 өменде і р л мдард  айдалана р  ауа  ері із

ӘЛЕМДЕГІ ЕҢ ҚЫМБАТ БАСЫТҚЫНЫ 
АҒЫЛШЫН ОЛИГАРХЫ САТЫП АЛҒАН

лемде і е  қымбат басытқыны ағылшын к сіпкері 
сатып алған екен. ұны 34 мы  доллардан асатын арл 

айнин ерді  т тті тағамы  иннесті  рекордтар кітабына 
ен і іл ен екен. сіпкер амбри  рафтығындағы 
қонақ йлерді  бірінде осы шоколад пудин іне тапсырыс 
бер ен екен.

арл аберже жұмыртқасы пішінінде і ыдысқа 
салынған десерт жеу е болатын шекей бұйымдармен 
көмкеріл ен екен. Ж не алтын т сті д ммен 
бе ендіріліп, құлпынай мен аққайнар қосылған. 
Тағамны  құны  22 000 фунт стер лин , ғни шамамен 
34 000 доллар дан асады екен. лемде і е  қымбат десерт 
туралы теледидардан есті ен оли арх бірден оны  д мін 
татып көрмек болған. Ал мұны  алдында 25 000 доллар 
тұратын балмұ дақ лемде і е  қымбат басытқы деп  
саналатын.

http/www.alashainasy.kz/world
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 й өлі і іздер

  
 өздерді р н р і іне ай ре е  диал  р з

 бі е / а шы/ ас /бері і ші/ м ірін.

 қа ір/ лбетте,.

 Маған /сиыр /қуырылған /еті /

   ж не көкөніс /бері і  /салатын.

 рине / ,.

 қа ы /Маған/ ж не /жа .

 к те /С л/ тұры ы .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ба /Та дады ы

 , пекинше йрек /аламын.

 Жарайды. ішесі / е  

 келі і ші/ алма /Маған /

шырынын.

 б рі / а ір /болады/ дайын.

 ақмет. Тамаша
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 иал е і ағамдар мен у ндард  а  м зірінен ау  ел іле із

 ұлттық тағамдар 
мейрамханасының 

ас мәзірі

т та амдары:
Асылған ет                                    7500 т .

уырдақ                                         1200 т .
а ы-қарта                                   2000 т .

Жал-жа                                          1800 т .

Салаттар:
өкөніс салаты                              500 т .

Ақжелкен қосылған 
бұрыш                                               600 т .

уырылған қи р                           700 т .

С сындар:
ымы                                               500 т ..

Шұбат                                               550 т .
Саумал                                              400 т .

айлар:
С т қатқан шай                             250 т .

ара шай                                           150 т .
өк шай                                              200 т .

Қышқыл 
қаймақтағы тауық еті            1200 тг.
«Теңіз» сорпасы                       1500  тг.
«Пекинше үйрек»                     2500  тг.

Салаттар:
«Теңіз сыйы»                                700 тг.
Қытайша қызанақ                      500 тг.

Шырындар:
Алма шырыны                             500 тг.
Жүзім                                           550 тг. 
Шабдалы                                           400 тг.

Шайлар:
Жүгері шайы                                250 тг.
Қалампыр шайы                          300 тг.

 ұлттық тағамдар 
мейрамханасының 

ас мәзірі
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А ТЫҚ МАС І І

 з  

  адамн  ар ау аманнан ар  
а  а  алар   ие імен і

 иі і ма алд  аз з

й е қонақ кел енде қонақпен бір е тамақ 
ішу керек, йтпесе қонақ ө -ө ін ы ғайсы  
се інуі, ұ луы м мкін.

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

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

ұрыс тамақтану адамны  денсаулығына 
ғана емес, сонымен қатар оны  кө іл-к йіне 
де сер етеді.

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

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

Алды а кел ен, құйып бер ен тамақты то-
лық ішу керек, йтпесе обал болады немесе 
тамақты ысырап ету е болмайды.

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

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

 ілі  рі із

а ы ас скі ас
Қо  тамақ

іске басар

Сұйық тамақ

ешкі  ас
стық тамақ

Қо  тамақ

ешкі  ас
стық тамақ
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АММАТ КА

 ре емен ан з

– Бүгін сіз жиналысқа келесіз бе?
– рине, келемін.

елісу/келіспеу, растау/жоққа шығару  м нді 
қыстырма сө дер     292 - бет.

 ра арға Р   Р С    С   де ен 
рма өздерді айдалан  ауа  ері із

 із 
аза  

л  
ағамдар н 

іле із е

   
адамн  
ар ау  
де ен й 

д р  
ай лған а

 л
ама  

а алу 
ре і 

лай 
ма

 на
мейрам ана 

а а 
мейрам анаға 

арағанда 
арзан а екен

 
 Кешірі із  

м на ағамд  
ай а 
л  

ері ізші

 л 
а а 

а ара  
лай

 аз лу 
керек е

 л 
айма  

а иға  
андай 

кереме  и

 ағдая а йке  келе ін өздерді й з

1. Сі  досы ы бен, ріптесі і бен толық келіскен 
жағдайда қай қыстырманы қолданасы әлбетте

2. Бір н рсені  жақсы немесе жаман екені туралы 
айтқанда, соны растау шін қолданылатын қыстырма.

шынында
шыныменде

3. Сі ден біреу көмек сұрағанда немесе өтініш 
білдір енде, қолданатын қыстырма.

әрине  дұрыс 
айтасыз  дәл солай

 Келі еу  а ш ғару мағ на ндағ  өйлемдерді  а н з з

1. Та ғы асқа с т өнімдерін 
пайдалану денсаулыққа пайдалы.

4. Олай емес, бұл жаттығуды 
былай жасау керек.

2. Бұл жаттығуды былай жасау керек. 5. Жоқ, ауа райыны  жылынуы қауіпті.
3.  Ауа райыны  жылынуы адамдарға 
пайдалы.

6.  Жоқ, с т өнімдерін кешкі 
асқа пайдаланған дұрыс.
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 з  аяш  иі лдана н ауа ард  е е а а з
                                

– ешірі із  
 мин ттай 
к тесіз

 рине  
тез дайын 

болады

 лбетте  
қазір дайын 

болады

 р л ммен ан з
                   

Қалада ұлттық тағамдар мейрамханасы өткен айда ашылған екен.
зімнің жеке бизнесімді ашсам екен.

Біз тапсырыс берген мейрамхана жайлы әрі тыныш екен.

екен көмекші етісті і 207 - бет.

 иі і ерлер е «екен  е і і ін й  өйлемді ая а з

1. Олар тапсырыс бер ен ....................................... 7. елесі жылы оқуға т ссем ............
2. А ық-т лік бағасы қымбаттапты ................ 8. Олар ауылға жиі баратын ...........
3. рте  жауын жаумайды .................................... 9. Б ін ол йде болса ......................
4. Марина қа ақ тілін йрен ен ......................... 10. Мейрамхана 1979 жылы ашылды...
5. Тамақ жасап йрену керек .............................. 11. Олар ересектер е оқулық жа ады ...
6. Асан қалаға кеше кетті ...................................... 12. Бұл құжаттар тексеріл ен ...............

 екен  е і і і ірке ей ін е і ік ерді а з

б ып ыб ып ыб ып ы алғаналғаналған арадарадарадааа
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 р н а да з

1. « он ресс Холл» сарайында өткен аптада «Му Арт» тобыны  шығармашылық кон ерті
болған  болса екен.
2. а ақстандық ғалымдар Т рки дағы бірнеше университетке д ріс оқуға барады барды
екен.

3. ниверситетті а қтағаннан кейін жақсы жұмысқа орналассам орналас екен.

4. Шетелдік ріптестерді уежайдан қарсы алу керек үшін екенін ұмытып кетіппін.

5. Олар шетелден семинарға кел ен қонақтар қонақтарды екен.

6. ткенде і мейрамханаға қарағанда мына мейрамхана қымбат қымбатты екен.

7. П тер алу шін олар ке екте бірінші бір екен.

8. Бі ді  тапсырыс бер ен тамағымы  өте дәмді дәмділеу екен.

ТЫ А ЫМ

 ауа  ері із

А  ер сі  мейрамхана ашса ы , не е кө іл бөлер еді і  Себебін т сіндірі і

ар ан баға шығыс тағамдары іскери т скі ас
ұлттық тағам ас м ірі ш тілде сапалы қы мет

ди айн табиғи сусындар ш тілде сөйлейтін да шы
еуропалық тағам темекі ше етін орын 24 сағат бойы жұмыс істеу

 Мейрамхана ы ды қалай атар еді і  
Себебін т сіндірі і

   
Р

ш келді іздер

 иі і өздерді й з

екен, әрине, екен, әлбетте, екенін

мірде б рі болады 1 ........... . Себебі, бұрын 
мен йленбей тұрғанда ешқашан тамақ жа-
самаймын деп ойлайтынмын. Себебі, тамақ 
дайындау йел адамны  қы меті деп т сінетінмін. а ір 

йлен енмін, 2 ..., тамақты йелім дайындайды. 
Бірде мынандай жағдай болды. йелім 

ауырып ауруханаға т сті. Балаларыма тамақ дайын-
дайтын ешкім жоқ. еште жұмыстан келсем, бала-
ларым мені к тіп отыр 3 ....... . Сондықтан мен тамақ 
жасап йрену керек 4 ......... т сіндім. 5 .........., бірінші 
жасаған тамағым д мді болған жоқ, бірақ балала-
рыма ұнаған секілді. Сол ке де і балаларымны  қу-
анышы мені  «Тамақты тек йел адам дайындау 
керек» де ен пікірімді жоққа шығарды.
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Б  Мейрамханы ы да қандай тағам мен сусын т рлері болады

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

 да з  р  ауа  ел іле із №13

1. арух а ақстанға алғаш рет ......................... болып келді.

        а  турист                да шы                  б  елші

2. а ақстанда р ......................... халықтар тұрады. 

        а  бір                т рлі                 б  екі

3. андай ұлттық тағамдарға жиі тапсырыс береді

        а  асылған ет, қуырдақ          ірімшік сорпасы           б  кеспе, салат

4. скери адамдарға ........................ рі ................... орын керек.

        а  тыныш, қымбат                   жайлы, тыныш             б  тыныш, ы ғайлы

 ай а да  ілшіні  ра ар н нөмірле  
ре імен й з  №13

Жақсы. Мейрамхана ы ды не е « мді» деп атады ы

арух, сі  не е а ақстанда мейрамхана ашуды шешті і

Сі дерді   ас м ірлері і де қа ақты  қандай тағамдары бар

елушілер көбіне қай тағамға тапсырыс береді

ай халықты  тағамдарын дайындайсы дар

детте, ұлттық тағамдар мейрамханасы қымбат
деп айтады, сі дерде баға қалай

Со ғы сұрағым, құпи  болмаса, жылдық табысы ы  қанша

Мейрамхана ы да іскери ке десулер болып тұратын шығар
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 а  ай а да  ра арға ауа  
ері із №13

1. арух мейрамханасын не себепті а ақстанда ашты

2.  алғаш йрен ен қа ақша сө і қандай

3. Мейрамханада қай ұлтты  тағамдары дайындалады

4. ай тағамға көп тапсырыс беріледі

5. Тағамдарды  бағасы қанша те е

6. Мейрамханада қандай ке десулер болады

7. арухты  жылдық табысы қанша

 ікір ілдірі із

Restaurant

F o o d  &  D r in k

Menu Template

Since 2017

Қазақстандағы көптеген 
кафе/мейрамханалар 

шетелдік азаматтардыкі. 

Сіз қалай ойлайсыз? 

Олар неге 
кафе/мейрамханаларды 

Қазақстаннан 
ашуды көздейді?

А ТЫ ЫМ

  м  

А. Жоғарыда көрсетіл ен ас м ірін пайдалана отырып, бірі і  тапсырыс беруші, 
екінші і  да шы болы ы .

. өлдері і бен ауысы ы дар.

  м  із е не ізді  д зға аладағ  өр  мейрам анан  
зме  көр е уін  аға н  ағамн  а а н ек еру а р лд  іздерді  

мейрам анадағ  реке ері із  

1  Мейрамханаға кіріп отыру
2  нні  арнайы тағамын сұрау
3  Ас м ірін қарау
4  Тапсырыс беру
5  Тамақ ішу/жеу
6  себін сұрау
7  Басқа мейрамханаға бару

а ақ тілі курсындағы адам 
санына байланысты 

топ құры ы дар. 

Бір топта ш адам болуы тиіс.
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ЖА Ы ЫМ

 арған мейрам аналар зд  ек еру р нд н аз з

Мейрамхана 
атауы

Тағамны  
атауы, сапасы, 

бағасы

Сусынны  атауы, 
сапасы, бағасы

нні  арнайы 
тағамыны  

атауы, сапасы, 
бағасы 

ы мет 
көрсету 
сапасы

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

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

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

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



I VБӨЛІМ

-САБАҚ

2-САБАҚ е ектес салалас құрмалас сөйлем
 Адамның күні адаммен
 Жылы-жылы сөйлесең, жылан інінен шығады!

шейткіш демеуліктер
 – Кешіріңіз, оқуға қандай құжат тапсыру керек?
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Күшейткіш демеуліктер
-а , -а , ай, сіресе, да де, та, те

БІЛІМДІ МЫҢДЫ ЖЫҒАДЫ...

   беттегі сөздермен танысы ыз

 Ке е й нша а ара  ері із

Қаладағы 
ең жақсы 

асхана/кафе/
мейрамхана

1. Мені  ойымша, қаладағы е  жақсы ............... 

ол  «............................................................................» 

ас анасы ка есі мейрам анасы  

2. Себебі «............................................................................»

ас анасы ка есі мейрам анасы 

айда андай ағамдар зме   көр е у

қала орталығында
қала шетінде
жұмысты  жанында

йді  жанында

қымбат емес
тыныш, та а
ке , т н і 03 00-ке 
дейін жұмыс істейді, 
жақсы му ыка, 

д мді, ұлттық 
тағам, еуропалық 
тағам, шығыс 
тағамы, т рлі 
т ттілер, салаттар

жылдам, сыпайы, 

3. Сондықтан сі дер е «................................» асханасына кафесіне мейрамханасына баруды 
ұсынамын.
3. Сөйлемдерді «екен» етісті ін пайдаланып ө ерті і .
4.  Сө дерді мағынасына қарай бағандарға топтастыры ы .
5. С йкестендірі і .

 өйлемдерді «екен  е і і ін айдалан  өз ер і із

1. Санжар ш апта бұрын университетке емтихан тапсырыпты.
 �� �� үш а�т� бұрын у��  �с�т  ке емт� �н ���с��ғ�н � ен.
2. Оны  болашақта д рі ер болғысы келеді.
........................................................................................................................................................,,,,,,,,
3. Олар барған қонақ й қымбат емес, ар ан рі та а.
........................................................................................................................................................,,,,,,,,
4. а ақстан спортшылары Лондонда болған олимпиадада жеті алтын алыпты.
........................................................................................................................................................,,,,,,,,
5. 2016 жылы Бра или да болатын олимпиада ойындарына барғысы келеді.
........................................................................................................................................................,,,,,,,,
6. ріптестер ерте  орталық ке седе ке деседі ж не құжаттарға қол қо ды.
........................................................................................................................................................,,,,,,,,
7. Мемлекеттік қы меткерлер екі жылда бір рет емтихан тапсырады.
........................................................................................................................................................,,,,,,,,

- САБАҚ1
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 өздерді мағ на на арай ағандарға а з

оқығым лбетте алуға өте 
дұрыс тексеру ұйықтағым көру е шынында сұрауға айтуға

дұрыс 
айтасы сөйлесу баруға телефон 

соғу жа ғым қатысқым йрену демалғым рине  жіберу

алау 
...........................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................

келеді

Р а  рау
...........................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................

лад  ма

Келі у ра ау
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................

інде ілік
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................

керек

 өздерді ірке ірі із

1  «Болашақ» а  пайдалану 1  ие ері а  тақыбыры
2  құжаттар  жастар 2  лес   қы метші
3  жұмыстарды б  мол 3  ш кіртақы б  атану
4  м мкіндік в  бағдарламасы 4  іріктеу в  қосу
5  талпынған  ұйымдастыру 5  мемлекеттік  т ртібі
6  тиімді ғ  қабылдау 6  ерттеу ғ  тағайындау

 өйлем мағ на на йке  өздерді а з

1. мтихан тапсырмасын жа атын қаға . ала кер

2. Сабақ л ерімінде і «жақсы» де ен бағадан төмен баға. мі кер

3. Мектепті, университетті а қтаған оқушылар, студенттер. лек

4. Бағдарлама рантына, жұмыс орнынан құжат тапсырған адам. ем и ан 
ара ша

5. Орта мектепті а қтаған жоғары оқу орнына оқуға т скісі келетін 
болашақ студент. р аша

6. Бағдарламаға қатысу, жұмысқа тұру немесе бірн рсе сұрау мақсатында 
басшыға жа ылатын құжат. ө інім

 р  н ан  а з

1. а ір і ке де халықты  .............................. жақсарып келеді.

           а  леуеті                             леуметтік  жағдайы                    б  леуметтеріне

2. Бағдарламаға жоғары ............... білімі бар а аматтар ғана өтінім білдіре алады.

           а  орта                                   жоғары                                               б  төмен
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3. Шетелде ғылыми .............................................. өтетіндер санатына қарай іріктеледі.

           а  құжаттан                         оқудан                                                 б  тағлымдамадан

4. ұжаттарды  нотариалды ........................................ көшірмесін тапсыру керек.

           а  ку ландырылған         расталған                                           б  бекітіл ен

5. Мен ........... техноло и мен жұмыс істеп, елімні  кономикасына лесімді қосамын.

           а  ескі                                     о ық                                                     б  бұрынғы

6. Талапкер ........................ оқу орнын бағдарлама ті імі бойынша та дау керек.

            а  кіші                                   басқарма                                             б  жетекші

 ілім д ре елерін е  өмен і інен а а  ре імен аз  ш ғ з

бакалавр 1  .

P 2  .

бастауыш білім 3  .

ма истратура 4  .

к сіптік білім 5  .

орта білім 6  .

 ра арға л  ауа  аз з

1. андай мекемеде жұмыс істейсі
..........................................................................................................................................
2. бек өтілі і  қанша жыл
..........................................................................................................................................
3. андай оқу орнында оқыды ы
..........................................................................................................................................
4. Мемлекеттік рантпен оқы ды ы  ба лде ақылы бөлімде оқыды ы  ба
..........................................................................................................................................
5. Шетелде білім алды ы  ба
..........................................................................................................................................
6. Халықаралық бағдарламаларға қатысты ы  ба
..........................................................................................................................................

 з  е а а з

с белі лес  көлемді/
қомақты лес

игі іс  пайдалы/
қажетті/ жақсы іс

зәр  бол   тапшы болу

ақша жарат   ақша жұмсау

құра   бел ілі бір 
атты  жиынтығы

атына заты сай  
ө  ма мұнына сай
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 з
   

р ан іш  р н  ілім 
ран ар  ағдарлама

Бағдарламаны  мақсаты  қаржы-
кономика мамандығы бойынша 

дарынды рі білікті жастарды қолдау. 
Бағдарламаға мектеп, колледж т лек-
тері мен леуметік жағдайы төмен 
ж не балалар интернатыны  т лек-
тері қатыса алады.

а  ай р мд л  р

а ақстан еспубликасыны
 жоғары оқу орындарында со ғы 

немесе со ғы курсты  алдындағы кур-
сында оқитын

 академи лық л ерімі жақсы
 ақылы бөлімде оқитын
 оқу ақысын төлеу е қаржылық қа-

ражаты жоқ студенттер е ранттар 
тағайындайды. 

 ғар дағ  м індерді  а ар  мен ай рмаш л ар н аз з

а ар й рмаш л ар
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

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

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

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

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

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

 иі і өзді аз з

елі ле и і і з ру лу

а ша ара у а на за  ай

1. М. Әуезов қазақ әдебиетіне ............................ ........................... 
Оның «Абай жолы» роман-эпопеясы қазақ әдебиетінің классикасы 
болып қалды.
2. Жаз мезгілінде күн қатты ыстық болғандықтан кейбір 
аймақтар ауыз суға .......................... .............................. 
3. Алматыда кәсіпкерлер өз қаржысына мектеп салды. Бұл білім 
саласына жасаған ........................ ........................ болып табылды.
4. Қайырымдылыққа ................................ ................................ әрбір адам жасай 
алатын игі іс.
5. Жақсылық ............................ ........................ ................. азамат. 
Үнемі адамдарға көмектесіп жүреді.
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 а р з

Сі  болашақта білім рантын беретін қор құрмақшысы . Сол ойы ы ды іске асыры ы .

« » ҚОРЫНЫ  БІЛІМ РАНТЫ

орды  мақсаты

імдер құжат тапсыра алады

андай мамандықтар  

 із а ар  рған мекемеде өлімде ір зме кер ғар дағ  
ағдарламалард  іріне а  а рғ  келеді  ағдарлама шар  й нша 
а уш  мі кер е н  а  керек  зме кері із е көмек ері із

атысушыны  аты-жөні  

сынған адамны  аты-жөні    

Лауа ымы   

екеме   

екенжайы  
Теле он  акс   

ялы  теле он   
л. по та  

Мер імі   

А  рантты тағайындау ке інде міткерді  
қандай қасиеттері мен қабілеттерін ескеру 
керек  

 міткер ө іні  жеке қабілеттері мен 
қасиеттерін қандай жұмыстарда көрсете 
білді  
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 ра арға ауа  ері із

1. лімі де қандай бағдарлама арқылы шетелде білім алуға болады
2. «Болашақ» бағдарламасы а ақстанны  білім ж йесіне қандай лес қосады
3. Со ғы жылдары «Болашақ» бағдарламасына қандай ө ерістер ен і ілді

ҚЫ ЫМ

 з      
     

идар 
ай ан а

Құжаттарды қабылдау 
және байқауды ұйымдастыру 
бөлімінің жетекші менеджері

Мені  ойымша, б ін і жастарға м мкіндік мол, сіресе, ке  
кел ен білім е талпынған а амат Болашақ  бағдарламасын 
тиімді пайдаланып, шетелде жоғарғы білім ала алады. 
Алдағы уақытта талапкерлер бағдарламаға ке  кел ен 
ғаламторы бар жерде отырып-ақ құжаттарын тапсыратын 
болады. онкурсқа қатысу арқылы еліні  дамуына с белі 

лесін қосатынын жастарымы  ұмытпаса и і. Сондай-ақ, 
Болашақ  бағдарламасындағы ш кіртақы да барған қаласына 

байланысты төленеді. Себебі р жерді  леуметтік жағдайы 
рқалай . 

1

а ақстан д л қа ір і уақытта білімді, сіресе қабілетті 
мамандарға ру. Сол себепті мен жоғарғы оқу орнын бітір ен 
со , осы бағдарламаға қатыстым. а ір Болашақ  м ртебелі 
стипенди сыны  ие ерімін. лыбритани ны  Оксфорд универ-
ситетінде кономика саласы бойынша ма истратурада білімімді 
жетілдірудемін. Мемлекет бі ді  барлық жағдайымы ды жасап отыр. 
Соны тиімді пайдалану керек.

М селен, мені  оқу ақымны  барлығын мемлекет төлейді. 
Оқуыма қатысты ке  кел ен шығын мемлекеттік б джеттен 
бөлініп отырады. Сондай-ақ, ай сайынғы ш кіртақым 300 
мы  те едей болады. Бірақ бұл қаржыны  130 мы  те есін 
жатақханаға төлеймін. нделікті тамағыма да осы қаржыдан 
жұмсаймын. Бөлін ен ш кіртақы маған жетеді. Сондай-ақ, менен 

а ақстан мен лыбритани да білім беруді  айырмашылығын 
сұрайды. лыбритани да ЖОО-ны  ұста дары сабақты өте 
жоғарғы д режеде өтеді. амыған техноло и ны  о ық л ілерін 
тиімді пайдаланады. арапайым ғана мысал келтіретін болсам, 
бі  емтихан тапсырған ке де емтихан парақшасына аты-жөнімі ді 
жа уға тыйым салады. Ал ұста  емтиханды тексер ен уақытта 
кімні  жауабы екенін білмейді. рине, бұл ұста  бен студентті  
құрметін сақтап қалатын рекет. Бұл діл баға қо  шін жасалған 

дісті  бірі ғана. а тар айында диплом аламын. P - е ұсыныс 
т сіп жатыр. Бірақ мен елімді қатты сағындым. Сондықтан 

а ақстанға келіп, оқыған білімімді елімні  қажеттілі іне 
жаратсам деймін. 

уле  
анашае
«Болашақ» 

стипендиясының 
иегері

2

.o a - .
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 өменде і йлард  кімні  ай ан н ел іле із

идар уле
1. Ш кіртақы 300 мы  те ені құрайды.
2. Жастар шет елде білім ала алады.
3. а ақстанға оралып елім шін қы мет етемін.
4. Жастар елді  дамуына лес қосуы тиіс.
5. Мемлекет жастарға жағдай жасап отыр.
6. р елді  кономикасы рт рлі.
7. а ақстанға білімді мамандар қажет.
8. «Болашақ» бағдарламасы бойынша оқимын.
9. а ір і жастарды  м мкінді і мол.
10. Ш кіртақы білім алып жатқан қалаға байланысты.
11. ұжаттарды ғаламтор арқылы тапсыруға болады.

 інде ар а ара ард  алуға а е і ра ард  аз з

идар ай ан аға й ла н ра ар:

1. .....................................................................................................................................................

2. .....................................................................................................................................................

3. .....................................................................................................................................................

4. .....................................................................................................................................................

уле  анашае а й ла н ра ар:

1. .....................................................................................................................................................

2. .....................................................................................................................................................

3. .....................................................................................................................................................

4. .....................................................................................................................................................

5. .....................................................................................................................................................

6. .....................................................................................................................................................

7. .....................................................................................................................................................
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  яумен еріл ен өздерді  м іннен алама н ау  аз з  

1. а ір і та да оқығысы келетін жастарды  м мкінді і кө .

2. «Болашақ» бағдарламасына т скен а аматтар өз е елде білім алады.

3. рбір қа ақстандық елді  дамуына ма  лес қосатынын е ен ш ғарма а екен.

4. Студенттер е ш кіртақы и н қаласына байланысты еріледі.

5. й кені р елді  леуме ік ағдай  р рлі.

6. а ақстанға ілік і рі қабілетті мамандар өте қажет.

7. Жоғары оқу орнын і ір ен , «Болашақ» бағдарламасына тапсырдым.

8. Жоғары оқу орындарыны  уш лар  жоғары д режеде сабақ өтеді.

9. лған білімімді елімні  кере іне лдан ам деймін.

10. мтихан тапсырғанда емтихан ағаз на ө  е імімізді жа баймы .

11. Ш кіртақым 300 мы  те е лад .

12. Менен а ақстан мен лбыритани ны  білім де ейіні  ерекшелі ін немі сұрайды.

мәтінде
көп  ................................................................
ө е елде . ...............................................................
қомақты . ...............................................................
естен шығармаса екен . ...............................................................
оқитын . ...............................................................
беріледі . ...............................................................
өйткені . ...............................................................

леуметтік жағдайы рт рлі . ...............................................................
білікті . ...............................................................
бітір ен со . ...............................................................
оқытушылары . ...............................................................
алған . ...............................................................
кере іне қолдансам . ...............................................................
қаға ына . ...............................................................
есімі і ді . ...............................................................
болады . ...............................................................
ерекшілі ін . ...............................................................
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А ТЫҚ МАС І І

 ерек құжаттарды  
тізімі дәлізде  қпараттар 
тақтасында  іл лі тұр

 ешірі із  оқ а қандай 
құжат тапсыр  керек

– Студент ұлыма ақша салайын 
деп едім. Қандай құжаттар 
керек екенін айтып жібересіз бе?
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АММАТ КА

 ре емен ан з

шейткіш демеуліктер

Сен де елі ні  болашағын ойлауы  керек.
Ол осы байқаудан өтпей қалады-ау деймін.
Бағдарлама бойынша тек бір-ақ студент емтиханнан өтпеді.

294 - бет.

ақ      а    де    да    те  та

 иі і демеулік і й з

1  бір-...... 6  айтқан-... деймін 9  Асан ..... 12  бесеу-.....

2  келді-... деймін 7  сондай-...... 10  осы-..... 13  оқып .....

3  көріп ..... 8  олар ..... 11  алды-... деймін 14  берді -.. деймін

 р  н ан  а н з з

1. ұжат тапсырған к ні ақ а  мен іссапармен Алматыға ұшып кеттім.

2. рте  олар ріптестерімен жиналысқа барады а ақ деймін.

3. Мен секілді ол да де «Болашақ» степенди сыны  и ері болған.

4. Сондай ақ а , не і і мамандықтарды ме еру шін бір жыл оқу тым а  болады деп 
ойлаймын.

5. Шетел университеттерінде ма истратура оқу бір а ау жыл, сондықтан бір жылда 
көпте ен п ндерді оқуы а тура келеді.

6. іре е іре е де Асанны  оқыған университеті  уропадағы атақты 
университеттерді  бірі.

 ра арға ауа  ері із

1. ақты білмейтін ойы ы ды жеткі у шін қай демеулікті 
пайдаланасы

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

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

2. Бір атты лкейтіп немесе кішірейтіп, оқиғаны ма ы ды 
етіп айтқы ы  келеді. Сол ке де қай демеуліктерді пайдаланасы

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

..............................
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ТЫ А ЫМ

 ауа  ері із

1. «Болашақ» бағдарламасы бойынша оқу шін қандай талаптар қойылады деп ойлайсы
2. Осы бағдарлама бойынша ке  кел ен а амат оқи ала ма
3. ер сі де м мкіндік болса осы бағдарлама бойынша оқуға баратын ба еді і  

ер барса ы  қай ел е барар еді і

  м  ікір ілдірі іздер

  
«Болашақ» бағдарламасы а ақстан-
ны  дамуына ықпал етеді

«Болашақ» бағдарламасына тым 
көп қаржы кетеді. Ол тек жекеле ен 
мамандарға ғана пайдалы.

 да з  ра арға ауа  ері із №14

1. ай бағдарлама туралы айтылды

2. Ақпараттар қайдан алынды

3. ай сала бойынша құжаттар қабылданады

4. імдер шін бағдарлама талаптары же ілдетіл ен

5. андай талаптар төмендетіл ен

6. Басты талап қандай

 ауа ард  ра армен йке ендірі із №15

.............
1. «Бакалавриат» бағдарламасын а қтаған со  «ма истратура» бағдарлама-
сында оқуды жалғастыруға бола ма

............ 2. «Болашақ» стипенди сын тағайындау шін емтихандар қай жерде өткі іледі

............
3. а ақстан еспубликасы Пре идентіні  «Болашақ» халықаралық стипен-
ди сына же ілдіктер кімдер е арналған
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 да з  р  н а н аз з  №16

1. «Болашақ» бағдарламасына құжат тапсыруға сі -ақ келді і .

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

2. Бағдарламаға қатысу шін міткерді  орыс тілін де, неміс тілін де білуі міндетті .

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

3. міткерлер мемлекеттік тілден тест тапсырмайды-ау деп ойлаймы .

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

4. Бағдарлама бойынша бакалаврға да, докторантураға да құжат тапсыра алмайсы .

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

5. кінші тур қорытындысы бойынша сен-ақ келесі турға өтті .

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

 й зд  ілдірі із

«БОЛАШАҚ» 
бағдарламасына 

қандай өзгерістер 
енгізер едіңіз?

ал : 
құжат тапсыру  үміткерге қойылатын талаптар

қаржы мәселесі  мамандықтар тізбесі
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А ТЫ ЫМ

  м  өменде і а ара ард  з  кі а өліні  өзара ікір
ай  ө кізі із

олашақ  ба дарламасы бойынша шетелдерде олашақ  ба дарламасы бойынша шетелдерде олашақ  ба дарламасы бойынша шетелдерде 
бакалаврларды оқыт  тоқтатылдыбакалаврларды оқыт  тоқтатылдыбакалаврларды оқыт  тоқтатылды

  :   :. 

Бакалаврларды 
оқытуды 

лдайд
Бакалаврларды 

оқытуды 
лдамайд

             
р  е ен кем еме  д лел кел іруі иі

1  ................................................................................................................................................................
2  .................................................................................................................................................................
3 .................................................................................................................................................................
4  .................................................................................................................................................................
5  .................................................................................................................................................................

Төменде і ақпараттарды пайдалануы ы ға болады

Негізгі назар магистрлар мен Негізгі назар магистрлар мен Негізгі назар магистрлар мен 
 докторларын даярлауға  докторларын даярлауға  докторларын даярлауға 

бағытталатын болады.бағытталатын болады.бағытталатын болады.
      

      

Бітіруші түлектердің шетелде Бітіруші түлектердің шетелде Бітіруші түлектердің шетелде 
қалуы жиілеп кетті.қалуы жиілеп кетті.қалуы жиілеп кетті.

ЖА Ы ЫМ
   

 нлайн к н еренция ар л  лаша  ағдарлама н  а ард  
а лдау не к нкур  й мда ру өліміні  е екші менед ері 
ра арға ауа  ері  а р  ізді з ра н кемінде е і ра  аз з  
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   беттегі сөздермен танысы ыз

 өйлемдерді  алға н а з

1.  ткен жылы «Болашақ» бағдарламасына құжаттарымды тапсырдым

2. «Болашақ» бағдарламасы бойынша бакалаврлар дайындалмайтын болды

3. а ақстан еспубликасыны  мемлекеттік тілі  қа ақ тілі

4. Олармен бір апта болды хабарласа алмай отырмын

5. а ақстан еспубликасы  Орта А и дағы ірі мемлекеттерді  бірі

6. Бұқаралық ақпарат құралдары  ақпараттар,танымдық м ліметтер жиынтығы

7. Астанада отандық к сіпкерлерді  ке ейтіл ен отырысы болды

8. Жа ғы олимпиада ойындарына лемні  120 елінен спортшы қатысты

9. Отбасылық б джетті тиімді жоспарла ы , оны ұқыпты жұмса ы

10. Ол іссапарға барғысы келмеді

ж не кономикасы дамыған рі леуметтік жағдайы тұрақты мемлекет.

алайда  ондағы ақпараттарды  барлығы пайдалы бола бермейді.

себебі келесі айлыққа дейін біра  уақыт барын ұмытпа ы

себебі оларды  телефон нөмерлерін ұмытып қалыппын.

бірақ дипломымны  баллы жетпей бағдарламаны  1 турынан өтпей қалдым.

себебі « а арбаев университеті» халықаралық д режеде дайындайтын болды.

ж не оларды  рқайсысы тамаша жетістіктер е қол жеткі ді.

ж не шетелдік фирмалармен ө ара келісімшарттар ж р і ілді.

сондықтан қа ақ тілін білу, оны құрметтеу мені  міндетім.

алайда баруға тура келді. Себебі жобаны уақытында а қтау керек болды

 л р з
еке а  м еле ін  л ш н зуға  а у өз аула  л  назар аударулар н

1. Асқар ріптестеріне немі .................................................................. дайын.
2. Ол бұл імені  ................................................... екенін білді, сондықтан кө іліне алмады.
3.  бастысы жұмыс пен ....................................................... араластырмау керек.
4. Самат ты даушыларды басты м селе е .............................................. сұрады.
5. Абай  «Бес н рседен қашық бол»,- деп өсек, өтірік, мақтаншақтық, еріншектік ж не 
босқа ақша шашудан ........................... ............................ деп айтып кеткен.

БІЛІМДІ МЫҢДЫ ЖЫҒАДЫ...

Кезектес салалас құрмалас сөйлем бірде, кейде, біресе
Жалпылау есімдігі

- САБАҚ2
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  м  
1. Сө дерді жасыры ы дар. Сө ді  мағынасын айты ы дар.

  
қа қу сө қол сұғу
қол ұшын со у на ар аудару
тасы өр е домалау жеке бас м селесі

 өйлем мағ на на йке  өздерді а з

1. імі  нақты білмейтін бір жұмысты істер алдында, ріптестерімі ден, 
отбасымы дан, достардан сұраймы  .................................................................................

А  қол ұшын 
со у

2. « ұрыс» сө іне қарсы м ндес сө ді табы ы  .................................... .  қа қу сө

3. « өмектесу» сө іні  басқа сө бен аталуы ......................................... . Б  ке ес

4. Адамны  ө інен басқа ешкім білмейтін құпи сы. .............................. .  сыр

5. Біреу туралы нақты емес імелер айту ........................................... .  бұрыс

  неме е  де  ауа  ері із

1. е седе ріптесі і бен к бірлеп сөйлесесі  бе

2. Адамдарға жиі ж рдемдесесі  бе

3. «Адамны  к ні адаммен» де ен е келісесі  бе

4.  біліктілі і і ді арттыратын курстарға барасы  ба

5. і і е ж ктел ен міндетті уақытында орындайсы  ба

6. ақыты ы ды бағалайсы  ба

7. ріптестері і ді  қайғысын, қуанышын бөлісе аласы  ба

8. а қу сө дер е сенесі  бе

9. е адамдарды  сырын біл і і  келе ме

10. Сі  жұмысы ы ды ұнатасы  ба

11. ріптестері і е ақыл-ке ес бересі  бе

12. Жұмыстан кейін жұмыс туралы сөйлесесі  бе
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ҚЫ ЫМ

 ауа  ері із

Кімді ХХІ ғасырдың 
ең табысты адамы деп 
айта аласыз? 
Ойыңызды дәлелдеңіз.

  м  ікір ілдірі іздер

андай адам а  ла алад андай адам а  ла алмайд

  

е бекқор жалқау

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..................................................................................................
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ТАБЫСТЫ БОЛАМ ДЕСЕҢІЗ

 Жаман әдеттерден арылы ыз!
Жұмыста сағы  шайнама ы , к бірлеп сөйлеп, ө ені  ма асын жөнсі  
алма ы , ө  бойы ы дағы барлық жағымсы  қылықтардан арылы ы . 
Бірде жұмысқа кеші іп, бірде келмей қо дан аулақ болы ы .

 алғ р а л 
р мекемені  ө  а дылықтары бар. Сол а дылықтарды ұстаны ы .  е десу, 

жиналыстарда ө елермен бір е ө екті м селелерді талқылап, ө  ойы ы ды 
білдірі і . Белсенділік танытпай, қы ығушылық білдірмей, жан-жағы ы ға қарап, 
біресе телефонмен хабарлама жа ып, біресе ойын ойнаса ы , ө елер сі ді  жұмысқа 
де ен салғырттығы ы ды а ғарады.

 іліктілігі ізді арттыры ыз!
Басқа міндет ж ктеліп жатса, ө  міндеті і ді ө е е тапсырып, оны орын-
дауға ұмтылы ы . Жа а іске кірісу е ж рексінбе і . Жа а тапсырмаларды 
орындау арқылы сі  ө і і ді  к сіби біліктілі і і ді арттырасы .

 Жылы жылы сөйлесе  жылан інінен шы ады!
Айнала ы дағылармен жылы қарым-қатынаста болы ы . і і ді  жеке 
басы ы дағы жағдайлармен бөлісіп, сыры ы ды айту қажет емес. Б рімен рдайым 
сыпайы болып, қуаныш пен қайғысына ортақтасып ж рі і . шуақытта ө ені жаман-
дап, қа қу сө дер айтпа ы .  орта ы дағы м селелерді сыртқа шығарма ы .

 згені де құрметте із!
ріптестері і  ө  ойын білдіріп жатса, мұқи т ты да ы . 
ріптестері і ді  жеке бас м селелеріне, қы ығушылықтары мен 

өмірлік ұстанымдарына қол сұқпа ы . Оны «телефоны  қанша 
тұрады» си қты жөнсі  сұрақтармен ма асын алма ы .

 Қол ұшын созы ыз!
і і ді ғана ойламай, жұмысы ы дан қолы ы  босаған ке де жаны ы дағы 

ріптестері і ді  б ріне көмектесі і  немесе оған ақыл-ке ес айтып, бағыт-бағдар 
бері і . «Адамны  к ні адаммен» де енді естен шығарма ы .

 ақытты ба ала ыз!
Тапсырманы уақытында орында ы . ер де жұмысым н тижелі 
болсын десе і , оған барлық к ші і ді салып, жауапты қара ы . 

ақытты қадағалай отырып, сі  ө  ісі і ді ты ғылықты рі с тті 
орындап шығасы .  
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 ла  ілдірі із
рдайым қы метке қатысты ойлары ы бен бөлісіп, ісі і ді жақсы атқаруға ұмтылы ы . 

Сі ді  жұмысқа де ен ынта ы ды көр ен басшылық сі ді байқап, м ртебе і ді көтереді. 
қыласы ы  болмаса, сі ді  тасы ы ды  өр е қарай домалауы екіталай.

 ан а  л з
Жан-жақты болуға ұмтылы ы . сібі і е байланысты со ғы жа алықтарды, 
қосымша м ліметтерді оқып, оны ө елермен бөлісі і .

: ma ag .

 өменде і йлард  м ін өлік еріне йке ендірі  рнала р з

...................... 1. лкен е  құрмет, кіші е  і ет.

...................... 2. Жан-жақты болу.

...................... 3. ақыт  қымбат.

...................... 4. Бойдағы жаман деттерден арылу.

...................... 5. імшіл болмау.

...................... 6. Жұмысты бар ниетпен жасау.

...................... 7. емқұрайлылық танытпау.

...................... 8. Жылы қарым-қатынас орнату.

...................... 9. Жа а жұмыстардан қорықпау.

 Ке ені л р з

жаман 
қылықтар

жұмысқа 
ақытында кел

адамдары 
т сін

өз басын 
ана ойла

білімді 
жетілдірме

тапсырманы 
мерзімінде орында

өсек айт ақытты 
немдеме ақылдас

немі 
белсенділік 

таныт

немі ізденісте 
бол

ке се тәртібіне 
ба ынба

адамдармен 
тіл табыса 

біл

сыпайылық 
танытпа жұмысты шала істе

әріптестерді 
бос ә гімемен 

мазалама

жұмысқа 
ынталы бол

а  луд  лдар а  луға кедер ілер
1 .................................................................... ....................................................................
2 .................................................................... ....................................................................
3 .................................................................... ....................................................................
4 .................................................................... ....................................................................
5 .................................................................... ....................................................................
6 .................................................................... ....................................................................
7 .................................................................... ....................................................................
8 .................................................................... ....................................................................
9 .................................................................... ....................................................................

10 .................................................................... ....................................................................

 ауа  ері із
1. М тінде беріл ен ойларды  қайсысын немі есте сақтау қиын  е е
2. М тінде беріл ен ойларды  қайсысымен келіспейсі   е е



98

М

А ТЫҚ МАС І І
 ағ на н ал ла здар

Татулықта табыс 
  мол

олы ашықты  - 
жолы ашық

бек еткен  
мұратқа жеткен

бек ерлікке жеткі ер, 
рлік елдікке жеткі ер

 з не е е а а з

– Наталья, маған 
жоспарлау бөлімінің 
бастығын шақырыңызшы.

– Дәулет Қалайбердіұлы, 
сізден бірер сағатқа 
сұранайын деп едім.

– Мәншүк Айдарқызы, 
жоба туралы сізбен 
ақылдасайын деп 
едім.

– Наталья, 
түске дейін 
маған ешкімді 
кіргізбеңіз.

Жарайды, 
қазір.

 еріл ен а рмалард  р нда з

1. Сі  д кен кассасына/ д рі ер е/ құжат тапсыруға/ теміржол билетін алуға келді і . 
Онда ке екте адамдар тұр. Сі  ке екті  со ын сұрауы ы  керек. алай сұрайтын еді і . 
Жазыңыз.
– .....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... .

2. Сі  ке екте тұрсы  сі ден кейін бір адам бар, бірақ ол д л қа ір су алуға кетті. е екке 
тұруға басқа адам келді. Сі  оған ө і і ден кейін адам бар екенін айтуы ы  керек.  Сі  
қалай айтар еді і .
– .....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... .
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АММАТ КА

 ре емен ан з

е ектес салалас құрмалас сөйлем    209 - бет295 - бет.
Ол өз ойын бірде қазақша, бірде орысша айтып жатыр.
Ол кейде жұмысқа уақытында келеді, кейде ерте келеді.
Біресе жаңбыр жауады, біресе жел соғып, күн суытып кетеді.

 иі і ш лауд  й з

1. Біресе қалаға барғысы келеді, ................. ауылға кеткісі келеді. Бір шешім қабылдай алмай ж р.

2. Оны  баласы сабаққа бірде дайындалады, ............... дайындалмайды.

3. ассада билет кейде болады, ................... болмайды. Билетті ерте сатып ал.

4. Пойы  біресе жылдам ж реді, ................. ақырын ж реді. ақытында келмеуі м мкін.

5. Ол тапсырманы кейде т сінеді, ................. т сінбей қайта сұрайды.

 иі і алғаулард  алға  еріл ен өздерден өйлем ра з

1. Ол/мұражай/мұрағат/бару.

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

2. А ық-т лік/ баға/ ар андау/қымбаттау.

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

3. Сағат/ ж ру/тоқтау/дұрыс/жұмыс/істемеу.

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

4. Жел/ қатты/соғу/ақырын/соғу.

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

5. Телефон/дауыс/шығу/шықпау.

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

6. емалыс/ к ндер/ кітап оқу/ теледидар көру.

 ре емен ан з

Жалпылау есімді і      209 - бет295 - бет.
Бәрін айту м мкін емес, себебі уақыт тығы .

онаққа шақырылған адамдар түгел келді.
Оларды  барлығы қа ақ тілінен тест тапсырады.
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 ра арға ай е імдік ерді рлендірі із

кімні  
нені

кім е  
не е

кімді  
нені

кімде
неде

кімнен
неден

кіммен
немен

рі ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .....................

арл ғ ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .....................

арша ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .....................

  з лған өздер е ра  й з

1. Барлығыны  атын жатқа білемін. ............................................................

2. Б рін қарадым, бірақ таппадым. ............................................................

3. Б кіл халық мереке е атсалысты. ............................................................

4. Барша жұртпен бір е мен де бардым. ............................................................

 р  н ан  а н з з

1. арл арл ғ  адам жұмыста табысқа жеткісі келеді.

2. Сол к ні маған ріптестерімні  рі ріні  қол ұшын берді.

3. рте  жиналысқа ел елі келемі .

4. Ол жиналған арша аршан  халықты  алдында еркін сөйледі.

5. ұжаттарды  арл ғ арл  көшірмесін ерте е дейін жасау керек.

6. Менде бар кітапты  рі ріне осы. арл ғ н арл  алып келдім.

7. арл арл ар  адамдармен тіл табысып, қарым-қатынас жасау өте қиын.
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ТЫ А ЫМ

 ауа  ері із

 ал а қы ұмыс і із есі із е 
ме? сі із е олса  ай ып е і із

 Ке е ерді да з  ағандағ  өздер 
на ке е ерді  ре ін й з №17

1  «Сі » ж не «Сен»

2  Жұмыс стелі

3  ойын д птер е жа у

4  Танысу

5  иім

6  сімдерді жаттау

7  ы ығушылық таныту

8  Бастыққа  хабарлама жібермеу

 да з  інді ре імен й з №18

Кеңседе сергудің жолдары
елі ізді ина р з

стелі і  реттеліп тұрса да, барлық ескі қаға дарды қарап, қажет еместерін лақтырып, қалған-
дарын жиыстырып қойы ы . Орны ы ды  «жа арғанын» се ін еннен кейін, жұмысқа қайта 
кірісу е құштар боласы .

м  рн зға л келі  й з
Отырғы ылған не жа а кесіл ен л болса да  ө  еркі і . Бастысы, жұмыстан шаршаған ке -
де кейде демі л е на ар аударып, кейде суарып қойса ы , иіскеп не жай с йсініп қараса ы  
болады. ріптестері і  де сі ді  стелі і е қы ығып қарайды.

рі е і із е көмек ері із
Пайдалы істер  жақсы кө іл-к йді  бірден-бір қайнар кө і. ріптесі і е кіші ірім көмек 
көрсетіп, рақметін есті енде, бойы ы да жа а к ш пайда болғанын се інесі . Мұндай се імді 
ғаламтордағы ілдерден ала алмайсы .

рі е і із ен імеле і із
По итивті адамдармен араласқанда, оларды  о  нер и сы жан-жаққа шашырайтыны бел-

ілі. ріптестері і ді  арасынан осындай жанды та дап алып, оған шай не кофе ұсынып, 
ке се жа алықтары жайлы іме баста ы . Бірнеше минуттан кейін-ақ оны  по итивті 
кө іл-к йі сі е де беріледі.

Материалдар : ma ag .  сайтынан өңделіп алынды
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  м  йлар зд  ілдірі іздер

К  К   Р
  

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

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

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

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

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

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

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

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

А ТЫ ЫМ
   

  м  өменде і ке е ерді здар  кі а өліні  өзара ікір 
ай  р здар

 : Ке е ерді лдайд
 : Ке е ерді лдамайд  

1. Бір ғана бағытта біліктілі і і ді дамыты ы .
2. Басқалардан артық болу жолын і де і .
3. ске сақта ы , к ш білімде. 
4. діктерден йрені і . 
5. Жұмыс уақытынан кейін жұмыста 2-3 сағат қалып жұмыс істе і . 
6. Сі ді  мамандығы ы  болып табылмайтын жұмысты шетке қойы ы . 
7. Бар к ші і ді ө і і е жұмса ы .

ЖА Ы ЫМ
   

а  луд  лдар  а р нда шағ н е аз з  е ізде кем 
де енде а а е уді  е і л  лу керек

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

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

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

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

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

Жақсы жұмыс істеу шін  
жақсы демалыс керек.

Табысты болу шін 
адамдармен қарым-

қатынас жақсы болу керек.  жұмысы ды жақсы 
көріп істеуі  керек.р н р ені уа нда 

і еу керек
немі іздені е лу 

керек



VБӨЛІМ

1-САБАҚ

2-САБАҚ -и, -дай/дей/тай/тей... жұрнақтары
 Ақпараттық хат үлгісі

Талғаулы салалас құрмалас сөйлем
 Сіз бастығыңызбен сөйлесуді қалай бастайсыз?
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1.   беттегі сөздермен танысы ыз

 кен рамма икан  е ке ірі із  і ік ерді иі і ша а й з

1. Б рсі ні компани  басшылығы жұмысқа қатысы жоқ імелер арқылы жа а кел ен 
маманды ........................... . (тексеру)
2. рте  ол жас маманға жа а жобаларды іске асыруды ........................... . (жүктеу)
3. Мен кеше жиналыста қы метке де ен қы ығушылығымды ...................... . (көрсету)
4. елесі аптада ұжым отырысында осы м селе ........................... . (талқылану)
5. Сі  бір е жұмыс істейтін ріптестері і ді  есімдерін жаттап ........................... ба  (алу)
6. Ол кеше ғаламтордан сол мекеме туралы бар ақпарат ........................... . (жинау)
7. Сен мекемені  мекенжайын біліп ........................... ба  (алу)
8. Мен кешке ак ионерлер жиналысына бара ........................... . (алмау)
9. Жұмыс беруші жа а маманды өткен аптада сұхбаттасуға ........................... . (шақыру)
10. Жұмыстан кейін кешке қарай лектрондық ж ші імді ........................... . (қарау)

 р  н ан  а да з

1. Ол бұрын есеп бөлімінде жұмыс істеген істейді екен.
2. Олар өткен аптада компани  жұмыстарымен шетел е іссапарға барыпты барыппын.
3. Мен ерте  барлық мамандарды жинап, жұмыстағы ө ерістер туралы айтпақшымын
айтпақшы.
4. М мкін, барлық жұмыстарды қырк йекті  а ғына дейін аяқтар аяқтады.
5. Ол ө іне леуметтік желілерден жеке парақша ашып алыпты алыптым.
6. Ол құжаттарды өткен айда берген беріпті екен, мен оны ұмытып кетіппін кетіпті.
7. Мен кеше қалаға бармақ барған болдым, бірақ жолым болмады.
8. Бі  жобаны қа анда өткізерміз өткізермін деп ойлап отырмыз отырмын.

 ауа  ері із

 қашан және қайда болды      жаны ызда кімдер болды        
 сіз не істеді із     қандай сезімде болды ыз

 өйлем мағ на на йке  өздерді а з

1. Бел ілі бір халықты  өткен тарихын, м дениетін білдіретін суреттер, 
м сіндер ж не т рлі бұйымдар сақталатын жер м ін

2. Т рлі шекей бұйымдар жасайтын немесе бел ілі бір істі жоғары сапада 
жасайтын, ш кірт т рбиелейтін адам м ра ай

3. уропалықтарды  жаудан қорғану шін тұрғы ған йлері ға р

4. Адамды, атты, жануарларды бейнелеу шін ағаштан, темірден 
жасалған ескерткіш ше ер

5. рбір ж  жылды бір сө бен қалай айтамы амал

МҰРАЖАЙ: ТАРИХ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТ

Талғаулы салалас құрмалас сөйлем
не, не болмаса, немесе, я, яки

- САБАҚ1
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Сө дерді екінші топқа сипаттап айты ы . кінші топ қандай сө  екенін табуы керек.

  
ала ескерткіш
сурет көрме

м сінші суретші
ғасыр с улетші

 өздерді а р з

өнер т ындылары  кітап  қойылым  м сін  кітап анашы  әртіс  
көркем с рет  оқырман залы  рөлде ойна  ескерткіш  кітапқа тапсырыс 

бер  қол шапалақта  сөздік  қолданбалы өнер  сирек кездесетін 
басылым  көрініс  асыл тастар  емти ан а дайындық  са на  

ылыми зертте  жұмыстарын жаз  г л шо ын сыйла

№ ра ай Кі а ана еа р

1

2

3

4

5

6

7

 өйлемдерде і ар  өзді ал  а а з

1. ткен тарихты қайта жа ғыртатын жа ғыру орын ол  мұражай.

2. еше Астанада олимпиада же імпа дарын ұлықтау ұлықтап р сімі өтті.

3. Мұражайлардағы қайталанбас қайталап туындыларды сақтау  бі ді  міндетімі .

4. ХХ ғасырда ғасыр адам баласы о ық техноло и ларды ойлап тапты.

5. скерткіштер мен м сіндер тарихи құндылықтар құндылық болып табылады.

6. сілді  о  жақ жағалауы жағалау ескі қала болып саналады.

7. Орталық мұражайда с ндік с н бұйымдарды  та даулы л ілері жинақталған

8. Ол жерде лем мойындаған мойындап тұлғаларды  туындылары қойылған.
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 з  е а а з

Лувр, 
Ұлттық өнер галереясы, 

Уффици галереясы, 
Эрмитаж, 

Мысыр мұражайы, 
Ватикан 

мұражайы

ө келе  р а   қа ір і 
жастар/балалар

а   нақты бір 
уақытқа д л келу

е ек алу  бір оқиғаны  
таралуы/басталуы/болуы

р н е у  орналасу

 алалар мен мемлеке ерді йке ендірі із  ра айлард  р елді  на 
аз з

1. Париж А  тали ....................................................................

2. ашин тон  тали ....................................................................

3. лорен и Б  ран и ....................................................................

4. Санкт-Петербор  Мысыр ....................................................................

5. аир  есей ....................................................................

6. атикан  А Ш ....................................................................

 а ғ з

  м ра ай  айда рнала ан

  м ра ай  Ре ейде кеу ала нда рнала ан
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ҚЫ ЫМ

 ра арға ауа  ері із

1. Сі  мұражайға баруды ұнатасы  ба  
2. Мұражайға ө  қалауы ы бен барасы  ба немесе шақыртумен барасы  ба
3. Мұражайға бару уестікке жатады ма
4. Жоғарыдағы аталған мұражайлар туралы не білесі  Ол жерлерде болды ы  ба
5. лемні  тағы қандай мұражайларын білесі  

 з

« ткенді айтпай, болашақ жоқ» демекші, адам атты  өткені мен өшкенін жа ғырту,   та-
рихын ұлықтау, өскеле  ұрпаққа таныстыру мақсатында ұйымдастырылатын м дениет 
пен тарихты  не і і орталарыны  бірі  мұражайлар. 

Лувр  қайталанбас өнер туындыларын тамашалу шін халық е  көп 
жиналатын ран и ны  ұлттық мұражайы, ғни уропадағы е  
тұ ғыш мұражай болып табылады. Мұражай Сенаны  о  жақ 
жағалауында, ғни Парижді  орталығында орналасқан.

Луврды  не і і ғимараты Х  ғасырда тұрғы ылған ран и  королі 
 Ав устты  қамалы болып табылады. Ал мұражайды  ашылуы 
ран у  револ и сы етек алған тұсқа, ғни 1793 жылмен тұспа-

тұс келеді. Луврды  е  танымал құндылықтары ретінде  Леонардо 
да ин иді  Мона Ли асын, не болмаса көне ректік енера 
Милосска  мен ика Самофракийска  м сіндерін атап өту е болады.

у р 

Бұл көркемөнер мұражайы ашин тон қаласыны  
лттық са бағында орналасқан. Аталған алере да 
лемде і е  дік еуропалық ж не америкалық 

шеберлерді  туындылары жинақталған. Мұнда сурет, 
рафика, м сін, акварел , фотосурет, фарфор ж не 

с ндік-қолданбалы өнер бұйымдарын жалықпастан 
тамашалауға болады. 

лемні  е  та даулы рі е  лкен көркем сурет 
ж не м сін мұражайы лорен и ны  ффи и ала ында 
орын тепкен. Мұражайды  суреттер топтамасы жотто, 
Симона Мартини, Леонардо да ин и, афа ли , 
Микеланджело ж не араваджо сынды лем мойындаған 
тұлғаларды  туындыларымен толықтырылған. Сондай-
ақ, рер, ембрандт ж не убенс секілді неміс, олланд 
шеберлеріні  жұмыстары қойылған.

ффи и мұражайы

л  өнер алерея  
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лемде і е  лкен мұражайларды  кешені. Мұражайда 
1400 ал бар ж не онда қойылған 50 000 атты көріп 
шығу шін 7 шақырым жерді ж ріп өту керек екен. Онда 
көне ж не қа ір і аманғы көркемөнер туындылары 
жинақталған.

Мысыр мұражайында көнемысыр өнеріні  лемде і 
е  көлемді топтамасы жинақталған. Мұражай тарихы 
1835 жылдан басталады. Ал мұражайды  классикалық 
стил де і қа ір і ғимараты фран у  с улетшісі Марсел  

нонны  жобасы бойынша 1900 жылы тұрғы ылған. 
Мұражайда сонау рек- оман ке е інен бер і өнер 
туындыларыны  120000 л ісі қойылған.

рмитаж  лемні  е  лкен мұражайларыны  
бірі рі біре ейі. Мұражайда лем м дениетіні  ш 
миллионға жуық өнер туындылары мен ескерткіштері 
қойылған. Мұражай 1764 жылы құрылған. е і ін 
қалаушы  катерина болып саналады. рмитаж 
топтамасыны  құрамында  көркем сурет, м сін 
ж не қолданбалы өнер бұйымдары, археоло и лық 
ескерткіштер, нуми матикалық аттар, асыл тастар 
жетерлік. 

tt // assa et. /

 ра арға ауа  ері із

1. уропада қандай мұражай тұ ғыш рет ашылды  Ол қайда орналасқан

2. Лувр мұражайыны  ашылуы қай оқиғамен тұспа-тұс келеді

3. Луврдағы туындыларды  е  құндысы қайсы

4. лттық өнер алере сыны  топтамасында қандай туындылар бар

5. ффи и алере сында кімні  туындылары қойылған

6. лемні  ш милионға жуық туындылары қай мұражайда жинақталған

7. 1835 жылы ашылған қай мұражай ж не ол мұражайда қандай туындылар бар

8. Аумағы 7 шақырым болатын мұражай қай мұражай ж не ондағы алдар мен 
туындылар саны қанша

Мысыр мұражайы

Мысыр мұражайы

рмитаж
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 ара ард  ан а з  ара  ар л а   л а  ел і ін й
з

у р л  өнер 
алерея

ици 
алерея рми а р 

м ра ай

рнала ан елі

р лған л

у нд лар ан

а  лғалар

алдар ан

ари

е ізін алған 
адам

л а  ар р

кер кіш  м ін

лдан ал  өнер 
й мдар

уре ер

Көркем уре ер
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АММАТ КА

 ре емен ан з

Талғаулы салалас құрмалас сөйлем

Не Ұлттық өнер галереясына, не болмаса қалалық мұражайға барамыз.
лде Алматыда, әлде Астанада нақты қай қалада екенін білмеймін.

296 - бет.

 йке ендірі із

1. Ол ұшақпен ерте  келеді
2. Ауа райыны  қолайсы дығынан ұшақ 
Алматы уежайына қонады
3. Мені  ерте  скеменде болуым керек. 
Сол себепті не б ін пойы бен кетемін
4. Асқар Жұманұлысі ді біреу қарсы ала ма

А  лде ол жақта таныстары ы  бар ма
 немесе Астана уежайына қонады.

Б   болмаса келесі апта келуі м мкін.
 не болмаса ерте  ұшақпен ұшуға тура 

келеді.

 өйлемдерде і өздерді р н р і іне йке  рнала р з

1. рте /не/іссапарға/барамын/жиналысқа/қатысамын/не. 

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

2. лде/Мұражай/ айымбек да ғылында/орналасқан/С тбаев көшесі .

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

3. Бі /театрға/барамы /не/киноға/не.

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

 алай йлай з

л і  №1. Полиция не оны жібереді, не болмаса айыппұл салады.

2

3

4

51
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1. А тобы бір ой айтады.
2.  тобы ол ойды жалғастырады.

л і: 
    

 р е  а р ауад неме е к н аш  лад

2. ............................................................. ...............................................................
3. ............................................................. ..............................................................
4. ............................................................. ..............................................................
5. ............................................................. ..............................................................
6. ............................................................. ..............................................................
7. ............................................................. ..............................................................

А ТЫҚ МАС І І

 а ғ з

а  Сі  бастығы ы бен немесе ө і і ден жасы лкен ж не е бек өтілі көп ріптесі і бен 
жұмысқа қатысты бір м селе туралы сөйлесуі і  керек. Сөйлесуді қалай бастайсы

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

 Сі е жұмыстан бірер сағатқа кету керек болып тұр. Бастығы ы дан қалай сұранасы

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

б  Сі  бастықсы . Жұмыс бөлме і де жеке отырып бір жұмысты а қтауы ы  керек. ш-
кімні  ма аламағанын қалайсы . Хатшы ы ға қалай бұйрық берер еді і

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

 з

Хабарландыру!
ұрметті келушілер  Орталық мұражай 2012 жылғы 15 тамы дан 15 желтоқсанға 

дейін жөндеу жұмыстарына байланысты уақытша жабылатынын хабарлаймы .

Мұражай әкімшілігі
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ТЫ А ЫМ

 ауа  ері із

Сіз қалай ойлайсыз?
с  астында

м ра ай лу  
м мкін е

орманда
та  ішінде
жер астында

л і: рине, м мкін, себебі ...................................................................................
           М мкін емес, себебі ........................................................................................

 ікір ілдірі із
і  е ісесі  бе

1. Мұражай адамға стетикалық т рбие береді
2. Мұражайға барса  демалып қаласы
3. ткен тарихы ды біліп, мақтаныш се ім пайда болады
4. Мұражай туристерді тартуды  бір жолы
5. Танымдық ақпараттар аласы
6. Жа а м денитепен танысасы

л і: , келісемін, себебі ........................................................................................
   Жоқ, келіспеймін себебі ................................................................................

 да з  ра арға ауа  ері із №19

1. М тінні  тақырыбы қандай

2. Мұражай қай мемлекетте орналасқан

3. Ол қай жылы ашылған

4. еше ескерткіш бар

5. кспо и и лар неше метр тере дікте жатыр

6. Оны қалай тамашалауға болады

7. Мұражай қандай мақсатта салынған

8. Онда қандай топтамалар бар
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 інді ай а да з  р  ауа  а да з

1. анкун  атты демалыс орталығында су ................ мұражайы бар.
а  а    і   ан    ма

2. Мұражай .................. саласында ғни лемде і е  ірі құрылыстарды  бірі.
а  көркем ил м   көркем өнер   көркем уре    көркем кі а

3. М сіндерді  рқайсысы су астында .................. көрінуі шін арнайы материалдардан 
жасалған.
а  д л   а    ан    н

4. Суға т спей-ақ су астындағы ............................ баға бере аласы .
а  заманға   ға рға   іршілікке   өмір е

 да з  ра арға ауа  ері із №20

1. ім е телефон соқты ...............................................................

2. Мұражайға баруға келісті ме ...............................................................

3. «Жастар нашақорлыққа қарсы» жарнаманы  аты ма  ...............................................................

4. Мұражайда не өтеді ...............................................................

5. Олар қайда ке деседі ...............................................................

6. өрме сағат нешеде басталады ...............................................................

 ауа  ері із
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А ТЫ ЫМ

   м  өменде і йлард   л  ал ла здар

4
Мұражай а бар   

қолы бос адамдарды  
жұмысы

3
  ел тари ыны  

қазынасы 

5
 адам а тыныштық 

сыйлайтын орын

1
 тек лкен адамдар а 

арнал ан орын

2
Қазіргі жастар 
мұражай а жиі 

барады

л і: Бірінші оймен келісемін, себебі..................................................................
кінші оймен келіспейпін, өйткені.....................................................................

ЖА Ы ЫМ

 лімізде і м ра айлард  лемні  здік м ра айлар  ия  а а  е у шін 
андай м ар р ізер еді із  Кем де енде  і шара аз з не н  

а ару лдар н көр е і із

шара а ау ке а ру лдар
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1. 309  беттегі сөздермен танысы ыз

 кен рамма икан  е ке ірі із  аяндау ш ард  р з е і  рма нда 
аз з

лгі: берді - берілді

1. Мұражай көрмесінде і кспонаттарды жа ғыртты.
..........................................................................................................................................
2. лттық мұражайға лемні  атақты туындыларын орналастырды.
..........................................................................................................................................
3. Б ін і жиналысты ерте бастадық.
..........................................................................................................................................
4. « ран и ны  маржандары» көрмесін көрермендер е таныстырды.
..........................................................................................................................................
5. ала кімі жас суретшілер мұражайыны  тұсаукесерін ашты.
..........................................................................................................................................
6. Ол жұмысқа кел елі бері біра  жұмыстарды атқарды.
..........................................................................................................................................

 иі і рман  а да з

1. Ол сабаққа кешікпеуі шін ерте тұрып .......................................

а  жуынды   жуылды  б  жуғы ылды в  жуғы ысты

2. Олар студенттер е қала тарихы туралы ақпараттар ........................................

а  жинады   жинатқы ды б  жиналды  в  жинау

3. Арман сабақтан кел ен со  кесіне .......................................

а  көмектесу   көмектескі ді б  көмектес  в  көмектесті

4. аладағы е  биік ғимарат 1985 жылы .........................................

а  тұрғы ылған  тұрғы ылысты б  тұрғы ды  в  тұрғы у

5. Мемлекеттік қы метшілер барлық ақпаратпен қамтамасы  ..............................

а  ет    етілді  б  етісті  в  етілу

МҰРАЖАЙ: ТАРИХ ЖӘНЕ ӘДЕБИЕТ

-и, -дай/дей-тай/тей... жұрнақтары
- САБАҚ2
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 өйлемде і а  з лған өздер мен өз ірке еріні  мағ на н а з

1. Бұл көрме бұрынғы өнер бағытыны  жа адан қалыптасқан л ісі.

а  жа арған   ескір ен  б  ө ер ен  в  дайындалған

2. а ақстанда ХХ ғасырда көпте ен тарихи-м дени мұражайлар ашылды.

а  жабылды   құрылды  б  тоқтатылды в  қосылды

3. Орталық ке седе болатын жиналыс келесі аптада өтетін болды.

а  қала   мекеме  б  отырыс  в  мұрағат

4. М. уе овті  «Абай жолы» романыны  қа ақ тілінде і нұсқасын оқу керек.

а  т пнұсқа   қалыптасу  б  орын  в  аспап

5. рбір адамны  бір іске де ен икемі бала ке інен байқалады.

а  пайдасы   жа уы  б  қабілеті  в  баспа құралдары

 өйлем мағ на на йке  өздерді а з

а а 1. Бел ілі бір істі ж е е асыру шін ел пре иденті немесе министрі, мекеме 
басшысы шығаратын құжат т рі .........................

аз а а 2. Мұражайлар қорында сақталатын аттарды қалай атаймы

ікір ала 3. Санамалап аттарды «дана» деймі  немесе .....................

ірлік 4. кі т рлі топ бір м селені немесе бірнеше м селені талқылайтын отырыс 
..............................

арл 5. ітап, журнал, а ет басып шығаратын мекеме ...............................................

а ам 6. Му ыкалық құралдарды қа ақша ............................... дейді.

 ра арға ауа  ері із   з лған өздер е ра  й з

1. Шет тілінде еркін сөйлеу шін қанша сө дік қор қажет деп ойлайсы

2. Сі  мейрамханадан кешенді т скі ас ішесі  бе, лде жеке тағамға тапсырыс бересі  бе

3. Ғылыми-зерттеу жұмыстарымен кімдер айналысады

4. Сі  дәстүрлі емес меди инаға сенесі  бе

5. «Елбасы» сө іні  қандай баламасы бар

6. а ақстанны  лемдік қоғамдастықта мәртебесі қандай деп ойлайсы

7. лемдік жылыну аймақтық м селе ме, лде жа андық м селе ме

8. Бәсекеге қабілетті болу шін мемлекет қандай болу керек

9. Сі , детте, достары ы ға қандай сыйлық тарту етесіз

10. Тарихтағы қандай тас жазуларды білесі
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 з

көз ар ар көрік і р н – 
өте әдемі, сұлу жер

арма ай – өте кішкентай 
лем е й ілі – атақты, танымал

н і лу – риза қылу

 алай йлай з  адамдар м ра айға не шін арад  ірнеше ауа  а да  
не е е і а даған зд  д лелде із  

Ал, сі  барасы  ба  е шін барасы

м дениетпен танысу шінақпараттар жинау шін

уақыт өткі у шін демалу шін ақша жұмсау шін

өнермен танысу шін тарихты білу шін қы ық шін

 із ай м ра айға арар еді із  е е ін індірі із

 

ітап мұражайы
М зыка аспаптар 

мұражайы еміржол мұражайы

өркемс рет мұражайы резидент мұражайы

 кер улермен ан з  із келі е із е  ер келі е е із  не е

М Р Ж  Р  Р :
- Мұражайға сырт киіммен кіруге

- Темекі тартуға, ішімдік ішіп келуге, қатты 
дауыстап сөйлеуге

- Мұражай экспонаттарын бейнекамераға, 
фотосуретке түсіруге

- Қолындағы заттары мен сөмкелерін алып кіруге

 
Мұражай әкімшілігі
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ҚЫ ЫМ

 ауа  ері із

1. Сі  а ақстанны  қандай мұражайларын білесі
2. ай мұражайда болды ы  Ол қай қалада

 з

  
а ақстан еспубликасы Тұ ғыш 

Пре идентіні  мұражайы  а ақстанны  
жа арған тарихыны  мұражайы. Ол 
Пре идентті  2004 жылғы 28 тамы дағы 
Жарлығымен құрылды. а ір і уақытта 

а ақстан еспубликасы Тұ ғыш 
Пре идентіні  мұражайы қорында 121 089 
сақтам бірлік бар. 

Соны  ішінде Мемлекет Басшысыны  жеке кітапханасыны  қоры 15 575 дана кітап пен 
баспа басылымдарынан, Мемлекет басшысыны  жеке мұрағатыны  қоры 98 042 сақтам бірлі інен 
тұрады. Мұражай қорын 7 616 сақтам бірлік құрайды. Мұражай кешенді ғылыми- ерттеу, ғылыми-
білім беру ж не м дени орталық ретінде т рлі республикалық ж не халықаралық көрмелер, 
ке десулер, д ріс- кскурси лар, д ст рлі емес ке десулер, пікірталас клубтарыны  отырыстарын 

немі өткі іп тұрады. Сондай-ақ, мұражайда м дени ж не тарихи т рбиелік тақырыпта 
республикалық ж не халықаралық ғылыми-практикалық конферен и лар өткі іліп отырады.

Б інде а ақстан еспубликасы Тұ ғыш Пре иденті мұражайы ел астанасындағы кө  
тартар көрікті орындарды  біріне айналды. Мұнда шетелден кел ен туристерде келіп тұрады.

. i m m.  

М РАЖАЙҒА КЕЛІ ІЗДЕР!

10 адамнан жоғары топтар шін жалпы ж не тақырыптық кскурси лар 
қа ақ, орыс, ағылшын тілдерінде ж р і іледі. Сұраныстар алдын-ала қабылданады. 

кскурси лар төменде і ж не тағы басқада кспо и и лар бойынша ж р і іліп 
отырады

«Атамекен»,

«Т уелсі  а ақстан» 1985-1991 жж. ,

« . . а арбаевты  е бек жолы»,

« лбасы м ртебесі  ел м ртебесі»,

 « а ақстан ж не лемдік 
қоғамдастық»,

 « арулар коллек и сы»,

«Табыс страте и сы»,

« . . а арбаев е бе іні  қоғамға 
танылуы».

« . . а арбаевты  ұлттық, 
аймақтық ж не жа андық 
қауіпсі дікті қамтамасы  етуде і 
рөлі»,

« а ақстанны  лемде і б секе е 
қабілетті елу елді  қатарына кіру 
страте и сы»,

« а ақстан еспубликасы 
Пре идентіне тарту етіл ен 
сыйлықтар».

1
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 өздерді  ин нимін а з

1  лбасы 2  алғашқы 3  дана 4  құрайды 5  жианалыс

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

6  ылғи 7  қа ір і к ні 8  елорда 9  сабақ 10  демі орын

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

11  тапсырыс 12  туған жер 13  леумет 14  ену 15  жұмыс

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

 өменде і к зицияларда андай к на ар ар де  йла з  
аз  ш ғ з

1. « лбасы м ртебесі  ел м ртебесі» 3. « . . а арбаевты  е бек жолы»

2. « а ақстан ж не лемдік қоғамдастық» 4. « а ақстан еспубликасы Пре и-
дентіне тарту етіл ен сыйлықтар»

1. ............................................................... 3. .............................................................

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

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

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

2. ............................................................. 4. .............................................................

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

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

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

 з  

� з � � сіз � ?

Ре у ликал  кі а  м ра ай  
Мұражай қоры тас жа улары, алғашқы баспа 

құралдары, атақты жа ушыларды  т пнұсқа 
кітаптарынан тұрады. Сирек ке десетін 
кітаптарды  ішінде алақанға сыйып кететін, 
бармақтай, көлемі 2 3 см болатын кітап пен се і  
қырлы құран да бар. Аты лем е й ілі бабамы  

бу асыр л- араби, орқыт атаны  м дени 
е бектері қойылған.
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Ре у ликал  муз ка 
а а ар м ра ай

Мұражайда қа ақ халқыны  барлық 
дерлік ұлттық-тарихи аспаптардай аспап-
тар мен Абай, Жамбыл, ұрманға ы, ина 
сынды атақты тұлғаларды  домбыра-
лары бар. Мұражай тұтастай ағаштан 
жасалған, ішкі бөлмелерінде і қа ақты  
о  өрнектері мұражайға келушілерді т нті 
қылады. Мұражайға келіп тұры ы дар.

інм амед нае  м ра ай

Мұражайда . онаевтай қоғам қайрат-
керіні  жеке аттары, қарулары, сыйлықтары 
сынды құнды д ниелер жинастырылған. Ол 
жерден . онаевты  отбасылық шежіресі 
ж не а ақстанны  қалыптасуындағы ма-

ы ды оқиғалар туралы ақпараттарды таба 
аласы . 

емір л көлі іні  
р ал  м ра ай  

Бұл мұражай тек теміржолшыларға 
ғана емес, рбір адамға де өте қы ықты. 
Мұражай а ақстандағы алғашқы 
темір жолыны  салынуына атсалысқан 
қоғам қайраткерлері жайлы, алғашқы 
стансаларды  келбеті, атақты темір-
жолшылар жайында ба н дайды.

.ma ag .
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 өз ірке ін а а з

1  тас а  кітап 7  т нті е  шежіре

2  т пнұсқа  й ілі 8  құнды ж  қылды

3  лем е б  құралдары 9  қоғам  ба ндайды

4  ағаштан в  қа ақи 10  отбасылық и  қайраткерлері

5  о -өрнек  жасалған 11  өте к  қы ық

6  баспа д  жа улар 12  жайында қ  д ние

 Ке ені л р з

к на ар ра ай ерекшелі і

Ре у ликал  
кі а  м ра ай  

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

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

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

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

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

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

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

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

Ре у ликал  
муз ка 

а а ар 
м ра ай

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

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

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

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

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

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

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

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

інм амед 
нае  м ра ай

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

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

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

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

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

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

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

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

емір л 
көлі іні  

р ал  
м ра ай  

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

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

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

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

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

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

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

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

 өменде і лғалар урал  не іле із  й өлі і іздер

ай нан ай л ам л а ае  інм амед нае
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АММАТ КА

 ре емен ан з

«М дени мұра» бағдарламасы қа ақ тарихындағы й ілі тұлғаларды  е бектерін жинақтады.
ниеде қа ақ тіліндей бай тіл жоқ.

-и, -дай -дей, -тай -тей,... жұрнақтары 296 - бет.

  

 р  н а н а да з

1. Мұражай қы меткерлері ғылым ғылыми- ерттеу жұмыстарымен айналысады.

2. Абай ұнанбайұлындай/ ұнанбайұлы тұлға жайлы рбір адам біледі.

3. а ақ халқыны  өмірінде і тарихы тарихи оқиғаларды  хроноло и сы жинақталды.

4. а ір і жастар қазақы қазақтың д ст рді  кейбір ерекшеліктерін ерттеуде.

5. Ж. Жабаевты  әдеби әдебиет шығармалары лы Отан соғысы ке інде танымал болды.

6. а ір і аманда заманауи заман техноло и ны жан-жақты ме еру керек.

7. . онаевты  саясат  саяси кө қарастары жинақталған кітап жарыққа шықты.

 иі і өзді й з

1. еспубликалық кітап мұражайынан ..................... кітапты көр енде та қалдым.

а  бармақтай      бармақ    б  бармақтау    в  бар 

2. Ол қуанғанда жас ....................... қуанады.

а  бала         баладай    б  балалы    в  балалар

3. Студенттерді  б рі ..................... оқыса жақсы болар еді.

а  селдай       селдей    б  сел е     в  селді

4. Мен өмірімде ...................... демі қаланы көр ен жоқпын.

а  Астанадай       Астана    б  Астананы    в  Астанамен

5. Тамақты .......................... ішу денсаулыққа и н болуы м мкін.

а  суық         суықтай    б  суықтап    в  суықшыл

6. Мен оны  достарын сауық кешінен ............................ болдым.

а  көр ендей       көр ен    б  көру      в  көрсету
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 р л ммен ан з
       

аладағы мұражайларда жас суретшілер көрмесі немі ұйымдастырылып жатады.
Ол шетел е іссапарға жиі шығып тұрады.

 -п, -ып, -іп тұрады жатады жүреді отырады 297 - бет.

 өйлемдерді өз ер і із

1. Бұл аймақта жауын жиі жауады.

 Бұл а�м�қт� ж��ын ж�� ж��ы� �ұ���ы.
2. . астеев атындағы Мемлекеттік көркемсурет мұражайына немі барамын.

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

3. , ол бі ді  й е апта сайын келеді.

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

4. Мені  ріптестерім ғылыми- ерттеу жұмысымен айналысады.

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

5. Мені  досым қа ір шет елде тұрады, бірақ ол а ақстанға жиі келеді.

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

6. лемде болып жатқан жа алықтарды немі бақылаймын.

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

 і ік ерді ау ал  ө кен ша а ері із

1. Студентерді  ғылыми-практикалық конферен и лары жиі 
өткі іліп тұрады. .................................

2. Жексенбі сайын анаммен телефон арқылы сөйлесіп тұрамын. .................................

3. Мұражайға келушілерден сұраныстар жиі келіп жатады. .................................

4. Ол жас ғалымдарға немі ке ес беріп отырады. .................................

5. Ол табиғат құбылыстарын к н сайын бақылап ж реді. .................................

 ра а ауа  ері із  Кемінде е  ауа  иі і ша  айдалан з

Сіз немі жиі 
не істейсіз
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А ТЫҚ МАС І І

  з

Жұмыс тілдері – қазақ, орыс, 
ағылшын.
Семинар өтетін мекенжай: 
Алматы қаласы, Розыбакиев 
көшесі, 227.
Тапсырыс 31-25-00 
телефоны арқылы немесе 
2012_10@gmail.com 
электронды поштасы арқылы 
қабылданады.

Р  
Халықаралық Бизнес Академиясы

Құрметті қаржыгерлер мен есепшілер!

Сіздерді 2013 жылдың 23 қаңтарында «ҚАРЖЫЛЫҚ 
ТҰРАҚ СЫЗ ДЫҚ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИ-
КАСЫНЫҢ ДАМУЫ» тақырыбындағы семинар-тренингке 
қатысуға шақырамыз.

Семинар-тренинг аясында төмендегідей секциялар жұмыс 
істейді:

1. Қаржылық тұрақсыздық жағдайындағы экономика 
сек торы салаларын дамыту мәселелерi.

2. Қаржы секторын басқаруды жетiлдiру мәселелері.
3. Біртұтас экономикалық кеңістіктегі ықпалдастық 

(ин теграция) құралдары.

 а ғ з  еминар ренин ке а у а р н л р з

а уш н  а өні: ............................................................................................................................

л  ала: ............................................................................................................................

екция а ау : ............................................................................................................................

м  рн : ............................................................................................................................

зме і: ............................................................................................................................

айлан  еле н : ............................................................................................................................

лек р нд  ш а : ............................................................................................................................
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ТЫ А ЫМ

  ікір ілдірі із

резиден ер е еріл ен йл ар не е е і 
м ра айларда а алад  де  йлай з

  м

р топ ө  мұражайын ашады. Сол мұражай туралы төменде ідей ақпарат береді.
1. Мұражай алдары
2. Мұражайдағы ескерткіштер, суреттер, ж ді ерлер туралы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ Т ҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІ

 да з  ра арға ауа  ері із №21

    
1. кспо и и  қалай аталады
2. кспо и и  қай жылдарды қамтып отыр
3. «Т уелсі  а ақстан» кспо и и сы қандай про есті көрсету е арналған
4. алда қандай кспонаттар қойылған
5. кспонаттар қандай ке е ді ба ндайды
6. елушілер немен танысуға м мкіндік алады
7. кспо и и  кімні  қандай тарихи рөлін ашып көрсетеді

 да з  р  н а н а да з №22

1. Іскери кездесулер қай залда болған?
А  ола ал 

 Алтын ал
Б  мбе ді ал

 Ша ырақ ал

5. Сыйлықтардың саны неше?
А  жеті мы

 жеті мы дай
Б  жеті мы нан асады

 жеті мы ға жетпейді
2. Елбасына тарту етілген сыйлықтар
А  кескіндеме, алтын

 м сін, кескіндеме 
Б  к міс, кескіндеме

 кескіндеме, ескерткіш

6. Сыйлықтар неше мемлекетте дайындалған?
А  елу 

 елуден астам
Б  жетпіске жуық

 алпыстан астам
3. Сыйлық алмасу қай кезеңнен келе 
жатқан дәстүр?
А  ежел і ке е нен

 қа ір і ке ден
Б  кеше і к ннен

 б ін і к ннен

7. Сыйлық алмасу қандай актіні білдіріп келеді?
А  құрмет актісін

 сыйлау актісін
Б  і еттілік актісін

 кішіпейілділік актісін

4. Сыйлық беру – ненің кепілі?
А  і ілік пен сенімні

 достық пен сенімні
Б  і і ниет пен достықты

 махаббат пен і і ниетті  

8. Сыйлықтар кімге тарту етілген?
А  Басшыға

 Министр е
Б  мемлекетке

 Пре идентке
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 ікір ілдірі із

К   Р Р  Р    
Р     

А ТЫ ЫМ

із ури ік ирма аш з келеді  ирма з рлі ури ік ағ а м  
і е енін алай з  н  ішінде м дени ан мд  уризм

А  Ол шін сі  мұражай қы меткерінен ақыл-ке ес сұрауы ы  керек.
ирма ашқысы келетін адам мен мұражай қы меткері арасында диало  құры ы .

 өл ауыстыры ы дар.

ЖА Ы ЫМ

л  м ра айда өменде і көрме лад  л көрме е аруд  й мда ру 
із е а р лд  ра айға а  аз   өменде і а ара ард  ан а з

1. Жұмыс уақыты
2. іру ақысы жеке адам шін ж не топ шін
3. а ақ тілінде ксскурсовод алу төлемақысы
4. кспонаттар туралы қысқаша ақпарат



V IБӨЛІМ

1-САБАҚ

2-САБАҚ Сөйлемні  біры ғай м шелері
 азетке жазылыңыз!

Төл сө  бен төлеу сө
  Хат жазып үйреніңіз
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1. 310  беттегі сөздермен танысы ыз  

  м  зара а а здар

1. лемде і е  атақты қай мұражай деп ойлайсы
2. Мұражайға кіру те ін болу керек пе, лде те ін бе
3.  бірінші барған мұражайы ы  есі і  де ме
4. Со ғы рет қашан мұражайға барды ы  ай мұражайға
5. Мемлекет шін мұражайды  ма ы ы қандай деп ойлайсы
6. Оқушыларға мұражайға бару пайдалы ма  е е
7. Мұражайда қандай көрме е барғы ы  келеді

 өменде көр е іл ен р  рлерін а а з  лард  ай  лим иада 
й ндар на ен ізіл ен   

..................................Сем� �лес� .................................. ..................................

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

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

«ШАПШАҢЫРАҚ, БИІГІРЕК, КҮШТІРЕК!» – 
ОЛИМПИАДА ҰРАНЫ

Төл сөз бен төлеу сөз
- САБАҚ1
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.................................. .................................. ..................................

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

  
 

 алғаул  алала  өйлем ра з  

театр/ 
кино бару 1. 

қа ақша/
орысша кітап оқу 2. ......................................................................................................................

ерте /
б ін келу 3. ......................................................................................................................

с т/
айран

сатып 
алу 4. .......................................................................................................................

кафе/
мейрам-
хана

тапсырыс 
беру 5. .......................................................................................................................

ұшақ/
пойы

билет 
алу 6. .......................................................................................................................

� м�лы� кү�� �  �� ��ғ� ба�ам� , �  к���ғ� ба�ам� .
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 з  е а а з

ая а н  ру – әл-ауқатын жақсарту, қиындықтардан кейін адамның өз-өзіне келуі
ш ай у – белгілі бір істен кету, қоштасу

а иға на ай келмеу – ұқсамау, бір нәрсенің адамға жат болуы
ел уу – бір істі жасауға нақты шешім қабылдау

 ару  жарыста бірінші келу, жеңу, бірінші болу
ғ рдан айд ру – жұмыс орнынан алып тастау, атақтан айыру

ара  рмау – болып жатқан жағдайға көнбей, өз бетінше әрекет ету
ара зі  ке у – жарыстарда қарсыластарды артқа тастау
ер ө у – көп еңбектену

екінші р нға а ан іреді – екінші орын алу

 Кө  н к ені  рн на йке  н а н й з

бағындырды

леп

шамам

б й еден

абырой

есептеймін

жаттығу

к ш

жанк йерлер

тағатсы дана

1. рекше дауыспен айтылатын сөйлемнен кейін ...леп.... бел ісі қойылады.

2. ................... болғанда, олар жарысқа уақытында келді.

3. Олар бұл ойды қолдайды деп ......................................

4. а ақстандық спортшылар олимпиада шы ын ...........................

5. Бұл жұмысты а қтауға мені  ...................... жетпейді-ау деймін.

6. ................. бірінші кел ен спортшылар сұхбат берді.

7. ....................... стадионға жарты сағат бұрын жиналды.

8. Жарысты  қорытындысын ...................... к тіп отырмы .

9. Же іске жету шін бар ............-жі ерді салу керек.

10. .................. арнайы жасалған т ртіппен өтіп жатыр.

 иі і өзді й з

а ғынан нық тұрып қош айтысады топ жарып бел буды

тұғырдан тайдырғысы табиғатына сай 
келмейді қара іп

тер тө у табан тіреді қарап отырмады

1. Самат жарыста жарақат алды, алайда ол к шті адам болғандықтан те  .............................. 
............................... ......................... кетті.
2. опин  қолданған спортшы спортпен ............................... ...........................
3. Самал бұл йірме е барғысы келмейді. Себебі ол оны  ......................... ........................................... 
..............................
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4. Ол ө  жұмысын, тұратын жерін ауыстыруға ............................. .................
5. Асқар осы жарыста ............................ ........................ бірінші болып келді.
6. Ол босқа .................................... .............................. келмеді, сондықтан ө  бетінше жарысқа дайын-
дала бастады.
7. еше і жарыста А амат қарсыластарынан ..................... .......................... бірінші болып келді. 
8. Оны  б секелестері оны ........................................... ............................... келді, алайда ол б рін же іп 
шықты.
9. Же іске жету шін көп е бектену, ............................... .................... керек.
10. Б ін і жарыста Сырым екінші орынға ......................... ..........................

  м  өздерді екінші а а р здар

 н  өздері  н  өздері

а ққа нық тұру қош айтысу

табиғатына сай келмеу бел буу

топ жару тұғырдан тайдыру

қарап отырмау қара іп кету

тер тө у орынға табан тіреу

 еріл ен өздерден өз ірке ін а а  өйлем ра з

1) ���ы� к��і��  оқы� қимы� а� ж��ақа� а� ы 1. жарақат А  а қтау

2. ..................................................................................................... 2. мансап  болу

3. ..................................................................................................... 3. топтық Б  алу

4. ..................................................................................................... 4. спорт  қуу

5. ..................................................................................................... 5. с тті  жарыс

6. ..................................................................................................... 6. көшбасшы  арда ері

7. ..................................................................................................... 7. жарысқа  мақсат

8. ..................................................................................................... 8. аталмыш  қатысу

9. ..................................................................................................... 9. сыйға Ж  тарту

10. .................................................................................................. 10. кө де ен  оқиға
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 ікір ілдірі із  

ио, 22-орын

Лондон, 12-орын

Афина, 40-орын

ҚАЗАҚСТАННЫҢ 
ОЛИМПИАДАДАҒЫ 

ЖЕТІСТІКТЕРІН 
БІЛЕСІЗ БЕ?

Атланта, 24-орын

Бейжі , 29-орын

Сидней, 22-орын

 р ш лард  е імін иі і ркөз е рнала р з

Бақыт С рсекбаев Бек ат Саттарханов асилий Жиров

рмахан брайымов Александр инокуров ул фи  иншанло

л  л ин Май  Мане а Ол а Шиши ина

Ол а ыпакова Серік С пиев рий Мел ни енко

Светлана Подобедова Бақти р Артаев Ақж рек Та атаров

рина екрасова Асхат Жіткеев Александр Пары ин

иджат ахимов митрий Баландин ани р леусинов

Жа ира Жаппарқұл ариға Шакимова

   ала л н К мі ла

Атланта

Сидней

Афина

Бейжі

 Лондон

ио-де-Жанейро
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 із іле із е

 алай йлай з лим иадан  
ран  ай

 лим иада а иналар н  
ін аз з  

А Ш

А

1  ............................................

2  ............................................

3  ............................................

4  ............................................

5  ............................................

 өз ірке ін а а з           

1  су а  атлетика

2  же іл  ату

3  ат б  ж у

4  садақ в  атлетика

5  қашықтыққа  жарысы

6  ауыр д  добы

7  суға е  секіру

8  синхронды ж  секіру

інде бі  тамашалап ж р ен аманауи 
Олимпиада ойындарын алғаш ойлап 

тапқан ер де Ку ер ен 1912 жылы 
аталған сақиналарды да танымбел і ретінде 
ұсынған екен. Бес дө елек д ниені  е  

өлі ін ілдіреді  Америка, Еуропа, Азия, 
Африка және Мұхиттар. Солт стік ж не 

О т стік Америка бір құрлық ретінде 
қаралса, Антрактида ол ке е де на арда 
болмаған көрінеді. Олимпиадалық 
бес сақина 1914 жылы за д  рде 
қабылданып, 1920 жылы ел иядағ  
Олимпиадада сынға т сті.

.ma ag .
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 лим иада й ндар н  н ір рін а з

кө алдағы доп, қа ақша к рес, стел теннисі, ж іру, рек-рим к ресі, те е алу, асық, 
қа ір і бессайыс, қы  қуу, серіппе көтеру, бокс, көкпар, семсерлесу, нысана кө деу, 
б й е, жағажай волейболы, тоғы құмалақ, желкенді спорт, қа ақша к рес, бестас, ақс йек, 
аударыспақ 

Спорттың 
қай түрімен 

айналысасыз?

Спорттың 
қай түріне 

жанкүйерсіз?

 ра арға ауа  ері із

Бұл кім

Оны  спорттық жетісті і туралы не білесі

Оны  отбасы туралы білесі  бе

Оны  жеке қасиеттері қандай

  м

1. 5 спортшыны  атын жа ы ы дар.
2. кінші топқа жасыры ы дар.

л і: Ол Лондон олимпиадасыны  же імпа ы. Ол алтын медал  ие ері. Ол депутат. Ол 
«Сбербанк» жарнамасын т скен. Серік Сапиев
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ҚЫ ЫМ

 ауа  ері із

1. Сі  спорттық жарыстарды көресі  бе
2. ай спорттық жарыстарды тамашалайсы
3.  алғашқы «Тур де ранс» веложарысы қай жылы ж не қайда өткі ілді

1903 жылы, ран и 1910 жылы, Шве и 1905 жылы, ермани

4. «Тур де ранс» веложарысында А. инокуров же іске жетті ме
 Ары қарай оқылым кетеді

 з

Ал спорттық мансапты 
Олимпиаданы  алтын медалімен 

а қтау тіптен демі деп 
есептеймін. е і і спорттан 
былтыр кетпек ойым 
болған. Алайда жардан 
құлап, жыраға т стім. 
«Жоқ, спортпен бұлайша 
қоштасу табиғатыма сай 
келмейді» деп қайта тұрып, 
Олимпиаданы 40-қа та ған 
шағымда бағындырмақ 

болдым. Топтық жарысты  
арда ері ретінде маған о ай 

болған жоқ, рине. Бірақ шамам 
жетті. Б й ені с тті а қтадым.

.ala a .

   

ткен жылы «Тур де ранс»-
та құлап, қатты жарақат 
алғанмын. Біреу «келесі 
жылы Олимпиада емпионы 
атанасы » десе, балдақпен 
ж р ен мен сенбеуші 
едім. Абырой болғанда, 
а ғыма нық тұрып, 
спорттық мансабымды 
«леп» бел ісімен а қтадым. 
Менен бұрын Лоран 
Жалабер сынды алыптар да 
спорттан кеткен.  бастысы, 
спортпен қош айтысар уақытты 
дұрыс та дай білу қажет.

2
а ақстандық велошабандо  Александр инокуров Лондонда көшбасшы атануына 

себеп болған велосипедін 50 мы  долларға сататындығын айтты. 
инокуров Астанада өткен баспасө  конферен и сында сөйле ен сө інде  Сұрғылт 

Лондонны  фонында велосипед ашық рі жарқын т сті. Маған же іс кел ен бұл 
велосипедті аук ионға қо ға бел будым. Бастапқы баға  50 мы  доллар. Мені  ойымша, 
Алматы мен Астанадағы достарым қы ығушылық танытады. Сатылымнан т скен 
қаржы неғұрлым көп болған сайын балалар йіне соғұрлым мол ақша аударамы ,  
деді.

: ma ag .

1
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 өменде еріл ен мағ налар м інде андай ра  ірке ен еріл енін 
а з

1. иындықтардан кейін адамны  ө -ө іне келуі

2. Бел ілі бір істен кету, қоштасу

3. қсамау, бір н рсені  адамға жат болуы

4. Бір істі жасауға нақты шешім қабылдау

 ін е йке  д р  а ара  ел іле із
  

р р  
еме

1. Ол «Тур де ранста» алтын медал  алды.

2. « елесі жылы Олимпиада емпионы атанасы » десе сенемін.

3. Ол спорттық мансабын «сұрақ» бел ісімен а қтады.

4. Спортпен қоштасу уақытын дұрыс та дау керек.

5. Ол ө  мансабын алтын медал мен а қтады.

6. Спорттан келесі жылы кетпек болды.

7. Жарақат алғаннан кейін спорттан кетіп қалды.

8. Олимпиаданы 50- е та нған шағында бағындырмақ болды.

9. Ол  топтық жарысты  жас м шесі.

10. Ол б й ені с тті а қтады.

 ра арға ауа  ері із

1. А. инокуров ө  велосипедін қандай 
сомаға бағалап отыр .............................................................................. .

2. е себепті велосипедін сатуға бел буды 
деп ойлайсы .............................................................................. .

3. елосипедін сатып алуға кімдер 
қы ығушылық танытуы м мкін .............................................................................. .

4. Сатылымнан т скен қаржыны қайда 
жұмсамақ .............................................................................. .

5. Александрды  бұл рекетін қалай 
бағалайсы .............................................................................. .
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азира а ар л  Ауыр 
атлетикадан лем емпионатыны  
екі д ркін к міс ж лде ері. ио 
Олимпиадасыны  к міс ж лде ері 
2010 жылы Син апурде өткен жасөпірімдер 
арасындағы жа ғы олимпиадада алтын 
медал  иеленді. 2012 жылы ватемалада 
өткен жасөспірімдер арасындағы лем 

біріншілі інде де емпион атанды. 2013 
жылы М нмадағы жастар арасындағы 
А и  емпионатында к міс медал  
алды. Х стондағы А Ш, 2015  

лем емпионатында Жа ира 256 
кило рамм н тижемен к міс медал  
иеленді. Халықаралық ауыр атлетика 
федера и сы  сайты Жа ира 
Жаппарқұлды «ауыр атлетикадан әлем 
чемпионатында жүлде алған алғашқы қазақ 
қызы» деп жа ды. Жа ира ауыр атлетикамен 
айналысуды ерте жастан бастаған. Оны се і  
жасында алғаш рет ауыр атлетика алына 
алып кел ен - мектепте і дене шынықтыру 
п ніні  мұғалімі болды. Жа ираны  ө і 
«ауыр атлетика  мені  өмірім» дейді. 
Жа ира Жаппарқұл 1993 жылы О т стік 

а ақстан облысыны  Арыс ауданында 
д ние е кел ен.

1

ерік манғали л  ие   боксшы, 
халықаралық спорт шебері, а ақстанны  
бокс бойынша е бек сі ір ен спорт шебері, 
«Парасат» орденіні  кавалері 2008 жыл , 
«Отан» орденіні  ие ері 2012 , қа ақстан-
дық е  танымал боксшыларды  бірі.

Жартылай орташа салмақ пен бірін-
ші жартылай орташа салмақта уесқой 
бокстан Олимпиада ойындарыны  емпио-
ны 2012 , Баркер кубо ыны  ие ері 2012 , 

лемні  екі д ркін емпионы 2005, 2007 , 
к міс 2011  ж не қола 2009  медал дары-
ны  ие ері, Бейжі  ж не Лондон Олимпиа-
дасында бокстан құрама команданы  капи-
таны.

: . i i ia.o g

2
– Мен Олимпиадаға дайынмын. Олимпиада 
ойындарына бұған дейін де қатысқанмын 
және оның не екендігін білемін. Өкінішке 
орай, мен Бейжіңде жеңіліп қалдым. Енді 
тек жеңіс шыңынан көрінуге ұмтыламын. 
Лондон шаршы алаңында барымды 
саламын. Жеңіс үшін барамын, – дейді 
боксшы Серік Сәпиев.

Ақ түйенің қарны жарылған Лондон 
Олимпиадасындағы 7-алтынды қазақ 
боксының түлегі, былғары қолғаптың 
әлемдік серкесі Серік Сәпиев алды! 
Бұл қасиетті 7-алтын қазақтың қара 
баласының Олимпиададағы 1-алтыны! 
Тұманды Альбион астанасы Алаш 
спортшыларына Алтын сыйлады! 
Бұл спорттағы олимпиадалық            7 
алтын – жетістіктер тарихындағы ең 
үздік көрсеткіш! Жеңістеріңіз құтты 
болсын, қазақстандықтар!

http://www.qazaquni.kz
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 індерден өздерді  алама н а з

№ 1 м тін № 2 м тін
1. бірінші ................................ 5.атақты ................................
2. бала ке інен ................................ 6.тырысамын ................................
3. ұста ................................ 7.елордасы ................................
4. туған ................................ 8.бұрын да ................................

 ғар дағ  м індерден өменде і өздерді  алама н а з

1  екі жылдай .................................... 5  б рі ....................................

2  керек .................................... 6  рқашан ....................................

3  ти нақты .................................... 7  сыйлаймын ....................................

4  атақты .................................... 8  осыған дейін ....................................

 ара ард  м ін мазм н на йке ендірі  д р  н ада аз з

1. Жа ира Ауыр атлетикаға тым кеш келді.

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

2. Халықаралық ауыр атлетика федера и сы «Жа ира жүлде алған екінші қазақ қызы» 
деп жа ды.

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

3. Серік С пиев 2010 ж не 2011 жылдары лемні  екі д ркін емпионы болды.

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

4. Бейжі де і олимпиада ойындарында Серік же іске жетті.

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

5. Серік С пиев а ақстан қоржынына бесінші алтынды салды.

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

 ауа  ері із

Төменде і сандар м тіндерде қандай ақпаратпен байланысты

2012 2008 8
2013

2005 1993 2015 1
7
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 індерде і а ара ард  айдалана р  өменде і ке ені 
л р з

е і ері мен 
а а ар

е і ке е кен  
а а  алған л едал дар

. л ин
..................................
..................................
..................................
...................................
..................................
..................................
............................... .

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

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

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

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

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

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

С. С пиев
..................................
..................................
..................................
...................................
..................................
..................................
............................... .

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

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

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

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

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

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

139139139139139139139
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АММАТ КА

 ре емен ан з

«Мен Лондон олимпиадасында а ақстанға алтын медал  сыйға тартамын», 
 деді л .
л  Лондон олимпиадасында а ақстанға алтын медал  сыйға тартатынын айтты.

Төл сө  бен төлеу сө    298 - бет.

Төл сөз, автор сөзі, төлеу сөзТөл сөз, автор сөзі, төлеу сөзТөл сөз, автор сөзі, төлеу сөз

Төл сөзТөл сөзТөл сөз Автор сөзіАвтор сөзіАвтор сөзі Төлеу сөзТөлеу сөзТөлеу сөз

 і ік ерді л і й нша  а а өз ер і із

лгі:  а) баратынын
   б) барғанын

1. бару
А  .....................................

 .....................................
8. у де беру

А  .....................................
 .....................................

2. айту
А  .....................................

 .....................................
9. жасау

А  .....................................
 .....................................

3. келу
А  .....................................

 .....................................
10. а қтау

А  .....................................
 .....................................

4. сұрау
А  .....................................

 .....................................
11. жа у

А  .....................................
 .....................................

5. ж ру
А  .....................................

 .....................................
12. ты дау

А  .....................................
 .....................................

6. қош айтысу
А  .....................................

 .....................................
13. құлау

А  .....................................
 .....................................

7. оқу
А  .....................................

 .....................................
14. а ққа тұру

А  .....................................
 .....................................
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 иі і е імдік і а да  өйлемді л р з

Асан .................... қашан кел енімді/келетінімді сұрады.       оның
            сіздің
                 менің 
                       сенің

Асан .................... қашан кел ені ді/келетіні ді сұрады.

Асан .................... қашан кел ені і ді/келетіні і ді сұрады.

Асан .................... қашан кел енін/келетінін сұрады.

 өйлемдерді өлеу өз е айналд р  ш а а ері із
  

«Жаңа сөздерді 
жаттадым», 
– деді Асқар.

 жақ  жақ  жақ

л і
Мен жаңа сөздерді 
жаттағаным-
ды айттым.

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

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

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

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

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

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

 жақ  жақ  жақ

«Мен жиналысқа 
ертең барамын», 
– деді басқарма 
бастығы.

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

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

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

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

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

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

л і
Басқарма 
бастығы 
жиналысқа 
ертең 
баратынын 
айтты

 өлеу өз е айналд р  аз з

1. «Ауыр атлетикадан спорт шеберлерін жастайынан бастап т рбиеледік»,  деді бас бапкер.
................................................................................................................................................................................................

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

2. «Спорттан кеткен со , с н лемінде ө індік қолта бамды қалдырып, киім л ілерін 
ті емін»,  деді й ілі спортшы.

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

................................................................................................................................................................................................
3. « а ақстандық спортшылар ты ғылықты дайындық жасады»,  деді бас бапкер.

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

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

4. «Мен 1988 жылды  24 мамырында ы ылорда қаласында д ние е келдім»,  деді Асан.

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

................................................................................................................................................................................................
5. «Балалар мен жасөспірімдер е арналған спорт мектебіне т скеннен кейін спортқа де ен 
қы ығушылығым артты»,  деді жас спортшы.
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
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  м

1. Төл сө ді сөйлем жа ы ы .
2. кінші топ төлеу сө ді сөйлем е айналдырады.
3. Орындары ы бен ауысы ы дар.

А ТЫҚ МАС І І

 а ғ з
Сі  жұмыс істейтін 
мекемеде жақын арада 
семинар-тренин  
өткі ілмекші. Бастығы ы  
сі е сол шараға арналған 
ақпараттық хат жа уды 
тапсырды.

Ақпараттық хатта
с-шараны  тақырыбы
ткі ілетін орын ж не мер імі
арастырылатын м селелер

Жұмыс тілі
осымша ақпараттар байланыс телефоны, лек-

тронды пошта, факс т.б.  көрсетілуі тиіс.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ан з

ХАБАРЛАНДЫРУ
«Жігер» спорттық клубы» МКҚК ақысыз негізінде келесі спорт түрлерінен 

оқушыларға  қабылдау жүргізеді: құзға өрмелеу, спорттық туризм, 
радиоспорт, черлидинг, каратэ киокушинкай, каратэ-до.
Оқушылар 2018 жылдың 01-30 қыркүйекайы аралағында, 

денсаулығы жайы туралы анықтамасын ұсынғаннан кейін, 
бақылау - нормативті нəтижелері бойынша қабылданады.

тел. 45-70-69, Абай даңғылы, 45/1, 70 пəтер

МКҚК  мемлекеттік коммуналдық қазынашылық кәсіпорын

 а арланд ру а а з
ағдая : Сі  жұмыс істейтін мекемеде футболдан жарыс өтпекші. Соны ұйымдастыру 

сі е тапсырылды. 
а рма: 

1. Жарысты жақсы өткі у шін қандай ұйымдастыру шараларын жасайсы
2. Жарыс туралы хабарландыру жаса ы .
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ТЫ А ЫМ
 

 ауа  ері із

1. Спортпен айналысуға қайда жағдай жасалған  Ауылда ма лде қалада ма
2. Балаларды  спортқа де ен қы ығушылығын қалай тудыруға болады
3. Спортта же іске жету талант па лде е бек пе

 ікір ілдірі із

із алай йлай з
лим иада ем и н  лде а ша н 

алад  не дан өлек мемлеке  ала  
л  ара нан йл  ал  

а ад   д р д р  де  
йлай з а

 да з  өйлемдерді ан а з  өл өз 
ен өлеу а ай н өздерді аз з  №23

өл өз өлеу өз

№ 1 сөйлем

№ 2 сөйлем

№ 3 сөйлем

№ 4 сөйлем

№ 5 сөйлем

 да з  ара  м ін е йке  
н а н аз з №24

1. Олимпиада ойындарында спортшыларымы  ж лдесі  қалды.

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

2. Спортшылар а ақстан қоржынына тек алтын медал  салды.

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

3. Серік С пиев олимпиада ойындарында к міс медал  алды.

......................................................................................................................................................................................................
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4. Баркер убо ын Серік ала алмады.

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

5. Серік Баркер убо ын а ақстан еспубликасыны  Ауыр атлетика едера и сыны  
төрағасына сыйлады.

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

6. Серік төрағаны  қолынан жа а көлікті  кілтін алды.
......................................................................................................................................................................................................

  м  ікір ілдірі із

Асқар спорттық жарыстан қомақты ақшалай сыйлық алды. нді ол сол ақшаға Спорт 
орталығын салуды жоспарлап отыр. Алайда достары сол ақшаны жетімдер йіне беру е 
ақыл айтты. Сі  қандай ақыл айтар еді і  е е  

 өменде і ра ард  айдалана р  д з ен а а з

1. Олимпиадалық ойындарды  мемлекеттер шін ма ы ы қандай  р мемлекет оны 
ө  аумағында өткі у е не шін тырысады
2. Олимпиадалық ойындарды ө  аумағында өткі у шін мемлекеттер е қандай талаптар 
қойылады
3. лттық құрамаға ө е елді  спортшыларын тарту м селесіне қалай қарайсы

ЖА Ы ЫМ

1. Спорт т рлеріні  аттарын жа ы ы . 
2. Олимпиадалық ойындарда қай спорт т рі бар
3. Олимпиадалық ойындарда 
қай спорт т рі жоқ
4. Ол не ойнап жатыр  Ол не істеп тұр  
Ол не істеп ж р  сұрақтарына жауап 
жа ы ы .
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1. беттегі сөздермен танысы ыз

 йке ендірі із

қыз қ  а дарыспақ  бал андар к ресі  бәйге  то ызқұмалақ  те ге іл  көкпар  асыққыз қ  а дарыспақ  бал андар к ресі  бәйге  то ызқұмалақ  те ге іл  көкпар  асыққыз қ  а дарыспақ  бал андар к ресі  бәйге  то ызқұмалақ  те ге іл  көкпар  асық

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

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

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

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

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

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

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

 ікір ілдірі із

лттық спорттық ойындарды  қай т рі халықаралық де ей е көтерілді
лттық спортты жастар арасында насихаттау шін не істеу керек

 өлеу өзді өл өз е айналд р з  

1. Олар келесі аптада республикалық жарысқа баратынын айтты.
..........................................................................................................................................
2. Са т халықаралық спорт мектебіне оқуға т скенін айтты.
..........................................................................................................................................
3. Ол спорт адамны  денсаулығын жақсартып, оны  өмірін ұ артатынын немі айтатын.
..........................................................................................................................................

Ол��: «� лес� а�т��  рес�� лик�л�қ ж��ысқ� ба�ам� », – � �і.

«ШАПШАҢЫРАҚ, БИІГІРЕК, КҮШТІРЕК!» – 
ОЛИМПИАДА ҰРАНЫ

Сөйлемнің бірыңғай мүшелері
- САБАҚ2
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4. ткен аптада жа а п тер сатып алғанын айтты.
..........................................................................................................................................
5. Былтыр республикалық сайыс же імпа дарын ө і барып марапаттағанын еске т сірді.
..........................................................................................................................................

 ауд  өлеу өз е айналд р з

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

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

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

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

 ра  ірке ерді  йке  мағ на н а з

1. та дай қақтыру А  ешқашан ешкімнен же ілмеу

2. ат басын бұру  мықты, к ші көп адам

3. к м нмен қарау Б  халық, ел

4. жауырыны жер е тимеу  та ғалдыру

5. бақ сынау  құрметтеу, сыйлау

6. қалы  жұрт  сенбеу

7. қарулы кісі, қара к ш иесі  біржаққа жиналу, бару 

8. төбесіне көтеру  ө  м мкінді ін байқап көру 

 өйлем мағ на на йке  өздерді а з

1. енесі ірі лкен адамды қалай атайды А  к міс, алтын, қола

2. Спорттық жарыстарда ш орынға берілетін медал  қандай 
металл атымен аталады  жеребе тасталады

3. Жарыстан екі топты  қайсысы бірінші бастау керек екенін 
анықтау шін не тасталады Б  алып денелі
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 өменде і өздер мен өз ірке еріні  мағ на н алай іне із

шебер орындау, үзеңгі, тас, Таяу және Орта ығыс елдері, елеулі оқиғашебер орындау, үзеңгі, тас, Таяу және Орта ығыс елдері, елеулі оқиғашебер орындау, үзеңгі, тас, Таяу және Орта ығыс елдері, елеулі оқиға

  м  өздермен ра  дай нда здар  Келе і ан ауа  
ал здар

А тобының сөздері Ә тобының сөздері
еңбек сіңірген екі мәрте
классикалық күрес дүниежүзілік
біріншілік еркін күрес
жүлделі орын иелену

ҚЫ ЫМ

 ра арға ауа  ері із

1. Бұл адамдар қай салада атақты болды

деп ойлайсы
2. Оларды  қандай атақтары бар

3. Олар қай ке е де өмір с рді

4. Оларды  аттарында қандай орындар көше, сарай т.б.  бар

ы  п с ы

 сы ы  е пі  

е і  б е

 
 б ы
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Балуан Шолақ  жауырыны жер е тиме ен балуан, б кіл қа ақ 
даласына есімі ке  тараған са ер. Бала ке інде саусағын сітіп 
алғандықтан, ел оны еркелетіп «Балуан Шолақ» деп атап кеткен. 
Ал а ан шақырылып қойған аты  ұрмағанбет. 

Балуан Шолақты  кесі Баймыр а ағаш шебері, шешесі 
алампыр қарулы кісі болған деседі. «Алып  анадан» деп бекер 

айтылмаса керек. Балуан Шолақ та шешесіне тартып, алып денелі 
батыр болған.

  
Балуан 14 жасынан бастап к ресті ермек етіп, ат қуып, шауып келе жатқан тұлпарды  стінде 

адам сен ісі  жаттығуларды шебер орындаған. Ат стінде ті інен не басымен тұруы, атты  
бауырынан өтуі, а ғын е і е қыстырып, жатып шабуы батырды  тұла бойындағы қара к шті 
айқындайды. Т рлі жиындарға қатысып, 51 пұт қара тасты көтеріп, жиналған қалы  жұртты  
та дайын қақтырған балуан 35 жасында орыс балуаны ван оренмен бақ сынасып, оны  
қабырғасын сындырды.                        

  .ma ag .

  
а ақты  б кіл лем е танылған ұлы балуаны ажымұқан 

Мұ айтпасұлы. 1909 жылы классикалық к рестен и ада өткен 
д ниеж ілік біріншілікте ж лделі орынды же іп алды. Ал 1911 
жылы к ресті  осы т рінен аршавада өткен д ниеж ілік 

емпионатта тағыда бірінші орынды же іп алып, іші алтын 
медал мен марапатталды. Содан кейін і жылдарда атақты балуан 
еркін ж не классикалық к рес бойынша өткі іл ен алуан т рлі 
турнирлер е қатысты.

М скеу, иев, и а, Минскі, Париж, Лондон, Берлин, Сток ол м, Будапешт, Харбин, абул ж не 
Те ранда өткі іл ен халықаралық турнирлерде ж лделі орындарды иеленді. 1909-1911 жылдары 
Та у ж не Орта Шығыс елдерін аралады. Осы сапарынан кейін ол біржолата ажымұқан атанды. 
Бұған дейін ма ата, Муханура, ара Мұстафа, Махмұт, ара ван де ен лақап аттарды жамылып, 
к реске т сіп кел ен ажымұқан 48 алтын, к міс ж не қола медал ды же іп алған еді. 1913 ж не 
1915 жылдары «Си и мунд белді і» атты м ртебелі ж лдені иеленді.

.ma ag .

 ра арға ауа  ері із
                     

1. Оны не себепті Балуан Шолақ деп атады

2. Оны  шын аты кім

3. ұрмағанбет қандай балуан болған

4. Оны  ата-анасы туралы қандай ақпарат айтылған

5. Ол қандай жаттығуларды шебер орындаған

6. Орындаған жаттығулары нені айқындайды

7. Халық оны  қандай өнеріне та дай қаққан

8. Оты  бес жасында ол кіммен бақ сынасты

1

2
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 ікір ілдірі із

Б ркеншік ат 
не шін қажет 
деп ойлайсы

1  .................................................................................................................................................

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

2  .................................................................................................................................................

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

3 ..................................................................................................................................................

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

 індерде і а ара ард  айдалана р  өменде і ке ені л р з

Аты-жөні ........................................................................................................................................................

мір с р ен 
жылдары ........................................................................................................................................................

Айналысқан 
спорт т рі ........................................................................................................................................................

Жетістіктері ........................................................................................................................................................

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

Болған 
қалалары 
мен елдері

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

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

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

атысқан 
жарыстары ........................................................................................................................................................

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

Медал -
дар саны .......................................................................................................................................................

Лақап аттары ........................................................................................................................................................
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а л  шкем ір
1980 жылғы Мәскеу

 Олимпиадасының чемпионы

1980 жыл. М скеу. лемдік спорт тарихындағы елеулі 
оқиға  Олимпиада ойындары. Бұл ойынға қа ақ намысын 
қорғау шін бірталай спортшыларымы  ат басын М скеу е 
бұрды. Соларды  арасында Жақсылық шкемпіров те болды. 

а ақ балуаныны  же іске жететініне тек оны  жаттықты-
рушысы адим Александрови  Писарев қана сен енімен, 
қалғандары к м нмен қарады. Міне, айқасатын с т те келіп 
қалды. Олимпиаданы  жеребе тастау р сіміні  қорытынды-
сы бойынша қа ақ балуаны бірінші белдесуде лемні  екі 
д ркін емпионы Александрумен айқасатын болды. 

 Осы айқасты  н тижесінде Ж. шкемпіров емпион атанып, осы жарыста к ллі лем е ел 
атын асқақтатып қайтты.

.ma ag .

а ақты  атын к ллі лем е танытқан Серік ағамы  
С О-ны  е бек сі ір ен спорт шебері атағын 1981 

жылы еншіле ен. Серік онақбаев бокспен 14 жасынан 
бастап айналыса бастады. Ағамы ды  атақтарына 
келетін болсақ, ол С О халықтары спартакиадасыны  
ж не С О емпионатыны  к міс ж лде ері, екі м рте 

уропа емпионы, 2 м рте лем кубо іні  ие ері, лем 
емпионатыны  к міс ж лде ері, С О емпионы. 1981 

жылы лемнi  е  дiк боксшысы де ен атақ Серiк 
онақбаевқа бұйырған.

.ma ag .

ерік на ае
1980 жылғы Мәскеу 

олимпиадасының күміс жүлдегері

рма ан рай м
Сидней Олимпиадасының чемпионы

а ақстанны  жеті д ркін, А и ны  екі д ркін, Атланта 
олимпиадасыны  қола ж лде ері рмахан брайымов  
«1988 жылы жасөспірімдер арасында С О емпионы 
ж не спорт шебері атағын мектепте оқып ж р енде алдым. 
Жасым болса ол ке де бар болғаны он алтыда. Мектеп 
оқушысы шін ол ке де С О спорт шебері де ен атақ 

 лкен д реже  Спорт-интернатты  ө інде беделі  өте 
жоғары. Сол ке де  « ер мен бар болғаны С О емпионы 
болғанда осылай сыйласа, Олимпиада емпионы болсам, 
халық төбесіне көтеріп ж ретін болар» деп ойладым. Осы 
же істен кейін алдыма «Олимпиада емпионы боламын » 
де ен мақсат қойдым»,  дейді.

.alama .

 інде аяндалған а ара ард  ре ін нөмірле  көр е і із

1, Жақсылық Олимпиадаға жол тартты.

2. імдер айқасқа шығатынын анықтайтын с т.

3. С О тарихында ерекше оқиға басталды.

4. шкемпіровті  жұлды ды с ті, қа ақ халқыны  аты көкке көтерілді.

5. арсыластар анықталды.

6. а ақ спортшылары М скеу е жолға шықты.

7. «Жақсылық же іске жете алмайды» де ен ой.
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 ін й нша ш ра  дай нда з  ра ард  рі е і із е д зға 
й  н  ауа ар н аз з

ізді  ра ар з:
1. ..........................................................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................................................................

зд  ауа ар :

1. ..........................................................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................................................................

 ара  м ін е йке  н а н аз з

1. . брайымов  а ақстанны  тоғы  д ркін, уропаны  алты д ркін емпионы.

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

2. Спорт шебері атағын университет қабырғасында ж р ен ке де алды.

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

4. Ол қа ақ тілін тере дете оқытатын мектеп-интернатта білім алды.

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

5. «Олимпиада емпионы болса , ақша  көп болады»,- деп ойлады.

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

6. Ол ш Олимпиадаға қатысты.

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

 інде і а ара ард  айдалана р  ке ені л р з

а ар едал дар а ан ар ар

Ж. шкемпіров

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

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

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

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

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

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

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

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

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

С. онақбаев

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. брайымов

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

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

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

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

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

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

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

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

......................................................
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 ауа  ері із

а  Жоғарыдағы спортшыларды  бірін та да ы . Та дау себебін т сіндірі і .

1. ......................................................................................................................................
2. ......................................................................................................................................
3. ......................................................................................................................................

 Сі  ол спортшыға жанк йерсі . Оған не себепті жанк йер болды ы

1. ......................................................................................................................................
2. ......................................................................................................................................
3. ......................................................................................................................................

б  Бра или   2016 Олимпиада ойындарына жоғарыдағы спортшылар қатысқан 
жағдайда кім емпион болады деп ойлайсы  ақты болжамы ы ды жа ы ы .

1. ......................................................................................................................................
2. ......................................................................................................................................
3. ......................................................................................................................................

АММАТ КА

 ре емен ан з

Олар қазақ тілін, орыс тілін және ағылшын тілін оқытатын мектепте оқиды.
Мен бала кезімде бокске, күреске, қашықтыққа секіруге қызығатынмын.

Сөйлемні  біры ғай м шесі 299 - бет.

 
 өйлемде і а  з лған өздер е ра  й з

1. Асан, Анар ж не Арман орталық стадионда жаттығады.

2. Мені ше, ауыр атлетика, көркем имнастика, ж у  спортты  қиын т рлері.

3. Алма  спортпен айналысатын, ақылды, білімді рі салмақты қы .

4. а ақстанны  таулары, көлдері, те і дері халықты  байлығы болып табылады.

 иі і өздерді й  өйлемді л р з

хаттамаларын, ағалары, сұхбаттарды, зерттеу, табандылық, әдемі үйлерін хаттамаларын, ағалары, сұхбаттарды, зерттеу, табандылық, әдемі үйлерін хаттамаларын, ағалары, сұхбаттарды, зерттеу, табандылық, әдемі үйлерін 

1. Асқарды  йіне қонаққа туыстары, ағ�л��ы, құдалары келді.
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2. Б йтерек монументіні  төбесінен қаланы  көрікті жерлерін, ............................. .............................., 
биік ғимараттарын көре аласы .

3. дену, оқу, ....................... шін ғылыми қы меткерлер е біра  уақыт керек болады.

4. йымны  бұйрықтарын, ....................................., қы меттік хаттарын қа ақ тілінде жа у керек.

5. е  кел ен жұмыста жақсы н тиже е жету шін к ш-қайрат, .............................. ж не 
ти нақтылық қажет, - деп ойлаймын деді Асан Мұратұлы.

6. Оқулықтағы жаттығуларды, тапсырмаларды, ............................... немі жасап ж ретін болса  
тілді те  ме еруі е көмектеседі.

 рман урал  шағ н м ін аз з

Алтын, к міс медал  алу

Математика, физика, химия 
пәндерін жақсы оқымау

Бос уақытында классикалық 
роман, әңгіме, повесть оқу

Қазақстан, Алматы, 
1979 жылы, 4 қараша 

дүниге келу

Қалаарлық, ауданаралық 
жарыстарға қатысуаңғы тебу, 

коньки әуес ісі

Қазақ, орыс, ағылшын
 тілдерін білу

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



154

М

А ТЫҚ МАС І І

  з

  азе іне аз л з

Құрметті оқырман!
Жақында жарық көр ен « а ақ футболы» а етіне жа ылу ж ріп жатыр. ндеше, қапы 

қалма ы  « а ақ футболы» а етіне жа ылы ы .
рме і лма  рғ ндар  

« а ақ футболы» а етіні  осы уақытқа дейін жарық көр ен барлық санын редак и ға ха-
барласу арқылы те ін алып, оқуға м мкінді і і  бар. Ол шін мына телефонға хабарласы ы  
87026805507.

« а ақ футболы» а етіне жа ылу бағасы

Жа ылу мер імі а ды тұлға Жеке тұлға

қала аудан/ауыл қала аудан/ауыл

3 айға 800,26 те е 968,25 те е 750,26 те е 850 те е

6 айға 1500 те е 2000 те е 1300 те е 1500 те е

1 жылға 2000 те е 2500 те е 1500 те е 2000 те е

 а ғ з  аза  у л  урнал на аз лу ара ша н л р з

ТЫ А ЫМ

 ауа  ері із  ара ен өлі і із

1. Сі  қай командаға жанк йерсі
2. а ақстанда тағы қандай футбол командалары бар
3. а ақстан лттық құрама командасыны  қандай жетістіктерін білесі
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 да з  
інде ар а ара ард  ел іле із №25

1. а ақстан футболыны  дамуы жайлы

2. уропалық футбол командалары туралы 

3. а ақстан футболыны  жетістіктері

4. утболшыларды  тамақтануы жайлы

5. Ауа райы қа ақстандық футболшыларға кедер і келтіруі

6. елесі аптада болатын футбол кестесі туралы

7. а ақстандық футболшы л і  болып келуі

 

 да з  ра арға ауа  ері із №26

1. Жанса  спортты  қай т рімен айналысады

2. Ол неше д ркін емпион

3. андай турнирді  же імпа ы

4. Жанса  қандай атақты  иесі

5. Ол не е міткер

6. ниверситет ректоры Жанса ға қандай м мкіндік берді

7. Ол университетте қандай студенттер оқиды

8. Болашақ жарыстарды  шығынын кім төлейді

9. ниверситет ректоры Жанса ны қалай марапаттады

 інді ай а да  еріл ен а ара ард  көр е і із

  ниверситет 
т ралы   

  егін білім ал а 
м мкіндік

  Жансаяны  
жетістіктері
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 ікір ілдірі із
а ақстанда шахмат дамыған ба, лде футбол дамыған ба
ай спорт лемдік де ей е көтеріл ен
андай қа ақстандық атақты шахматшы ж не футболшыларды білесі

А ТЫ ЫМ

  м

а  А4 форматтағы ақ қаға ды төртке бөлі і дер бөлін ен қаға  топтағы тіл йренушілер-
е жететіндей болсын
 рбір бөлікке атақты спортшыны  немесе спорт т рін жа ы ы дар.

б  бөліктерді бір тіл йренуші жинап алып араластырады. 
в  қаға дар жа ылған беті төмен қарайтындай етіп стел е қойылады

 рбір тіл йренуші бір-бірден қаға  алады, ондағы жа ылған сө ді ешкім е көрсетпей 
оқиды.
д  қаға дағы сө ді ө е тіл йренушілер е жасырады. Жасыру ке інде ө е тіл йренуші 
шеше алатындай тірек сө дерді пайдаланы ы .

Мысалы, сізге төмендегі бөлік түсті. Енді осы ойынды өзгелер табу үшін сіз төмендегідей 
ақпарат беруіңіз мүмкін.

еннис ойыны

Бұл – ойын түрі. Оны екі адам ойнайды. Ойында доп 
пайдаланады, бірақ аяқпен ойнамайды. Бұл ойын – 
Олимпиада ойындарының бірі. Ойын алаңда ойналады, 
алаңда тор болады.

ЖА Ы ЫМ

  із а руш з  ізді  р ен айнал а н ш кір і із ар неме е 
л з з з  іні із ар нда з ар  н  лаша а а а  р ш  

лған н алай з  рман зд  и а а  аз з  

М тінде төменде і ақпараттарды қамты ы

а  өмірба ны
 айналысатын спорт т рі

б  қатысатын жарыстары
в  жететін жетістіктері 

 алатын медал дары.



V I I БӨЛІМ

1-САБАҚ

2-САБАҚ Төл сө  бен төлеу сө . Себеп-салдар ж не 
талғаулы салалас құрмалас сөйлем қайталау

 Хабарландыру жазып үйреніңіз

... барғалы бері, ... барғалы жатырмын ... бара бастадым
 Хабарландыру! Назар аударыңыз!
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1.   беттегі сөздермен танысы ыз

 өйлемдерде і ір ғай м шелерді  өлік е і ауа  ере ін рағ н  а
на аз з

1. Ол жұмысқа ақырын, асықпай келе жатыр.

2. Мен кеше Асанды, Маратты орталық ке седен көрдім.

3. Олар ұшақпен немесе пойы бен са хат жасағанды ұната бермейді.

4. Ақ, қы ыл т сті папкаларды  рқайсысыны  ө  орны бар,  деді ол.

5. Ж іру, жа у ж ру адам денсаулығына өте пайдалы.

6. Бұйрықтарды, хаттамаларды нөмірі бойынша тіркеу қажет.

 
алай імді андай е ені

1. ........................
2. ........................

1. ........................
2. ........................

1. ........................
2. ........................

1. ........................
2. ........................

1. ........................
2. ........................

 ауа  ері із
1. а ақты  ұлттық спорт т рлерін ата ы
2. Сі  қай спорт т ріне жанк йерсі
3. а ақстандық спортшылар туралы айтып бері і .
4. а ақстанда спорт де ейі қандай деп ойлайсы

 йке ендірі із

………………………………. ………………………………. ………………………………. ……………………………….

Жер сілкінісі Өрт Құрғақшылық Су тасқыны

 өздерді ірке ірі із

1  на ар а  алмасу 7  қауіп ж  қалдық

2  тығы  қалдық 8  улы  төну

3  а ды б  аудару 9  т тінді е  сынықтары

4  улы в  байланыс 10  шыны ғ  тұман

5  қатты  аттар 11  та а к  бұ у

6  ат д  құбылыс 12  денсаулықты л  ауа

ЭКОЛОГИЯ

... барғалы бері, барғалы жатырмын, 
... бара бастадым

- САБАҚ1
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 ікір ілдірі із

Қай апаттың алдын алуға болады? 

Жер сілкінісіні
алдын алуға болады
алдын алуға болмайды

себебі, .............................ртті
ұрғақшылықты

Су тасқыныны

 ауа  ері із

андай коло и лық апаттарды айта аласы

 өздерді ке е е өлі  аз з  

аза а а  
кологиялық апат  сенбілік ж ргіз  

а аны  ластан ы  қорша ан 
ортаны қор а  имиялық қалдық  

к л қоқыс  қоқысты қайта ө де  лы газдар  
а аш отыр ыз  т тін  

таза қала  қоқысты 
жәшікке сал

ЭКОЛОГИЯ
кері ер  ер

6. 

  м  өздерді а р з

 н  өздері  н  өздері
ауаны  ластануы т тін
қоқыс сенбілік
ағаш апат
хим лық қалдық та а ауа

 е а а з

бар пәрменімен – бар күшімен
бойы йрен  – бір нәрсеге үйрену
беле  ал  – бір нәрсенің кең таралуы
кенде қалма  – белгілі бір істен оқиғадан жаңалықтан құр қалмау
жұмыр жер – жер беті жүзі
қа ыс қал  – басқалар жасап жатқан істі істемей тыс қалу



160

М

 Керек өзді аз з

бойы үйреніп белең алып кенде қалғандай
бар пәрменімен

жұмыр жерді қағыс қалмайын

1. Ол к нде та ғы сағат 6 00-да тұрады. рте тұруға .......................... .............................. қалды.
2. Спортшы бірінші айналымда ............................. .......................... ж ір ендіктен екінші 
айналымда те  шаршап қалған секілді.
3. а ір і та да жастарды  леуметтік желіде отыруы ........................... ...................... барады.
4. еше і болған жиналысқа бара алмадым, енді бір н рседен .......................... ........................ 
болып отырмын.
5. Ол ө іні  талантымен ....................... ........................ та қалдырды.
6. Ол да ............................. ........................... деп басқалар секілді машина сатып алды.

 ағандағ  өздерді мағ на на ай йке ендірі із

1. Адамға е  бірінші қажет н рсе а  ша , то а

2. Суда, құрлықта өмір с ретін ж ндік  шыны сынықтары

3. Адам денсаулығына и н н рселер б  ауа

4. шқашан шірімейтін қалдық в  бақа

 өздерді иі і лға аз з

а за  та дыр  зат алмас  қан айналым  тіршілік  
қатты тұрмыстық қалдықтар  өндірістік  те ногендік  

минералдық  сарапшы  та та  қалбыр  топырақ

ім ........................................................................................................................

е ........................................................................................................................

андай ........................................................................................................................

і ізде л н

ҚОҚЫС Ы А А А Ы М М

Қағаз – 1 ай Ағаш таяқ – 4 жыл Сырланған тақтай – 
13 жыл 

Жүншұлық – 1 жыл Бір реттік қағаз ыдыс – 
5 жыл 

Шыны шөлмек 
– ешқашан

Қаңылтыр құты 
– 100 жыл 

Алюминий құты 
– 500 жыл 

Пластик шөлмек – 
500 жыл 
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 ра арға ауа  ері із  

1. а ақстанны  қай аймағында тұрасы
2. Сі  тұратын аймақты  ауа райы ж не табиғаты қандай
3. Ол жерде табиғат а сында демалатын орындар бар ма
4. Аймақты  халық саны шамамен қанша деп ойлайсы
5. Ол жерде ірі к сіпорындар бар ма  андай к сіпорындар
6. сіпорындар қандай өнім шығарады
7. Аймақта қоқыс тө етін арнайы орындар бар ма

 өменде і зінділерді з  

а ды  « а- а- а» де ені 
«те ірек, те ірек ж рі дер » 
де ен мағынаны білдіреді. 

Ал одан өрі ұ ағырақ 
« а- аласа»  «мына жерде жем 

бар, біра  а лдайық» де ені.

Пілдер басын, тұмсығымен 
құлағын қимылдатып, ыммен 
«сөйлеседі». Олар осы діспен 

кө іл к йлерін өте жақсы 
білдіреді. а ір е дейін пілді  бас, 

тұмсық, құлақ қимылдарыны  
19 т ріні  мағынасы бел ілі болған.

Тілдесу жүйесі ең көп дамыған жануар – дель-
фин. Дельфиндер тілінің «халықаралық» тіл 
екендігі де дәлелденді. Бұл үшін Тынық мұхитта 
ұсталған дельфиндер мен Атлантика мұхитында 
өскен дельфинді телефон арқылы «сөйлестіріліп» 
көрілді. Сонда олар 8 мың шақырым жерде тұрып-
ақ бір-бірінің айтқанын түсініп, бір-біріне жауап 
қайтарған.

.a o ga i.

Р   Р Р  
Р   Р  Р  

Р Р   К  
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 ара  з

С леймен патша Соломон  барлық жануарларды  тілін 
біліпті де ен а ы  ежелден келеді. Бір к ні патша барлық 
тіршілік иелерін жинап алып олардан адамдарды  қандай 

и н келтіріп жатқаны туралы сұрапты. Сонда барлық жан-
жануарлар, өсімдіктер мен ж ндіктер адам баласын тек 
мақтаған екен. Бұл С леймен өмір с р ен д уірде болған.

А  а ір і ке де С леймен патшаға жан-жануарлар мен өсімдіктер лемі адамны  
коло и ға ти і іп жатқан сері туралы не айтар еді деп ойлайсы  Ойы ы ды жа ы ы .
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__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

 Ке ені л р з  

к л иял  
м елелер ығу себептері Қоршаған ортаға және 

адамға зияны

 з н 
а а н  

з лу

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

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

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

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

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

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

 аламд  
л ну

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

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

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

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

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

......................................................................
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 арник і ек
......................................................................
......................................................................
......................................................................

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

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

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

 лемдік 
м и  м елелері

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

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

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

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

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

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

 ерді  
ла ану

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

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

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

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

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

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

 ра арға ауа  ері із

шіншіншіншіншіншін

андай
шаралар 

а ау  а амау 
керек

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

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

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

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

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

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

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

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

ҚЫ ЫМ

  м
Мемлекет шін е  ма ы ды 3 м селені та да ы дар. е е ол м селені та дады ы дар  
Ойлары ы ды д лелде і дер

ая а  ау  
к н мика а а е н л ия
ілім з лік
к л ия р  
дам іл 

л і: Бі ді  ойымы ша, мемлекет шін е  ма ы ды н рсе  бірінші  .........................., 
екінші  .........................., сосын .................................. Себебі, 
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21
рбір мемлекет пайда болғалы бері мынадай 

3 факторға баса на ар аударып келеді. Олар  
мемлекеттік са сат, кономикалық бағыт ж не 

коло и лық жағдай. Бұл шеуі бір-бірімен тығы  
байланысты. кономика мен са сатты  ө еріп 
тұруы  а ды құбылыс, ал коло и лық апатты 
тоқтату немесе бағытын ө ерту  өте к рделі 
құбылыс. Осындай ластануға адам ағ асы 

йрен елі бері бұл ө ерістерді тіптен 
се бейтін болған. Адам денесіне ен ен 
улы аттар ағ аға кері серін ти і іп, 
денсаулығын бұ ады. Ағ ада к рделі 
патоло и лық ө ерістер е алып келеді. 
Осындай жағдайлар пайда болғалы 
бері ғалымдар көпте ен т жірибелер 
жасаған. Мысалы, екі бақаны алып, 
бірінші бақаны ыстық су құйылған стаканға 
салады. Сонда әлгі ыстық суға салынған бақа бар 
пәрменімен стаканнан секіріп шығып, аман қалады. 
Ал екінші бақаны суық су құйылған стаканға салып, 
стаканды біртіндеп қыздырады. Температураның 
біртіндеп көтерілуіне бойы үйренген бақа, ең 
соңында ыстық суға пісіп өледі. Осы т жірибеден 
нені а ғаруға болады  а ір і ке де адам атты  
тағдыры, екінші бақаны  тағдырына ұқсап кетеді. 

оршаған орта, айналамы  біртіндеп ластанғалы 
бері оған бойымы  йреніп, қоршаған ортадағы 
қатты қалдықтарға, ластанған суларға, ауаға м н 
бермеймі . Ал осы ластанулар бі ді  өмірімі е 
қаншалық қауіп келетіні айтпаса да т сінікті.

Ауа ат алмасуды арттырады, қан 
айналымын жақсартады, ағ аны  
қорғаныс к шін нығайтады, ауруларға 
қарсылықты к шейтеді. Алайда техника 
қарыштап дамығалы бері та а ауаға қауіп 
төніп тұр. Тек адам денсаулығына емес, 
барлық тіршілікке қауіпті. оршаған 

орта улы қалдықпен, хими лық 
аттармен ластанғалы бері 
көпте ен ауруларды туғы ып, 
адам өлімін көбейтіп, тіпті 
климат ө еріп ауа райына 
да тікелей сер етуде. Т рлі 
ша , то а  ауаға көтеріліп, бі  

дем алатын ауаны ластайды. 
сіресе, ауыт, фабрикалары 

бар қалалардағы ауада и нды 
аттар көп болатыны м лім. Т рлі 

көліктерден бөлініп шығатын ша , 
то а дар, қоқыстар да ауаға тарайды. 
Адамдар да ойсы дықты  салдарынан 
ауаға и н келтіріп отыр. еректер е 
с йенсек, елімі де 3,5 миллион тонна 
ауаны ластайтын қалдық бөлінеді 
екен. рі қалалардағы ауаны  ластануы 
қауіпті ше іне жетті. Сырттан қарағанда 
оларды  стін т тінді тұман басып 
жатқанын көремі .

http://abai.kz/content

 іннен к л ияға кері ер е е ін л ард  ері  аз з

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

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

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

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

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

л л ард  андай алдар  лад  аз з

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

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

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

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

........................................................................................................................................................................................................ .
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 інде ай лған а ара ард  ре імен рнала р з  
1

1. кі бақаны алу.

2. Стақанды біртіндеп қы дыру.

3. Бірінші бақаны ыстық су құйылған стақанға салу.

4. Температураны  біртіндеп көтерілуі. 

5. кінші бақаны суық су құйылған стақанға салу. 

6. Бақаны  стақаннан секіріп шығуы. 

7. Бақаны  ыстық суға пісіп өлуі

  м

кінші топқа м тін бойынша сұрақ дайында ы дар. Жауап алы ы дар.

   м ін й нша    м ін й нша

 өменде і реке ерді 
і ке а ру шін ар 

р з  ар з 
е  өйлемнен кем

лма н

АУАНЫ КӨЛІКТЕРДЕН ШЫҒАТЫН ГАЗДАН ҚОРҒАУ ЖОЛДАРЫ

 з

Жыл сайын лемде і рбір қа ла тұрғыны 250-300 
келі қатты тұрмыстық қалдықтар Т  «өн діреді» екен. 
Жа андану рдісі беле  алғалы бері б ін і шақта одан 
ауыл тұрғындары да кенде қалып жатқан жоқ. нді осы 

ифрды жұмыр жерді мекендейтін 7 миллиард адамға 
кө бейтіп көрі і . Оған өндірістік, техно ендік қоқысты 
қосып бай қа ы  шы. Жер бетінде жиналған Т  мен 
қоқыс көлемін ойлау ды  ө і қорқынышты. айран жер 
қалай шыдас беріп тұр десе і ші

1
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Сарапшылар дере і бойынша жыл 
сайын елімі де 700 миллион тонна 
өнерк сіптік қоқыс пен қалдықтар 
жиналатын болса, оны  250 миллионы 
денсаулыққа қауіпті улы аттар көрінеді. 
Осы и нды қоқыс шығару бойынша 
ө ірлер е орын беретін болсақ

ара ғандыны  тау-кен ж не кен 
байыту кешендері 29,4 пайы  бірінші 
орынды, Шығыс а ақстан облысы 
25,7 пайы  екінші орынды иелен елі 

тұр, ал тиісінше 17,0 пайы  ж не 14,0 
пайы  қоқыс «өндіретін» останай мен 
Павлодар облыстары шінші орынды 
бөліскелі тұр.

Т  мен қоқыс «өндіруден» а ақстан д ние 
ж інде і е  дамыған елдерден қағыс қалып 
тұрған жоқ. а ір қа ақ даласында 22 миллиард 
тонна қалдықтар мен қоқыс жиналыпты. Оны  
16 миллиард тоннасы техно ендік-минералдық 
қалдықтар болса,   6 миллиард тоннасы адам 
ағ асына аса қауіпті хими лық қалдықтар екен.

Адамдар к н сайын тау-тау қылып к л-
қоқысқа тастайтын пластмасса құтылар жер 
бетінде 500 жылға дейін, к дім і поли тилен 
пакеттері 200 жылдан астам уақыт бойы шірімей, 
жатып алады екен. Ал консерві қалбырлары 
мен шыны сынықтары 1 мы  жылға дейін жер 
қойнын ластап, «же і құртша» топырақ құнарын 
жеп жатады.

а ақстандағы Т  мен к л-қоқысты  97 пайы-
ы далаға тө і леді. Тек 3 пайы ы ғана өртеледі. Ал 
ермани да Т  мен к л-қоқысты  30 пайы ы, Жа-

пони да 30 пайы ы, А Ш-та 27 пайы ы, Швей ари -
да 25 пайы ы қайта ө деледі.

Ж. Жағыпарұлы .i- .

 інде л андард  не шін лдан лған н ай з

250 300 7 700 29,4 25,7
17,0 14,0 22 16 6 500
200 1 97 3 30 27

  м
м  шар :

артадағы қалаларды  атауларын қаға ға жа ып, ешкім көрмейтіндей б кте і  де арала-
стырып ортаға шашы ы . Сосын ке ек бойынша қаға ды алып қай қала т скенін оқы ы , 
бірақ сі де қай қала екенін ешкім білмеуі тиіс.
Сол аймақты  коло и лық проблемалары туралы ж не қала туралы ақпарат бері і .

2 3
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АММАТ КА

 р л ммен ан з
          

Мен университетті а қтағалы бері биыл он бес жыл болды.
Мен қа ір киноға барғалы жатырмын, сен барасы  ба
Ол й е кел елі бері ешкіммен сөйлеспеді.
Шақырылған қонақтарды  б рі келе бастады.

 тістік т бірі    - ғалы/- елі бері          
            - ғалы -гелі  қалып етістіктері
            - а -е -й бастады 299 - бет.

 өйлемде і ша  ан а з

реке і  
а алғанға 

дейін і кезе і
реке і  

з лу
реке і  
а алу

1. Мен қа ір киноға барғалы жатырмын.

2. Олар ерте  тауға шыққалы жатыр.
3. Мен футбол ойнағалы бері бес жыл 
болды.
4. Ол жұмыстан кел елі екі сағат болды.

5. Хатшы Астанаға факс жібер елі отыр.

6. коло и ға на ар аударыла бастады.

 л і е ара  өйлемдерді өз ер і із

л і:  Мен өт�ен жыл� жұмысқ� �ұ� ы�.
� � н б��і еңб�  � м�лыс��� ш�ққан ж�қп�н.
Мен жұмысқ� �ұрғ�л� б��і еңб�  � м�лыс��� ш�ққан ж�қп�н.

1. Бі  университетті осыдан он бес жыл бұрын бітірдік. Содан бері бір-бірімі ді көр ен 
жоқпы .

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

2. ссапардан өткен аптада келді, алайда ол маған лі телефон шалған жоқ.

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

3. Мен қа ақ тілі курсына екі ай бұрын жа ылдым, сондықтан мені  қа ақшам жап-жақсы 
болып қалды. 

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

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

4. Ол а ақстаннан осыдан бес жыл бұрын кеткен болатын. Содан бері ол а ақстанға 
бірнеше рет келіп кетті.

........................................................................................................................................................................................................
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 ра а ауа  ері із

Олар не істе елі жатыр/ тұр/отыр
Олар не істей бастады

1 2 43

5 6 87

 аз з

Р  Р

Асқар алдына мақсат қойды. Суреттер бойынша ол не істе елі ж р енін жа ы ы .

Бір аптада Бір айда Бір жылда
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А ТЫҚ МАС І І
 з

Демалушылар назарына!Демалушылар назарына!Демалушылар назарына!

Құрметті қала тұрғындары мен қала қонақтары, «Ақ қайнар» демалыс орнында Құрметті қала тұрғындары мен қала қонақтары, «Ақ қайнар» демалыс орнында Құрметті қала тұрғындары мен қала қонақтары, «Ақ қайнар» демалыс орнында 
өздеріңізден кейін қоқыс қалдырмауларыңызды сұраймыз. Қоқыс жәшігі әр жүз өздеріңізден кейін қоқыс қалдырмауларыңызды сұраймыз. Қоқыс жәшігі әр жүз өздеріңізден кейін қоқыс қалдырмауларыңызды сұраймыз. Қоқыс жәшігі әр жүз 

метр сайын қойылған.метр сайын қойылған.метр сайын қойылған.

Құрметпен, «Ақ қайнар» әкімшілігіҚұрметпен, «Ақ қайнар» әкімшілігіҚұрметпен, «Ақ қайнар» әкімшілігі

Құрметті қала тұрғындары!Құрметті қала тұрғындары!Құрметті қала тұрғындары!

Ағымдағы жылдың 26 қыркүйегінде «Менің қалам – таза қала» атты сенбілік Ағымдағы жылдың 26 қыркүйегінде «Менің қалам – таза қала» атты сенбілік Ағымдағы жылдың 26 қыркүйегінде «Менің қалам – таза қала» атты сенбілік 
өтеді. Сенбілікке барлықтарыңыз атсалысасыздар деп үміттенеміз.өтеді. Сенбілікке барлықтарыңыз атсалысасыздар деп үміттенеміз.өтеді. Сенбілікке барлықтарыңыз атсалысасыздар деп үміттенеміз.

ӘкімдікӘкімдікӘкімдік

 а а  ал з

 

е  ы ы  е  ы ы

е  е е  е  е ы ы
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ТЫ А ЫМ

 ауа  ері із

1. Мұхиттарда қоқыс бар деп ойлайсы  ба  
ер бар болса, мұхитқа қоқыс қайдан пайда болады

2. Суға тасталатын қандай қоқысты  и ны көп
3. Суға тасталатын кейбір қоқыстар пайдалы деп ойлайсы  ба

 да з  ра арға ауа  ері із  №27

1. М тін е қандай тақырып қо р еді і

2. арл  Мур кім

3. Ол мұхиттан қандай арал тапты

4. арл  Мур аралды қай мұхиттан тапқан

5. алымдарды  анықтауынша ол қандай н рселер болып шықты

6. Табылған н рселерді  көлемі анықталды ма

7. Ол н рселер қанша аумақты алып жатыр

8. арл  Мурды  есебінше, бұл н рселер ол жерде қалай пайда болған

 інді ай а да  м ін мазм н на ай келмей ін е  өйлемді а з

1. Мұхиттан табылған жер асты қаласыны  орны мен қа ба байлықтары.

2. Табылған қоқыстар суға батпайтын рт рлі пластмасса 
құтылары мен қатты қалдықтардан құралған.

3. а ақстанда қатты қалдықтарды қайта ө дейтін 
ірі ауыттар жыл сайын көбейіп келеді.

4. аламдық жылыну көпте ен ғалымдарды  ерттеу нысанына айналды.

5. Мұхиттағы к л-қоқыс «аралында» 100 миллион тоннадан 
астам рт рлі қатты қалдықтар мен қоқыс жинақтал ған.

6. а ір і та да жа а техноло и ларды  көме імен қоршаған 
ортаны қорғауға арналған т рлі бағдарламалар жасалуда.

7. емеден қарағанда оны  шеті мен ше і 
көрінбейді. Ал ұшақтан оны анықтау қиын.

8. кем босаған ыдыстар, қаға , пакет, басқа да 
т рлі қоқыстарды отқа тастап өртей бастады.

9. Адамдар тек құрлықты ғана емес, сонымен 
қатар алып мұхиттарды да улап жатыр.
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А ТЫ ЫМ

  м

1. есте ж не суреттер бойынша ө  ойлары ы ды айты ы дар.
2. кінші топқа сұрақ қойы ы дар.

 н  а р  н  а р
уан  ла ану уд  ла ану  

1. Ауаны  ластануы

ардабы
a. Тыныс аурулары

. аламдық жылыну

2. Суды  ластануы

Қ

ардабы

а  су құрамы ө ереді
 іш аурулары

б  өсімдіктер мен су асты 
ж ндіктері қырылады
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  м

«Табиғат ж не бі » тақырыбындағы дө елек стел ұйымдастыры ы . ө елек стел е 
қоршаған ортаны қорғау жөнінде і ұйымны  қы меткері ж не хими лық өнімдер 
өндіретін ауыт қы меткері келді. 
1. кі тіл йренуші аталған қы меткер болады.
2. е тіл йренушілер оларға сұрақ қо ды. Сұрақ бестен кем болмауы керек.
3. өл ауысы ы дар.

ЖА Ы ЫМ

Сізді  тұрып жатқан 
қала шетіне емент 
өндіретін ірі за ыт 
салын алы жатыр

гер за ыт салынса  
ол аймақты  әдемі 
таби атына зиян 

кел і м мкін

Осы ойларды не і е ала отырып, ауыт салғалы жатқан компани  басшыларына 
хат жа ы ы .
Ол жер е ауыт салынса, қоршаған ортаға келетін 9 и нды д лелді көрсеті і .
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1.   беттегі сөздермен танысы ыз

 і ік ерді иі і рмаға й з

1. Мен қа ір достарыммен бір е киноға ...бара.... жатырмын.
2. Олар ерте  орталық са баққа қалалық сенбілікке ........................... қатысу .
3. Отандық компани лар өткен жылы а ақстанда қоршаған ортаны қорғау бойынша 
бірнеше жобаларды іске ............................. асыру .
4. Б кіл лемдік қоршаған ортаны қорғау к ні д ниеж і бойынша жыл сайын 5 маусымда 
................................. атап өту .
5. Орталық ке седе жиналыс ......................... басталу  жарты сағат болды, ал олар болса лі 
жоқ.

 нар урал  а ара  ері із

нар а л ел  
ғамд  р н  м ше і  

н  арлар  ар  
л не і е елі р

«Та а қала» 
ак и /

ұйымдастыру

«Орманны  
мұ ы» 

а етке мақала 
жа у

«Ағаш 
отырғы у» 

сенбілік/өткі у

«Тас- емент» 
ауытына/

шағым жа у

 ікір ілдірі із

 л   ри анд  ғал м 
зе  арман  райан ардинер 

не на ан анклин 
озон қабаты тесігін а

 Қ Р

С

Л МАТ
Л МАТ
Л МАТ

ЭКОЛОГИЯ
Себеп-салдар 

және талғаулы салалас құрмалас сөйлем (қайталау), 
төл сөз бен төлеу сөз

- САБАҚ2
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 р уре ке йке  келе ін й мд  аз з

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

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

Сағы  шайнауға
Шылым ше у е

шімдік ішу е
сімдіктерді жұлуға

Т кіру е
От жағуға

оқыс тастауға
Табиғатты ластауға

  
    
      
         
           
             
               

 ра ард  рі е ері із е й  ауа  ал з

1  Жоғарыдағы бел ілер қандай жерлерде болады
2  Оларды не мақсатпен қо ды
3  Сі  сол тыйымдарды орындайсы  ба

ҚЫ ЫМ

 ауа  ері із
1. оқысты немі қоқыс ж ші іне тастайсы  ба
2. Жолға қоқыс тастаған адамдарға ескерту жасап көрді і  бе
3. і і  тұратын ауланы та алау жұмыстарына шығасы  ба

 з

ала көшелеріні  бірінде келе жатқанымда мынадай жағдайға 
ку  болдым. Баласын жетекте ен йелді  қолындағы пакет толы 
қоқысты, қоқыс ж ші іне салмай жол жие іне тастай салғанын 
көр ен лдекімдер  «Мұны ы  не, қоқыс ж ші іне салмайсы  ба  
Та алыққа кө іл бөлсе і ші»  деуі мұ  екен, л і йел  «Онда сені  
не шаруа  бар, қайда тастаймын ө ім білем, аула сыпырушылар 
те ін ақша ала ма  Солар та аласын»,  деп кете барды.

 http://abai.kz/content
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 өменде і йлар ай м ін е ай келеді  ел іле із

1. оқыс тастайтын жерді ркім ө і та дау. 2
2. Адамдарды  теріс қылықтарына ашулану ж не ы алану.
3. оқысты тиісті емес жер е тастағаны шін ескерту жасау.
4. Адамдарды  ескертулеріне құлақ аспау.
5. Барлық ж р і ушілер тасжолға тасталған қоқысты жинаса ғой.
6. оршаған ортаны қоқыспен ластағандарды мемлекет жа алау керек.

 ікір ілдірі іздер  

ғ  келе а  лға  а аған кездері із лд  ма  
 не  м індерде і м еле арл  елдерде ар де  йлай з а  

інде і ағдая арға ку  лд з  а  
ер лаша а ку  л а з  андай рке  а ар еді із  

ғ  келе а  лға  а аған кездері із лд  ма

 з

Сингап рде сағыз шайнамақ 
тұрмақ, оны сақтауға, бір-
біріне таратуға болмайды. 
Ол есірткімен теңестірілген, 
сол себепті бұл үшін үлкен 
айыппұл – 1000 доллар 
салынады. Тасталған қоқыс 
үшін 500-ден 1000 долларға 
дейін, далада тамақтану – 
1000 доллар, рұқсат етілмеген 
жерден жолды кесіп өту – 100 
доллар, түкіру – 1000 доллар, 
жеделсатыда шылым шегу – 
1000 доллар айыппұл, ал егер 
есірткі тартсаңыз, онда – өлім 
жазасы.

Пекинде көшеде түкіру, ұсақ-түйек қоқыс 
және иттің «эксперименті» үшін 6 доллар 
айыппұл төлеуге не болмаса әкімшілік жаза 
алуға тура келеді. Олар басқа адамдардың 
кө зінше түкіруді жұртшылықты құрмет-
темеушілік деп санайды, сондықтан 
Қытай астанасының басшылығы 2006 
жыл дың көктемінен бастап көшеде түкіру 
проблемасын шешумен айналыса бастады.

Малайзияда асфальтқа тасталған сағыз 
үшін 1 ай қоғамдық жұмыс немесе 500 доллар 
көлемінде айыппұл салынады, Тайландта 
болса, 600 доллар айыппұл салынады, ал 
олландияның аага қаласында – 95, 

Ұлыбританияда – 90.

рагада тиісті емес жерде сағыз бен 
басқа қоқыс тасталса, мәдени-тарихи 
орындарда спирттік ішімдіктер ішілсе, 
2 доллар көлемінде айыппұл салынады. 
Араб елдері де тазалық үшін күреседі, 
сондықтан бу-Дабиде (БА ) көшеде 
тасталған сағыз үшін – 137 доллар, темекі 
тұқылы үшін – 55 доллар, көшеде түкіру 
үшін – 27 доллар айыппұл салынады.

Итальяндық зерттеушілердің есептеуінше, күнделікті Римде сәулет және өнер 
ескерткіштері аумағына келушілер 15 мың сағыз тастайды екен. Оларды тазалау үшін жыл 
сайын 5,5 млн бөлінеді, сондықтан қала әкімшілігі сағызды арнайы қоқыс салатын сауытқа 
салмайтындармен күрес жүргізуге шешім қабылдады. Қылмыс орнында ұсталған құқық 
бұзушы 50 көлемінде айыппұл төлейді, я болмаса тиісті әкімшілік жауапқа тартылады.
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 Көр е іл ен елдерде й м ал нған р а  н р ені а з

Малай и Тайланд олланди лыбритани ытай

Син апур ехи  Араб елдері

А  сағы     ішімдік    Б  шылым ше у     т кіру     далада тамақтану.

Осы елдері  барлығы осы н рсе е не шін тыйым салды деп ойлайсы
Сі ді  болжамы ы . Бестен кем болмасын.

1. .....................................................................................................................................

2. .....................................................................................................................................

3. .....................................................................................................................................

4. .....................................................................................................................................

5. .....................................................................................................................................

 індер е йене р  ра а ауа  ері із

е е тыйым салынған

екинде ............................................................................................................................. Б
О
Л
М
А
Й
Д
Ы

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

ин а урде .............................................................................................................................

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

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

е ияда .............................................................................................................................

у а иде .............................................................................................................................

Римде .............................................................................................................................

 інде еріл ен андард  не шін лдан лған н көр е і із

1. Төменде і сандар м тінде қандай қы метте жұмсалып тұр
л і: 500 - Малайзияда тас жолға сағыз тастағаны үшін төленетін айыппұл мөлшері

500 600 95 90 6

1000 1 2006 100

137 55 27
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2009 жылды  басында Бел и ны  фран у  тілді аймағы 
 аллони да қоршаған ортаны ластағандары шін қата  

айыппұл ж йесі іске қосылды. Жер е тасталған темекі 
тұқылы, қа ылтыр банка, сағы  ж не қаға  шін айыппұл 
сомасы 50 -ны құрады. ер қоғамдық орында пластик 
бөтелке, қоқыс толған пакет жатса, айыппұл 150 -ға дейін 
өседі. Жыл сайын валлондық көшелерден 6 мы  тонна 
қоқыс алынады, сол себепті аумақты та алау, қоқыстарды 
шығару шін аймақтық ж не коммуналдық басшылықтарға 
жалпы алғанда 100 млн  жұмсалады.

1-9 мәтіндер . a ag.  сайтынан өңделіп алынды

Британ билі і одан рі кетті. 
ер қылмыс стінде ұсталған 

адам ө іні  аты-жөнін немесе 
мекенжайын айтудан бас тартса, 
айыппұл одан бірнеше есе өседі. 
Бұндай қата  шаралар орынды, 
өйткені лыбритани  жыл сайын 
қала көшелерін сағы дан та алау 

шін 1 млрд доллар жұмсайды. 
Айтпақшы, бұл сома елде і саты-
латын барлық сағы дар құнынан 
екі есе көп.

 ра арға ауа  ері із

1. лыбритани да қоғамдық орынды ластағаны шін қандай жағдайда айыппұл құны өседі
2. Ағылшын мемлекеті 1 млрд долларды не е жұмсайды
3. аллони да 2009 жылы қандай ж йе іске қосылды
4. 50 еуроны бел и лықтар не шін төлейді
5. Бел и  кіметі жылына 100 млн еуроны қандай іске жұмсайды

 ғар да еріл ен м індерді ай а  ра арға ауа  ері із

1. оршаған ортаны қорғау ж не оны ластайтын адамдармен к рес ж р і у бойынша 
мемлекеттер е орынды қалай бөлер еді і  

 р н   р н   р н

2. рбір мемлекетке не себепті ж не қандай не і е с йене отырып, бұл орынды 
берді і

 ел іле із

а ақстанда не е тыйым салынған  е е лі тыйым салынбаған

   
1. оғамдық орындарда, йлерді  кіреберістерінде шылым ше у.

2. Са бақтарда, көшеде сыра ішу.

3. өшеде, көліктерде сағы  шайнау.

4. оқысты көше е тастау.

5. өшеде, са бақтарда, қоғамдық көліктерде шекілдеуік шағу.

6. Тасжолға немесе қоғамдық орындарға сағы  тастау.

7. өшеде, са бақтарда, көліктерде т кіру.

8. А лдамада, жол стінде, көшеде тамақтану.

9. Темекі тұқылын көше е лақтыру.

10. Са бақта, адамдар демалатын қоғамдық орындарда итпен, мысықпен қыдыру.
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АММАТ КА

 ке ірі із

 жерімі ді  табиғатын ж не ауасын сақтауымы  керек, себебі ол  бі ді  денсаулығымы-
ды  кепілі.

Себеп-салдар салалас құрмалас 291 - бет.

 иі і алғаул  й з

себебі  е і с ы с  себеп і

1. Ол Син апурде і қоғамдық орындардағы т ртіппен танысып ж р, ...................... жақында 
Син апур е бармақшы.
2. ала ма ында қоқыс тө етін арнайы орын жоқ, ......................... қалаға тұрғындары на-
ра ылық тудырып отыр.
3. Б ін ол коло и  м селесіне арналған республикалық конферен и ға қатысады, ........
........................ кеше т ні бойы ба ндамасына дайындалды.
4. коло и лық та а өнім алу шін жақсы техноло и  керек, ........................ отандық ірі 
компани лар шетелдік ріптестерімен т жірибе алмасуда.

 өйлемдерді ая а з

1. еспубликалық қоршаған орта-
ны қорғау ұйымдарыны  жұмы-
сын жақсарту керек, себебі 

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

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

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

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

2. а ір і ке де коло и лық 
жағдай барлық адам атты ала да-
тып отыр, сондықтан

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

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

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

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

3. оғамдық орындарда т ртіп 
бұ ушыларды қата  жа алаған 
дұрыс, себебі

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

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

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

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

4. ытайда көшелерде, демалыс 
орындарында сағы  тастауға бол-
майды, өйткені

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

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

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

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

5. Мен ө  туған жерімді, қаламды 
жақсы көремін, сол себепті

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

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

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

..................................................................................................................
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 уре ерді айдалана р  е е алдар алала  өйлем ра з

л і: Ө� н-кө� ��г� құйылғ�н � � � тт�� ы �оқт��у к��� , 

� �� і �  с���  к�� е� т�н бал�қт�� ың ж� ы��ы�� әк�� с�қт��а�ы.

 ке ірі із

оғамдық орындарда сағы  тастағаны шін не қоғамдық жұмысқа тартылады, 
не болмаса ш т улікке қамауға алынады.

Талғаулы салалас құрмалас   296 - бет.

  м  а дау а ауға көмек е і із

Тіл йренуші А жағда т ойлап табады. Тіл йренуші  оған жағда ттан шығуға көмек 
беріп, ке ес айтады.

л і: 
– Бүгін мен досымның үйіне қонаққа барамын, не киерімді білмей тұрмын. Не қызыл көйле-
гімді киемін, не болмаса сары түсті кеудеше мен белдемшемді киемін. Сен қалай ойлайсың, 
қайсысы жарасады?
– Меніңше, қызыл түсті көйлек саған жарасады. Соны кигенің дұрыс.

 ағдая : К н еренция а р н а дау

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

 ....................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
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ағдая : ая а а ш ғу

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

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

ағдая : Көлік а  алу

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

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

 ке ірі із

«Мен қоршаған ортаны қорғау бойынша ұйымда жұмыс істедім»,  деді Асқар.
Асқар қоршаған ортаны қорғау бойынша ұйымда жұмыс істе енді ін айтты.

Төл сө  бен төлеу сө     300 - бет.

Төл сөзТөл сөзТөл сөз Автор сөзіАвтор сөзіАвтор сөзі Төлеу сөзТөлеу сөзТөлеу сөз

Төл сө , автор сө і, төлеу сөТөл сө , автор сө і, төлеу сөТөл сө , автор сө і, төлеу сө
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 і ік ерді л і й нша өз ер і із

л і: 

 жақ  жақ  жақ

ару
ба� ы�  

ба�ат���ығы�

ба� ың  

ба�ат���ығ�ң

ба� ың�  

ба�ат���ығ�ң� 

ба� ы  

ба�ат���ығ�н

көру ..............................................................................................................................................................................

к у ..............................................................................................................................................................................

р у ..............................................................................................................................................................................

а ау ..............................................................................................................................................................................

ша ру ..............................................................................................................................................................................

өйле у ..............................................................................................................................................................................

 өлеу өз е айналд рд з  

1. «Отан шін отқа т с  к ймейсі »,  деді батыр бабамы  Бауыржан. 

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

2. «Халықты  м і ғұмыры оны  тілінде»,  деді Шы ғыс Айтматов

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

3. « а ақ қа ақпен қа ақша сөйлессін »,  деді ұрсұлтан а арбаев. 

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

4. «Ана тілінсі  халық болмайды»,  деді Шерхан Мұрта а.

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

5. « а ақ тілі  қа ақты  ма дайындағы жалғы  жарық жұлды ы»,  деді Аслы Осман.

............................................................................................................................... .....................................
....................................................................................................................................................................
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А ТЫҚ МАС І І

 а ғ з 

А  Сі  қала сыртындағы демалыс орныны  қы меткерісі . Сі е демалушыларға 
табиғатты та а ұстау, ө дерінен кейін тағам ж не тағы басқа қалдықтарды жинап кету 
немесе оларды қоқыс ж ші іне тастауды ескерту туралы хабарландыру жа у тапсырылды. 

емалушыларға сер ететіндей етіп хабарландыру м тінін жа ы ы .

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

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

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

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

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

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

 Сі  тұратын йде кейбір көршілері і  кіреберісте, есік алдында қоқыс тастап ке-
туді детке айналдырды. Бұл сі е ұнамайды, бірақ кім тастайтынын білмейсі . 

өршілері і е ескерту өтініш ретінде хабарландыру жа ы ы . Хабарландыруда көрші 
туралы мақал-м тел қолданы ы .

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................................................................
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ТЫ А ЫМ

ікір ілдірі іздер

Қ�қ�с�а� �и�н�с�ж�с�у�а�б�л� �а�
Е�е� �о�с� �а�д�й�б�з�е� �а�а�ғ� �о�а�ы�
Қ�з�қ�т�н�а�қ�қ�с�ы�қ�й�а�ө�д��у�
д�м�ғ�н�б�,�ә�д� �а�ы�а�а� �а�
Қ�з�қ�т�н�а�қ�қ�с�ы�қ�й�а�ө�д��у�д�м�ғ�н�б�,�
ә�д� �а�ы�а�а� �а�

 да з  р  ауа  а да з  №28

1. жан н ді « оқыс патшаймы» деп ...........
а  айту

 айттым
б  атайды
в  атанды

5. кел ен аттары ............. қайта ө делді.
а  ытайда

 басқа елде
б  окон те
в  Америкада

2. жан өткен ғасырды  ................. қаға  
жинады.
а  басында

 а ғында
б  ортасында
в  1980 жылы

6. аға ды ........ тасымалдады.
 а  ала ға

 ауытқа
б  қоқысқа
в  контейнер е 

3. жан қоқыс тастайтын ала дардан қаға -
дарды .................. .
а  те ін алатын 

 жинап алатын
б  сатып алатын 
в  бос қайтатын

7. Жылдық табысы ..... миллиард долларға 
жетеді.
а  бес 

 алты
б  жеті жарым
в  төрт жарым

4. А Ш-тан қайтатын контейнерлер е 
............. салынды.
а  тауар 

 қоқыс
б  орауыш 
в  қаға дар

8. оқыс ө деп табыс табу ....... ойлап та-
пқаны.
а  жан н ні  

 қытайлықтарды
б  америкалықтарды
в  жұмысшыларды

 ра арға ауа  ері із
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А ТЫ ЫМ

  м

Пікірсайыс ұйымдастырып, тақырыбын та да ы дар

ғамд  р ндарда ш л м 
шеккені не ағ з а аған  

шін ай л өлеу 
керек не ш к н 
амауға ал ну керек

ршаған
 р ан  за н

ак рлард  
ға лад

1. 2. 

І - ТОП КЕЛІСПЕЙДІ         ІІ - ТОП КЕЛІСЕДІ

ЖА Ы ЫМ

 өменде і ра а ауа  аз з  лімізді  к л ия н рғау урал  н 
н  аз з

із аза анн  
азама  ре інде 

елімізді  
к л ия н 

рғауға андай ле  
а ала з

із аза анн  
азама  ре інде 

елімізді  
к л ия н 

рғауға андай ле  
а ала з



V I I IБӨЛІМ

1-САБАҚ

2-САБАҚ е ектес салалас құрмалас сөйлем
 Бақ шаба ма, бап шаба ма

Т сіндірмелі салалас құрмалас сонша, ондай, соншалық, 
сол, мынау арсылықты салалас 
құрмалас сөйлем қайталау

  Жолы болар жігіттің жеңгесі шығар алдынан
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1.   беттегі сөздермен танысы ыз

 өйлемдерді ая а з  

1. ткен аптада қа ақ тілі курсына жа ылдым, себебі ............................................................................

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

2. омпани  басшылары қы меткерлерді  біліктілі ін көтеру туралы семинар-тренин  
өткі еді немесе ...............................................................................................................................................

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

3. стімі де і жылды  науры ында іссапарға барамын немесе ........................................................

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

4. Асандар й е кеше ерте келді, өйткені.........................................................................................................

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

5. рте  банктен несие алмақшымын, сондықтан .....................................................................................

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

 ағдая ар й нша е е алдар алала  неме е алғаул  алала  өйлемдер 
ра з

1. Сі  ерте  жұмысқа келе алмайсы .

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

2. Олар келесі аптада са хатқа шығуы ж не йде болуы м мкін.

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

3. Жоспарланған халықаралық конферен и  болмайды.

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

4. Асқар жинаған ақшасына жа а п тер немесе жа а көлік алғысы келеді.

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

5. ріптестер келісімшарт бойынша бір шешім е келді.

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

6. Ол ерте  ұшақпен немесе пойы бен келуі м мкін.

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

-САБАҚ1 НАНЫМ-СЕНІМДЕР
Түсіндірмелі салалас құрмалас 

сонша, сондай, соншалық, сол, мынау
Қарсылықты салалас құрмалас сөйлем (қайталау)



187

М

  м  йлар зд  ай здар  өменде і өздерді айдалан з

 н  а р  н  а р
коло и ны сақтау шін адамдар не істеп 

жатыр
коло и ны ластау шін адамдар не 

істеп жатыр

1. коло и ға кері серін ти і у

2. денсаулықты бұ у

3.  коло и лық апат

4.  сенбілік ж р і у

5.  ауаны  ластануы

6. денсаулығы мықты ұрпақ

7. қоршаған ортаны қорғау

8.  хими лық қалдық

9.  қоқысты қайта ө деу

10.  улы а дар

1 1.  ағаш отырғы у

12.  т тін

 өздерді мағ на на арай ірке ірі із

1  ырымшыл А  жағдай 6  ақылға  қышу

2  ырымға  тарту 7  к де е  беру

3  дітте ен Б  адам 8  болжам  сыймау

4  кө  сену 9  м н Ж  жарату

5  жайсы  мақсат 10  алақан  жасау

 ғар дағ  разалармен өйлем ра з

1. ......................................................................................................................................

2. ......................................................................................................................................

3. ......................................................................................................................................

4. ......................................................................................................................................

5. ......................................................................................................................................

6. ......................................................................................................................................

7. ......................................................................................................................................

8. ......................................................................................................................................

9. ......................................................................................................................................

10. ....................................................................................................................................
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ҚЫ ЫМ

 ра арға ауа  ері із

А  Сі  ырымдарға сенесі  бе  е себепті сенетіні і ді жа ы ы .

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

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

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

 Сенбесі і , не е сенбейтіні і ді жа ы ы .
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

 з

амара ар  нші
 Мен өте ырымшыл жанмын. рымға сенетінім соншалық  а ақстанда 

менен өткен ырымшыл нші жоқ шығар. Т рлі ғылыми болжамдарға да 
сенемін, бірақ мен шін қа ақты  ырымдары б рінен де биік. Халқымы ды  

рбір ырымы д л келетіні сонша  мен мұны ырымдар тура келіп, бірде 
пойы дан, біресе ұшақтан қалып қойып, дітте ен жеріме кеші іп қалғасын 
айтып отырмын. Сол кө ім тартса, кө іме қаға  жабыстырып, дұғамды айтып, 

уайымдаймын. асында да, сол көзім тартқаннан кейін көп ұ амай, жайсы  
жа алықтар еститін ке дер болады.

а ек Кө н л  нші  к м зи р
 желден келе жатқан ырымдар көп, де енмен оларды  б ріне арқа с йей 

беру е болмайды деп ойлаймын. Мысалы  «Ағайыннан күшік алма, ит сияқты 
ырылдасып қаласың» де ен секілді наным-сенімдер е м н бермеу керек деп 
есептеймін. Б ін і та да адамдар ө дері ойдан құрастырып алған немесе 
ешбір не і сі  ырымдар да жеткілікті. Маған біреулер сахнаға шығарда 
«көйлегіңнің ішінен түйреуіш тағып ал» деп жатады, алайда мен м н бермеу е 
тырысамын. 

ркін р ан  нші
 Жалпы ө  басым ырым де ен е көп сене бермеймін. «Жолыңды мысық 

кессе, жолың болмайды» деп жатады, алайда б кіл өмірімі  сол мысыққа 
қарап қалған жоқ қой  рымды бі ді  халық көбіне бала т рбиесінде, кейде 
өмірлік жағдайларда қолданып жатады. Мысалы, «Мынаны былай істесе , 
былай болып қалады» де ен т рі ді алдап қорқыту, т.б. арқылы. Мұны 
ырымнан өрі тыйым деп айтқанымы  дұрысырақ шығар. «Ақыл-есі» дұрыс 

жетіл ен адамды ырыммен т рбиелеу де ен ақылға сыймайтын си қты. 
Сахнаға шығарда ырымдайтын қатып қалған нанымдарым жоқ. 

ел дуа а а  р і  нші
 Алғашқы тапқан қаражатты жұмсамау немесе тығып қо  керек де енді 

есті енмін. ғни, кез келген жұмыстан тапқан ақшаны өз кәдеңе жаратпай, 
үйіңіздің кез келген бұрышындағы ешкім тауып алмайтындай жерге тығып 
қою керек екен. ейінірек ол ақшаны басқа адам тауып алса, сі е одан да 
көп пайда т седі дейді.  бірінші « ауыс ter ati al» тобынан алған ж  
долларды тығып қойған едім. а ір де фил мдер е т сіп, одан алған қала-
мақымнан мы  те е болса да тығып қо ға тырысамын. Осы ырымға қатты 
сенетінім сонша  детке айналдырыппын.

 www.nurastana.kz
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 өменде і йлар м інде і ай р мн  мағ на на ай екенін ау  аз з

1. Жақын адамдармен немесе туыстар-
мен қарым-қатынасты  бұ ылуы

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

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

2. Жақын болашақта бір жайсы  
жағдайды  болуы туралы хабар

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

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

3. өпшілікті  алдына шығарда кө  
тимесін де ен мақсат

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

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

4. Жолға шыққанда, жолы болмай қалу 
м мкінді ін білдіру

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

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

5. й е көбірек ақша тарту мақсатында 
қолданылатын ырым

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

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

 ауа  ері із

ім ырымдарға сенеді, кім сенбейді  Олар не шін сенеді немесе сенбейді
рым туралы оларды  ойлары қандай

1. аттыбек өпбосынұлы ..............................................................................................................................

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

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

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

2. Тамара Асар  ..............................................................................................................................

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

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

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

3. сел Садуақасова ..............................................................................................................................

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

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

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

4. ркін ұржанов ..............................................................................................................................

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

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

.......................................................................................................................................................................................................
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 ай за а а  р мдар ар де  йлай з  ел іле із

 ауа  ері із                              
           ә Жоқ ейде

1. Сі ді  алақаны ы  қыши ма

2. Т нде й та алайсы  ба, қоқыс шығарасы  ба

3. имаратта ысқырасы  ба

4. ары ға ақша бересі  бе

5. айыршыларға садақа бересі  бе

6. Бір н рсені ұмытып кетіп, й е қайтып келетін ке дері і  
бола ма

7. осы ы ға, туыстары ы ға пышақ сыйлап көрді і  бе

8. Шеті сынық ыдыстан тамақ ішесі  бе

9. Жа бырлы к ні алыс жолға шығасы  ба

 өменде і ағдайларда не і ей із

1. Жолда келе жатқанда алды ы дан қара мысық өтіп кетті.

2.  жақын досы ы  т н і сағат онда қары ға ақша сұрады.

3. Сі е бір жер е бару керек, алайда далада нөсер жауын жауып тұр.

4. Жұмысқа асығып ж ріп, йде бір қажет аты ы ды ұмытып кетті і .

5. Бір аты ы ды досы ы ды  йіне ұмытып кетті і .
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 з  а р н аз з

 

 өменде і а р ар ай зінді е ай келе інін ел іле із  
зінділер е а р  ре інде аз з

1. й е қатысты ырымдар

2. дыс, тағамға қатысты ырымдар

3. Ақшаға қатысты ырымдар

4. Жолға қатысты ырымдар

 ............................................................................
Сол алақан қышыса, жақында ақшалы боласы , бірақ о  алақаны ы  қышыса, 
ақша жұмсайсы . Т нде й та аламайды, қоқыс шығармайды, себебі йден береке кетеді.

йде ысқыруға болмайды, ақша болмай қалады. 
ешке ж не т нде ақшаны қары ға беру е болмайды, себебі ақша қайтпайды.

Алған қары ды та ерте  берсе і , сі  ақшалы боласы .
айыршыларға қаға  ақша беру е болмайды.

1

2
............................................................................

Жолда келе жатқанда алды ы ды қара мысық кесіп өтсе, жол болмайды.
Жолға шыққаннан кейін бір н рсені ұмытып кетті і , й е қайтып келді і , 
алайда қайта шығарда айнаға қарауды ұмытпа ы .
Жа бырлы к ні жолға шықса ы , жолы ы  болады.

............................................................................
Жа а п тер сатып алғанда й е, алдымен, лкен адам кіру керек.

ер біреуді  йіне бір н рсе і ді ұмытып кетсе і , сол й е жақын арада қайтып 
барасы . Табалдырықта тұрып амандасуға немесе қоштасуға болмайды. 
Бұл ұрыс-жанжалға алып келеді.

3

4
............................................................................

Шеті сынық ыдыстан тамақ ішу е болмайды, өмірі де сондай сы аттар болады.
Пышақ сыйлауға болмайды, ұрысқа алып келеді. Пышақты сатып алу керек.
Тамақты пышақпен жеу е болмайды, ашуша  боласы . 
Тамақ ішіп отырғанда қасықты т сіріп алса ы , «біреу сі ді  

йі і е асығып келе жатыр» де ен сө . Тамақ ішіп отырған адамны  
ыдысына шыбын, көбелек т.б. ж ндік т сіп кетсе, оны  несібесі көп болады.
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 ғар дағ  р мдарға а  зінділер й нша ра арға ауа  
ері із

1. Адамны  жақын арада ақшалы болуыны  бел ісі қандай

2. андай жағдайда ақшаны қары ға беру е болмайды екен

3. е себепті сыйлыққа пышақ бермейді

4. Ақшалы болу шін қары ды қай ке де алу керек

5. ай ке де адамны  жолы болмайды деп есептеледі

6. Жолы болуды  қандай бел ілері бар

7. е себепті табалдырықта тұрып амандасуға болмайды екен

8. Адамны  болашақта ауқатты, бай болуыны  бел ісі қандай

 ғар дағ  р мдард  мағ на на арай өлі із

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...........................................................................................
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АММАТ КА

 ке ірі із

арсылықты салалас құрмалас сөйлем

Халықтық ырымдарға сенемін, бірақ барлық жағдайда емес.
Олар жол бойы шаршап келді, алайда қа ір оны  б рін ұмытып кеткен секілді.

290 - бет.

 өлік ерді йке ендірі із

1. Беріл ен тапсырманы орындады,

2. Мен оны б ін і деп бардым,

3. рбір істі уақытында а қтау керек,

4. Ол ө  ойын қа ақша жеткі ісі келеді,

5. Б ін ауа райы суық, 

6. Мен достарыммен кейде ке десемін,

А  кейде олармен интернет арқылы байланысамын.

 алайда оларды  жоспарларына кедер і болған жоқ.

Б  бірақ кейбір жерлерін қайта қарау керек,

 де енмен уақытпен де санасу керек.

 алайда ол жұмыс орнында болған жоқ.

 алайда тіл байлығы жеті кіремейді.

 өйлемдерді алға р  аз з

1. Тапсырылған құжаттарды б ін тапсыру керек, бірақ.........................................................................

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

2. а ақ дебиетінде орны ерекше ірі тұлғалар өте көп, алайда ........................................................

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

3. мірде і бар ырымдарға сену е болмайды, де енмен .........................................................................

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

4. омпани ны  барлық құжаттары қа ақ тілінде ж р і іледі, алайда .........................................

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

5. Олар бер ен у десінде тұрды, де енмен ......................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................
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 ре емен ан з

Т сіндірмелі салалас құрмалас сөйлем 

Менің ырымға сенетінім сонша – оларды үнемі сақтап жүруге тырысамын.
Оның айтқаны мынау: бұл жұмыс ешқашан бітпейді.

301 - бет.

  өлі іні  алға н  өлі інен ау  аз з

1. Оларды  келме ен себебі мынау  .........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
2. Оны  қуанғаны сонша  .............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
3. Асқарды  А аматқа ри а болған себебі мынау  ...........................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
4. Анасыны  айтқандарын ол енді ғана т сінді  ...............................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

А  кеше і талқылау барысында А амат жоба туралы бірнеше жа а ұсыныстар айтқан 
болатын.

 Астана  Алматы бағыты бойынша ұшатын ұшақ ауа райыны  қолайсы дығына 
байланысты екі сағатқа кеші іп келеді.
Б  ө іні  көшеде келе жатқанын да ұмытып, бар дауысымен «Алақай» деп айқайлап 
жіберді.

 жас ке інде ол бұл туралы ойлау лі ерте деп ойлайтын, ал қа ір ол анасыны  сө дері 
шын м нінде дұрыс екеніне кө і жетті.

 өменде і йлард  е е ін індірі  аз з

1. Оны  ырымдарға сенетіні сонша  ......................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
2. онферен и ға келушілерді  саныны  артуы  ...........................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
3. Оны  бі е ренжі ен себебі мынау  ...................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
4. Басшыларды  бұл м селе е кө іл аударғаны сондай  .............................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
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ТЫ А ЫМ

 ауа  ері із

1. С йікті нші і / ртісі і  кім
2. Оны  өнері/өмірі туралы а ет-журналдан немі оқисы  ба
3. Оны  қандай нін/киносын/спектаклін жақсы көресі

 да з  ра арға ауа  ері із №29

   
1. ейбір ртістер қандай болып келеді
2. рымға барлық ртістер сене ме
3. ртістер нені қалайды
4. Сахна ртіс шін қандай жер

 інді ай а да з  р  н а н аз з

1. Сахнада ысқырып, қатты сөйлеу е 
болады.

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

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

2. Сахнада шекілдеуік шақса, ртістік 
құрамны  б рі болады.

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

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

3. олшатырды ашу, тарақты т сіріп 
алу  жақсылық бел ісі.

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

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

4. ртіс сахнадан т йме тауып алса, 
жолы болады.

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

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

5. Сахнада ешқандай л қолдануға 
болмайды.

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

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

6. Сахнаға сол а қпен аттап шығу керек. .............................................................................................
.............................................................................................

7. Сол а қпен сахнаға шығу  сө ді 
ұмытпауды  бел ісі.

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

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

 інде кезде е ін р мдард  ау  ел іле із

1. ріптестер жақтан о  жақ иықпен қарау керек.

2. А қ-қолды жіппен байлауға болмайды.

3. сікке ешқашан сурет ілмеу керек.

4. а анды есік жаққа қаратып қисайта аспайды.

5. Байқаусы да ысқырып қойған жағдайда, бөлмеден шығып, 
есікті қағып, қайта кіру керек.

6. иіну бөлмесінен немі сол а қпен шығу керек.

7. Жуған қолды сілкісе, ырыс  несібе кетеді.
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А ТЫҚ МАС І І

 з  а алд  мағ на н е е а а з

 Жолы болар
жігітті  же гесі 

шы ар алдынан  деген  
ә  айта бер  

Қандай көмек керек

 сан  са ан 
кездескенім қандай 

жақсы болды! 
Сені  көмегі  керек еді

1. анды бір қолмен сындыруға болмайды.
2. Ас ішіп болған со  «тойдым» деу е болмайды, 
«қанағат» деу керек.
3. онаққа сынық ыдыспен ас беру е болмайды.
4. Ортада тұрған ыдыстағы тамақты біреуді  
алдынан алма, ө  алды нан алып же.
5. Тамақ стінен аттамайды.
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А ТЫ ЫМ

 ауалнама р ізі із

Сі ді  ырымға де ен кө қарасы ы  қандай  андай ырымдарды білесі

рымға де ен кө қарасы Білетін ырымдары

........Асқар ...........
........................................................................
.......................................................................
.......................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЖА Ы ЫМ

 зі із іле ін ірнеше р мдард  аз  лард  мағ на н аш  
көр е і із

 з а зда лған р мға айлан  ір иған  аянда  ері із  
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1.   беттегі сөздермен танысы ыз

 ағдая ар й нша ар л  алала  өйлем а а з  

л і:

Сі� к� ес� а�т��  Түркіст�н қал�с��� ба�ғ�ң�  к� е�і.
Мен к� ес� а�т��  Түркіст�н қал�с��� ба�ғы� к� е�і, ал���  ж� � 

�  � қы�қ� � ��н а�қт�лм��т�н � кі� і.

1. Сі  досы ы ды  қарындасымен танысқы ы  келеді.

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

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

2. Ол б ін ак ионерлер жиналысында жақсы жоба ұсынатын еді.

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

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

3. 2007 жылғы т лектер осы жылы ке десу ұйымдастырмақ болды.

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

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

 уре ер ар л  өйлем ра з

ал: Мен ұша алмаймын, алайда секіре аламын.

-

- + +

-

+

++

- +

- -

-САБАҚ2 НАНЫМ-СЕНІМДЕР

Кезектес салалас құрмалас сөйлем
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  м

1. Бірінші топ бір ырымды айтады
2. кінші топ оны  мағынасын т сіндіреді
3. р топ кемінде 3 ырым айтады.

 өменде і а аулард  ре імен нөмірле із

...... Т�қ��

...... Егіздер

...... Т����қ

...... А������

...... Ш�я�

...... Б��е�

...... Б�л�қ

...... С�құ�ғ��

...... С�����я�

...... Т��е���

...... Ме��е�

...... Т���з�

 Ке ені л р з

лд з рамал 
а ау й а ау лд з рамал 

а ау й а ау

1  ................................... ................................. 7  ...................................... .................................

2  ................................... ................................. 8  ...................................... .................................

3  ................................... ................................. 9  ...................................... .................................

4  ................................... ................................. 10  .................................... .................................

5  ................................... ................................. 11  .................................... .................................

6  ................................... ................................. 12  .................................... .................................

 е а а з

л  е іл – бір істі өте сәтті аяқтайтын адам 
туралы айтады
де еніне е у – көздеген мақсатын, жоспарын 
іске асыру
дө еле і  ке у – бір істі тез меңгеріп, оны әрі 
қарай жақсарту
адамн  ілін а а ілу – өзге адамдармен ортақ 
істі оңай шешу немесе басқа адамдардан қалағанын 
ала білу 

ан н ал  м  і еу – бар күшімен тынбай 
еңбек ету

 ам а на айл  – ыңғайлы, жайлы
й н аула  алу – араласпау, бір істен алыс жүру
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  неме е  де  ауа  ері із

1. олы ы  же іл ме

2. е ені і е жететін адамсы  ба

3. Тапсырылған жұмысты дө елетіп кете аласы  ба

4. Сі  адамдарды  тілін таба алатын қабілеті і  бар ма

5. і і  білмейтін істерден бойы ы ды аулақ ұстайсы  ба

6. Билік ж р і енді ұнатасы  ба

7. Шешімді те  қабылдайсы  ба, лде ойланасы  ба

8. Му ыкаға қабілеттісі  бе

9. мірде ұстанатын ұстанымы ы  бар ма

 өменде і өздер не өз ірке ерімен өйлем ра  аз з

тез құтылтез құтылтез құтыл жаны құмаржаны құмаржаны құмар есеп қисапесеп қисапесеп қисап шы армашылық адамышы армашылық адамышы армашылық адамы бейімбейімбейім

1. ..............................................................................................................................................................................................

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

2. ..............................................................................................................................................................................................

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

3. ..............................................................................................................................................................................................

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

4. ..............................................................................................................................................................................................

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

5. ..............................................................................................................................................................................................

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



201

М

ҚЫ ЫМ

 ра арға ауа  ері із

1. Сі ді  туған к ні і  қай айда ..........................................................................................

2. Жұлды нама бойынша қай бел і е жатасы ..........................................................................................

3. Жұлды жорамалын оқисы  ба ..........................................................................................

4. Жұлды жорамалға сенесі  бе лде сенбейсі  
бе  е е

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

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

а  Жоғарыдағы сұрақтарды досы ы ға қойып, жауап алы ы .

1. ........................................................................................... 3. ...........................................................................................

2. ........................................................................................... 4. ...........................................................................................

 з

р а  бел ісінде ілер 
жұмысын сирек ауыс-
тырады. Оларды  ара-
сында са ерлер мен 

ртістер көп. ажап к сіп-
кер болуы да м мкін. 
Олар асықпайды, алайда 
сенімді т рде де еніне 
жетеді. сеп-қисабы көп 
жұмысты да дө елетіп 

кете алады. Жерді, таби-
ғатты с й ендіктен, кө-
бі несе ауыл шаруа шы-
лығына байла нысты 
ма  ман дықтарды та дай-
ды.

н  қы ық пен жа алыққа жаны құмар. 
« иындықты  б рінен те  құтылу керек» де ен ұранды 
ұстанады. Басқаруды, ұйымдастыруды жақсы көреді. 

Олардан скери ж не а  қы меткерлері, қолы же іл 
оташылар шығады. Жа ушылық пен шешендік те осы бел іде 
туғандарға т н. Журналистика, теле-радио саласында жақсы 
жетістіктер е жетуі м мкін. Оларды  бастаған ісін а қтауға 
шамалары бірде жетпей жатса, бірде істе ен жұмыстары жақсы 
н тиже бермей жатады.

 
аяндард  тамақ 

өнер к сібіне де ен қы ығу-
шылығы басым, тағамды д мді 

ірлейді. Олар  йді  көркі. Бұл 
бел іде туған йелдер  жақсы 
ди айнер, мейірімді ана, ұста . 
Балалармен жұмыс жасағанды 
кө ілі қалайды. Ша ндарды  ара-
сында шығармашылық адам-
дар баршылық. Оларды  бай-
лығы  сұлулық. ө іл к йді  
адамы болғандықтан, Ша ндарға 
ө дері ұнатпайтын, қана ғат тан-
дырмайтын іске аралас паған дары 
жөн.

іздер  жі ерлі, те  
шешім қабылдайды, б ріне 
қабілетті. Олар  те десі 
жоқ ер ер, ті інші, тіс 
д рі ері, по и ға, өнер е 
құмар жандар. Бірде 
адамны  тілін таба алатын 
қасиеттері, бірде сауда-
саттыққа икемділі і бай-
қалып жатады.
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р ан билік ж р і у 
шін туған. «Сахнаны  

артындағы» рөл е оларды  
кө ілі толмайды. ошеметті, 
кейде ықыласты жақсы көреді, 
сол шін жанын салып жұмыс 
істейді. С йікті ісі  театр. 
Арыстан шін б кіл өмір  лкен 
сахна. Олар ты  иде ларға бай 
жандар.

икеш ер редакторлық ж не ерттеу жұмысына 
бейім жандар. Бикеш жұлды ындағыларды  

көпшілі і жа умен айналысады, кейде ейінді 
бикештерден д рі ерлер, мұғалімдер, д ріхана ж не 
сервис қы меткерлері шығады. Жауапкершілі і мол, 
қателік жасамайды деу е болады.

араз  адвокат, діни қы меткер 
болады. Оларды  өмірінде сұлулық 
лкен бедел е ие. Бұл жұлды да 

көпте ен ртістер, суретшілер д ние е 
кел ен. Тартымды тара ылар адамдармен 
те  араласып кетеді, бірақ жұмыс орныны  
жағдайы сер етпей қоймайды. Лас жерде 
жұмыс істеу олар шін то ақпен те .

ар шаяндар бір-біріне ұқсай 
бермейді. Сондықтан оларды 

қы ықтыратын ортақ істі бөліп айту 
о ай емес. Олар қиындығы мол к ш-жі ерлі, 
батылдықты талап ететін жұмыстарды 
т уір көреді. Техника, фи ика, хими  ерт-
ханаларында ғылыми- ерттеу жұмы сын 
ж р і у е қы ыға кіріседі. Психоло  немесе 
оташы болуы да м мкін. Жақсы спортшы да 
сарыша ндарды  ара сында көп ке деседі.

ер ен  те-
ре  ойлы жан-

дар. Бұл жұлды  
көпте ен философтар 
мен ойшылдарды өмір-

е кел ен. Жан-жану-
арды жақсы көр ен-
діктен, мал д рі ері 
болған о  жамбасына 
о тайлы. ркіндік-
ті с йеді. Са хатқа 
шығып, ел аралау  с й-
ікті ісі. Мекенжайын 
жиі ауыстырады.

ауешкі бел ісінде-
ілер өте е бекқор. Со-

ны  арқасында жақсы 
к сіпкер бола алады. Олар 

с улет өнеріне бейім. Техника-
ны б е-ш есіне дейін біледі. 
Тауешкі шін қы мет ауыстыр-
мау  лкен жетістік.

у йғ ш ард  
арасын да ақылдылар 

өте көп. е  кел ен қы -
метте жетістікке жетері сө сі . 
Талғампа  Суқұй ғыш тарда р-
тіске т н қасиет бар. Олар бірде 
өте се імтал, кейде өте қатал 
болуы да м мкін.

ал ар екі ба-
ғытта ж ен екі 

балықты бейнелейді. Бі-
рінші бағыт тағылар мақ-
сатына жету е асығатын, 
тыры сатын болса, екінші 
бағыттағылар арман шыл, 
қи ли. Балықтарды  өмі-
рінде өнер лкен м н е ие. 
Бұл жандарды  т сініктері 
мол ж не се імтал. Олардан 
жақсы д рі ерлер, сіресе 
психиатрлар, мұғалімдер, қо-
ғам қайраткерлері шығады.

: .i o- .

 ғар да еріл ен м індерден өз лд знама зд  а з  
Ке ені л р з

Келі емін  
мен урал  д л аз лған  ағ  ар м

Келі еймін  
мен м лдем өлек адамм н

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ін е йене р  лд знама ел ілері урал  а ара  аз з

             мінезі     қабілеті      қызметі

Тоқты
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Торпақ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

і дер
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Ша н
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Арыстан
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Бикеш
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Тара ы
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Сарыша н
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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Мер ен
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Тауешкі
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Суқұйғыш
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Балық
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

АММАТ КА

 ке ірі із

е ектес салалас құрмалас сөйлем  

Жұлды жорамалдағы болжамдар кейде тура келіп жатады, кейде с йкес 
келмей жатады.
Олар бірде қалаға барғысы келеді, кейде ө  жерінде қалуды ойлайды.

295 - бет.

 иі і ш лауд  й  өйлемді л р з

кейде, біресе, бірде, біресе, кейде,кейде, біресе, бірде, біресе, кейде,кейде, біресе, бірде, біресе, кейде,

1. Оны  дене қы уы кешелі бері біресе төмендейді, ...................... көтеріледі.
2. Жер ілікті басылымдар жұлды жорамалды бірде жари лайды, .................... жари ламай 
жатады. ткен аптаны  жұлды жорамалын оқи алмадым.
3. а ан айында ауа райы біресе жылы, ...................... суық болып тұр. Сондықтан турды  
нақты к нін анықтай алмай отырмы .
4. Ағылшын тілін йрену мақсатында ол кейде му ыка ты дайды, .................... теледидардан 
жа алықтарды көреді.
5. Халықаралық мұғалімдер к ні кейде аталып өтіледі, ...................... ол туралы ұмытып кетіп 
жатамы .

 иі і алғаул ард  алға  кезек е  алала  рмала  өйлем а а з

1. ұжатты/қа ақ тілінде/орыс тілінде/дайындау.

Құж�� бі� � қа� қ �іл��� , бі� � � ы� �іл���  � ���� л��ы.
2. Орталық д кен/ерте/кеш/ ашылу.

........................................................................................................................................................................................................
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3. Олар/ телефон/ e/ арқылы сөйлесу.

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

4. Бұл/оқиғаға/ сенерін/сенбесін/білмеу.

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

5. аламтор/ ртістерді /өмірі/туралы/шын/жалған/ақпараттар/айтылу.

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

6. Спортшы/ же у/же ілу.

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

ТЫ А ЫМ

  м  кінші а лд знаман  а р з

 н  ел ілері  н  ел ілері
Тоқты Тара ы 
Торпақ Сарыша н 

і дер Мер ен 
Ша н Тауешкі 
Арыстан Суқұйғыш 
Бикеш Балық 

 да з  
ін мазм н на йке ендірі із  №30

Тоқты иындықтарды  шешімін уақытқа қалдыры ы .

Торпақ Сейсенбі е дейін жұмыстары ы ды а қтауы ы  керек.

і дер Мақсатқа жету шін рекет еті і .

Ша н Аптаны сабырмен қарсы алуы ы  керек.

Арыстан Адамдармен тіл табысуы ы  керек.

Бикеш иындықтарды сабырмен шешкені і  дұрыс.

Тара ы  к ші і е сенуі і  қажет.

Сарыша н ұрыс шешім қабылдауы ы  қажет.

Мер ен Отбасы ы ға көп кө іл бөлуі і  тиіс.

Тауешкі Жақын адамдарды  ке есін ты дағаны ы  аб ал.

Суқұйғыш Ақшаны немдеп жұмсағаны ы  жөн.

Балық олдау көрсететін адам і де ені і  жөн.
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 р  р  еме і ін  ан а з                                   
                                   

р  р  
еме

Тоқты Апта басында жұмыстар реттеледі.

Торпақ ақытты тиімді пайдаланы ы .

і дер Апта жаман жа алықтармен басталады.

Ша н Апта қалыпты өтеді.

Арыстан Апта ортасында жұмысқа де ен ынта а а ды.

Бикеш ақыт өте келе еш н рсе т елмейді.

Тара ы Жұмыстарды бітіріп алуы м мкін.

Сарыша н Те  ж ріп, жұмыстарды а қтайды.

Мер ен Апта со ында көп жұмыс болады.

Тауешкі шқандай жетістіктер болмайды.

Суқұйғыш Жеке өмірде жа алықтар пайда болады.

Балық Адамдарды  б рі қолдайды.

А ТЫҚ МАС І І

 з  а алд  мағ на н е е а а з

 а  ша а ма  а  ша а ма, 
сен қалай ойлайсы

 Мені ше, бақ шабады.
 е е
 а ақта аудай ала  ер енше  
арма ай а  ер ін  деп айтады 

ғой. ер сені  бағы  
болса, немі жолы  болады де ен сө .

 Онда, қай топты  бағы бар екенін 
қа ір көремі .
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 өлік ерді йке ендірі із

1. А  сө   алтын, А. бап шаба ма

2. Жолы болар жі ітті  Б. көп сө   көмір

3. Бақ шаба ма, . же есі шығар алдынан.

 өменде і ағдайларда андай ма ал лданар еді із

а  немі жолы болатын, ойлаған жұмысы жылдам, те  арада м селесі шешілетін адам 
туралы

 ақытты алып, көп сөйлемеу ж не бел ілі бір м селені нақты айту жағдайында 
қолданылатын мақал.

А ТЫ ЫМ

 ікір ала р здар

А  кі топ құры ы дар. Бірінші топ жұлды жорамалға сенетіндер де, екінші топ  м лдем 
сенбейтіндер. кі топ ө  кө қарастарын д лелдеуі керек.
Төменде і құрылымдарды пайдаланы ы . 

Мен келіспеймін, себебі ...Мен келіспеймін, себебі ...Мен келіспеймін, себебі ... Менің ойымша, ...Менің ойымша, ...Менің ойымша, ... ... деп ойлаймын... деп ойлаймын... деп ойлаймын

Мен келісемін, себебі ...Мен келісемін, себебі ...Мен келісемін, себебі ... Меніңше, ...Меніңше, ...Меніңше, ...

 өл ауыстыры ы дар.

ЖА Ы ЫМ

 із лд зш з  ар зд  лд знама н ілі із де  ір а аға ар
налған лд з рамал аз  көрі із



ІХБӨЛІМ

1-САБАҚ

2-САБАҚ өрікті мекен

« кспо Астана-2017»
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 з  ікір ілдірі із

Ы АМА О Ы ША М С АҚСЫ А О А А А Ы
Р Арыстан, Егіздер, Мергендермен жақсы отбасын құра алады.

Тауешкі, Шаян, Балық, Сарышаяндармен құрған шаңырақ сәтсіздікке ұшырайды.
Бикештер мен Торпақтармен тіл табыса алмайды.

1. Сі  қалай ойлайсы  Осы рас па
2. «Жұлды ы қарсы» де ен жұлды намаға қатысты ма
3. Жұлды жорамал ғылым деп ойлайсы  ба

 ікір ілдірі із

1. а ақша жыл санау мен жұлды жорамалды  байланысы бар ма
2. Сі  қа ақша жыл санауда кімсі  Жұлды жорамал бойынша кімсі
3. кеуіні  арасында ұқсастық бар ма
4. і і  немесе жақын досы ы  туралы айтып бере аласы  ба

л і: 

дам е імі аза ша л анау лд з рамалда
йдар й ар шаян

С л н рсе е 
ашуланады, қисайған 
бетінен қайтпайды. 

Шешімді тым асығыс 
қабылдайды.

Адал дос бола алады. остық шін ке  кел ен 
қиындықты же е алады. іне жасалған 
жақсылықты, сыйлықты ұмытпайды, сондай-
ақ біреуді  тарапынан болған реніш пен 
сатқандықты ешқашан ұмытпайды.

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

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

 өздермен ан з

көрме выставка д р тради и
ал арал международный адамза елове ество

д ние зілік всемирный е і ік достижение  успех
кө е купе ма а ел

ауда тор овл ала ада а  ответственност  
требование

а ама на инание маманданд р лған спе иали ированный
 н и е дават  ре ул тат  

имет  успех
амашалау восхи ат с  востор ат с  

л боват с  
й мда ру ор ани оват е ілдіру совершенствоват

-САБАҚ1ЕЛТАНЫМ

« сп  стана »
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 өйлемдерді л р з

о  н тиже мақсат көрмесі тамашалады
ұйымдастыру өпестер ниеж ілік жетілдіріп

1. Жа адан ашылған ауыт жұмысы ................ ........... беруде.
2. ......................... саудасын керуен арқылы жасаған.
3. Орталық мұражайда қа ақстандық суретшілерді  ................ ашылды.
4. елесі айда өтетін семинарды .......................... қаржы бөліміне табысталды.
5. өрме е кел ен қонақтар ХХ  ғасырды  техноло и  жетістіктерін .............
6. рбір адам алдына ........................... қойса, жұмысы н тижелі болады.
7. а ақстан ................................ сауда ұйымына м ше - ел.
8. Алған білімді немі ..................................... отыру керек.

 йке ендірі із

1. халықаралық 1. уежай 1.1
2. д ст р 2. жету .....................
3. мамандандырылған 3. қалыптастыру .....................
4. талап 4. көрме .....................
5. сауда 5. өмірі ......................
6. бастама 6. жасау .....................
7. жетістікке 7. көтеру ....................
8. адам ат 8. ету ....................

 ауа  ері із
1. Сі  көрмелер е барасы  ба
2. а ақстан қандай халықаралық ұйымдарға м ше
3. ниеж іне танымал қандай адамдарды білесі
4. « өпес» де ен қа ір і ке де кімдер
5. Сауда жасау барлық адамны  қолынан келе ме
6. а ақстан қандай халықаралық де ейде бастамалар көтеріп ж р
7. Тіл йренуде бір жылда о  н тиже е қол жеткі у е бола ма

ҚЫ ЫМ

 ауа  ері із

1. Сі  ран и ға барса ы  е  бірінші қайда барар еді і  
2. йфел  мұнарасы қай жылы ж не қандай мақсатта салынды деп ойлайсы
3.  алғашқы ниеж ілік көрме қай елде ж не қай жылы болды деп ойлайсы

  м  

Төменде і адамдарды  тарихтағы орыны туралы айты ы дар.

к р л  
а ер

енри 
К ул

л ер  
е из

зе  
ак н

а ле н 
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 з

лемні  й ілі көрмелеріні  алғашқысы « ire e ai t e is» деп аталады.Бұл 
көрме Париж ма ында өткен. лемні  алғашқы көрмесіні  не і ін 629 жылы корол  

а оберт қалаған. Ал 710 жылы осы көрмесі лемні  700-ден астам көпестерін 
жинаған.

ірінші д ние зілік көрме  
л  нд ндағ  айд ая ағ нда 

ө і  л көрмені мемлеке  
айра кері  к і кер не дизайнер 
енри К ул не л ер  е из 
анзадан  а ама мен ө і  

Көрмені  ран  арл  елдерді  
л  і і  адамза  е ілдірумен 

айнал у  лд  Көрмені  е  а  
көрнек і ғимара  зе  ак н 

алған ру ал  арай лд  л 
арай емірден не ш н дан 

рғ з лған  

Алғашқы көрме о  н тижесін бер ен со , 1855 жылы аполеон  қайтадан 
көрме ұйымдастыруға жарлық береді. Сөйтіп 1867 жылы Париж қаласында 

ниеж ілік көрме өтеді. ран и  астанасы көпте ен жылдар бойы ниеж ілік 
көрме орталығы болады. 1989 жылы көрмені  басты орталығы йфел  мұнарасы 
болады. Ал 1900 жылы Парижде і көрмені 51 миллион адам тамашалаған. Бұл 

 ғасырдағы рекордтық сан еді. ниеж ілік көрме е р ел ө  көрмесін арнайы 
павилиондарда көрсету д ст рі басталды. 

р жылдары көрмеде адам ат ойлап тапқан жа алықтар көрсетіле бастады.
1904 жылы Американы  Сан-Луис қаласындағы көрмеде келушілер е мұ  

қосылған ш й, балмұ дақ ж не жа а туылған н рестелер е арналған инкубатор 
көрсетілді.

 1939 жылы  - оркте телевидение тархиында радио жетістіктері мен 
алғақшы су трубинасы көрсетілді. Осы көрмеден кейін ниеж ілік көрмені  
қағидасы ө ертілді. нді көрме нақты м дени тақырыптарды қамтитын іс-шара 
болды. Техноло и лық жетістіктер екінші орынға ауыстырылды.

1928 жылы Парижде Халықаралық көрмелер б росы құрылды. Б ро жалпы, 
халықаралық ж не мамандандырылған көрме ұйымдастырумен айналысады. 

( : a . )

 ауа  ері із

1. Алғашқы ниеж ілік көрме не е ран и да ұйымтастырылды деп ойлайсы  
андай себептері бар

2. Төменде і адамдар ниеж ілік көрме шін не істеді  імні  е бе і көп деп ойлайсы

к р л  а ер енри К ул л ер  е из зе  ак н
а ле н 

3. Алғашқы ниеж ілік көрмеде қандай жа алықтар көрсетілді
4. Бірінші ұйымдастырылған көрмелер мен 1939 жылдан кейін і көрмелерді  қандай 
айырмашылығы бар
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 ауа  ері із

М СА А М ҚА А АҚ А А А А ЫС Ы
629 710 1855

700 1851 1867
1989 1900 51

1904 1939 1928

  м  

М тін бойынша екінші топқа 5 сұрақ дайында ы . Жауап алы ы .

 ауа  ері із

1. «Астана С ПО - 2017» мамандандырылған 
көрмесіне барды ы  ба
2. ай елдерді  павилиондарын аралады ы
3. ай елді  павил оны ұнады  е е

 з

«Астана ЭКСПО- 2017» қызықты ақпараттар

көрме е 
 елден 

адам кел ен

көрмені 
ш айд  
ішінде 

 милли нға 
у  адам 

амашалаған

көрмені 
л ғ мен 

аралау шін 
 аға  

а е  екен 

К  
аумағ нда  
к нні  ішінде 

 м  м
дени і шара 

ө і

р лем  
а ил н н 

алу шін 
 м  нна 

ме алл мен 
 іре ей 
йнек 

лдан лған

еран  
ал  

аумағ : 
 м  шар

ш  ме р

көрмені  ар
л  н анда
р н алу шін 

 м  нна 
ме алл   
м  нна 
е н ке кен

К ға  
елді  мем
леке  не 

кіме  а ш
лар  келі  

көр мені  р
ме і нағ  

лған

м  і е
ен ерік ілер 
ан   

К да 
йлену ура

л   н  
а алған

ш ай ішінде 
келушілер 

көрме 
аумағ нда 

 милли н
нан а ам 

уре ке кен

ғал мдар  
ғ л ми а а
л  нған

 м  
р і  өнер көр

е кен екен

( : a . )
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 Ке ені л р з  алдард  м інен ал з

і е

  м  

Ақпаратты пайдалана отырып екінші топқа сұрақ қойы ы дар.

 н  а ара  н  а ара

 з

«Астана ЭКСПО-2017» шетелдіктер көзімен
«Бі ді  компани мы  бұл жерде 

иннова и лық жобаны таныстыруда. 
Бі  ағынды суды қайта қолданумен 
айналысамы . Мен а ақстанға, Астанаға 
бірінші рет келдім. СПО-2017 маған 
қатты ұнады, басқа компани лардан көп 
н рсе йрендім, рт рлі пре ента и лар 
көрдім. Мен а ақстанны  павил онын 
көрдім, маған ол жер қатты ұнады. 

кспо и и  өте лкен екен, м мкін, ол 
е  дік павил он шығар, бірақ маған 

ермани ны  павил оны - ерекше сер 
қалдырды. Ол жерде көпте ен рт рлі 
техноло и лар ұсынылған».

mо a  компаниясының 
басқарушы директоры  венгр ал ишке

«Бұл СПО керемет  Ол а ақстанды 
ө ертеді. Маған бұл жер қатты ұнады, 
бұдан бұрын Миландағы СПО көрмесіне 
қатысқанмын. а ақстан СПО-ға 
дайындық барысында өте лкен ж не 
жақсы жұмыстар атқарды. Мені  ойымша, 
бұл көрме ел е табыс алып келеді. Мен 
мұнда бір жылдан бері тұрып жатырмын, 

тали  павил оныны  құрылысы 
басталған ке де кел ен едім», - деді ол.

Италия павильонының өкілі 
Микеле Сал гарелло 

Барлық құқықтар қорғалған. i o m.  белсенді сілтемені пайдаланыңыз : .i o m. l i - o- al - - i_a3036340
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  ауа  ері із

1. Пал ишк е а ақстанны  павил оны не е ұнады
2. Микеле Сал ареллоны  СПО туралы ойы қандай

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

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

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

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

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

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

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

 ауа  ері із

«
Э

К
СП

О
 А

ст
ан

а-2017» туралы сіздің ойы
ң

ы
з?

АММАТ КА

 ре емен ан з

рделі сан есім

Асқар 1979 жылы дүниеге келген.
Олар 2016 жылы Астана қаласына көшіп келді.

301 - бет.

 е а а з

1 бір ж 1 бір мы
1 он 2 екі ж
5 бес 2 жиырма
115 бір ж  он бес 5 бес

1225 Бір мы  екі ж  жиырма бес

1 бір миллион

1 255 400
2 екі ж
5 елу
5 бес мы
400 төрт ж
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 інді  өменде і ке ені ци рмен л р з

Мен бір мы  тоғы  ж  жетпіс тоғы ыншы жылы д ние е келдім. Бір мы  тоғы  ж  
сексен алтыншы жылы бірінші сыныпқа бардым. Мектепті бір мы  тоғы  ж  тоқсан 
жетінші жылы а қтадым. Абай атындағы Педа о икалық универсетке бір тоғы  ж  тоқсан 
се і інші жылы бірінші курсқа қабылдандым. кі мы  екінші жылы аталған оқу орнын 

дік дипломмен а қтадым. Бір жылдан кейін екі мы  шінші жылы « аскад» фирмасына 
жұмысқа тұрып, фирмада төрт жыл жұмыс істедім. Сосын басқа жұмысқа ауыстым.

Туған жылы:
...........................................................................................................

Мектепке барған 
жылы: ...........................................................................................................
11 сыныпты 
аяқтан жылы: ...........................................................................................................
Студент болған 
жылдары: ...........................................................................................................
Жұмыс атқарған 
жылдары: ...........................................................................................................

 зі із урал  а ара  ері із  андард  ци рмен аз з

Туған жылыңыз:
...........................................................................................................

Мектепке барған 
жылыңыз: ...........................................................................................................
Мектепті аяқтаған 
жылыңыз: ...........................................................................................................
Студент болған 
жылдарыңыз:

а) ...................................................................................................................
ә) ...................................................................................................................
б) ...................................................................................................................

Жұмыс атқарған 
жылдарыңыз:

а) ...................................................................................................................
ә) ...................................................................................................................
б) ...................................................................................................................

 ауа  ері із

 лемні  
алғаш  
көрме і 

ашан 
лд

  лғ  
көрме е неше 
кө е  келді

 нд ндағ  
айд ая ағ нда 

көрме ай л  
ө і

 а ле н  
ай адан көрме 
й мда руға 
ай л  
арл  ереді

 ари  
ала нда 
ай л  

көрме ө і

 й ел  
м нара  ай 

л  көрмені  
а  р ал ғ  

лд

 ари де і 
 лғ  

көрмені неше 
адам 

амашалад

 з 
лған 

ш й не 
алм зда  ай 

лғ  көрме
де н лд

 лғаш  
у ур ина  ай 

л  
көр е ілді

 ал ара
л  көрмелер 

р  ай 
л  р л

д
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 кенде і киімдер неше е е рад  аған  өз ен аз з

1. мойынорағыш ............................................................................................
2. жейде ............................................................................................
3. жемпір ............................................................................................
4. ерлер кост мі ............................................................................................
5. йелдер пал тосы ............................................................................................
6. йелдер кофтасы ............................................................................................
7. ерлер бас киімі ............................................................................................

 андард  ци рмен аз з

1. «Астана С ПО -2017» көрмесіне төрт миллионға жуық адам кел ен.
2. Астана қаласыны  тұрғыны лотер дан екі миллион бес ж  мы  те е ұтып алды.
3. а ақстанны  халқы он се і  миллионнан астам.
4. Бейжі  қаласында жиырма бір миллион он бес мы  адам тұрады.
5. Т рки ны  астанасы Стамбул қаласында он ш миллион се і  ж  елу төрт мы  жеті 
ж  қырық адам тұрады.

ана К  
ерея 

аза ан ал
ей і  
ам ул 

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

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

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

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

..................................................................................................................
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А ТЫҚ МАС І І

 з

Құрметті 
ханымдар мен мырзалар, 

«ЭКСПО» қалашығына 
қош келдіңіздер!

 а ғ з

Құрметті

оқушылар

«ЭКСПО» 
қалашығына 

қош келдіңіздер!

қонақтар
қала тұрғындары
қала қонақтары

қа ақстандықтар
Марат Оспанұлы

көрме е қатысушылар

 з

өрме туралы қы ықты ақпарат 
бер ені і  шін

- алғыс айтамын

- алғыс білдіремін

- ри ашылығымды білдіремін

- алғысым шексі

 а ғ з
л і: 
ұрметті, Марат Оспанұлы бі е көмек көрсеткені і  шін алғысымы  шексі

Құрметті
.................................
.................................

қол ұшын бер ені і

шін

алғыс айтамын
ақпаратпен таныстырағыны ы алғыс білдіремін
ты дағандары ы ри ашылығымды білдіремін
к тіп алғаны ы алғысым шексі
сенім білдір ені і
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ТЫ А ЫМ

 ауа  ері із

1. «Астана СПО -2017» туристерді несімен қы ықтырды деп ойлайсы
2. Туристер басқа ел е кел енде е  бірінші не е кө іл аударады
3.  а ақстанға кел ен туристер а ақстан халқы туралы қай сө ді жиі айтады деп 
ойлайсы  

 да з  иі і а ара  аз з №31

1. Артур қай елде тұрады  ....................................................................................
2. СПО аймағын сипаттайтын екі сө  ............................... ............................
3. Астана туралы екі пікірді жа ы ы  .................................. .............................
4. Артурды қандай жай қуантты  .......................................................................

 да з  ра а ауа  ері із №32

1. Ол Астанаға қашан келді
2. Ол е  бірінші қай елді  павил онына барды
3. але бұрын Астанада болды ма
4. Оны  ойынша а ақстан қалай дамуда
5. а ақ халқы туралы қандай пікір айтты
6. СПО туралы кімдер е айтқысы келеді

 да з  ара  д р р н 
ек ері із №33

«Нұр Әлем» павильоны
ре і а ара д р р

1. « ұр лем»  өрме кешеніні  орталық лементі.
2. Бұл лемде і екінші сфералық ғимарат.
3. Сфералық  ғимаратты  диаметрі 80 метр.
4. а ақстан павил оны 2 қабатта орналасқан.
5. а ақстан павил онына келушілер елді  тарихы, м дениеті, 

д ст рі, көрікті жерлері туралы ақпарат алады.
6. « ұр лем» өрмеден кейін лттық мұражай болады.
7. « ұр лем» шолу ала ына баспалдақ арқылы көтеріледі.
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 р лем  а ил н  урал  м інді ай а да з  
өменде і уре ер көме імен а ил н урал  ай  ері із

А ТЫ ЫМ

  м

Төменде і сө дерді екінші топқа жасыры ы дар.

 тобыны  сөздері  тобыны  сөздері
Болашақ нер и сы « ұр лем» сферасы

10 маусым 10 қырк йек
оре ндістан

Павил он Отшашу
Пре идент онақтар

а ақстандықтар Шетелдік туристер

 й н

«Құпия сөйлем»
1. р тіл йренуші Халықаралық көрме, Астана 

СПО көрмесі туралы бір сөйлем жа ады.
2. Сөйлемдер қорапқа салынады.
3. Сөйлемді ке екпен алып оқы ы дар.
4. ріптесі і  қандай сөйлем алғанын білу шін 
оған сұрақтар қойы ы .
5. Ойын жасырын сөйлем е сай сұрақ 
қойылғанша немесе уақытқа ойналады.
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ЖА Ы ЫМ

Сі   жұмыс істейтін мекеме «Астана СПО-2017» көрмесінде көрме ұйымдастырмақшы. 
Сол іс-шараны ұйымдастыру сі е тапсырылды. кспо қалашықтан көрме ала ын алу 

шін төменде і ақпаратты беруі і  керек.

*ТЕЛЕФОН

*EMAIL

*ШАРАНЫҢ ТОЛЫҚ АТАУЫ

*ШАРАНЫҢ ФОРМАТЫ

*ШАРАНЫҢ ШАМАЛАНҒАН КҮНІ

*ШАРА БАСТАЛУЫНЫҢ УАҚЫТЫ

*ШАРАНЫҢ ҰЗАҚТЫҒЫ

 Телефон

 Email

 Шараның толық атауы

Шараның форматы

Шараның шамаланған күні

Шара басталуының уақыты

Шара ұзақтығы

*ҚОНАҚТАРДЫҢ САНЫ (ЕГЕР БІРНЕШЕ АЛАҢ БОЛСА, 
ЖАЛПЫ ҚОНАҚ САНЫН ЖӘНЕ ӘР АЛАҢҒА БӨЛЕК 

КӨРСЕТУ)

Қонақтардың саны (Егер бірнеше алаң бо)

*БАСҚА ТЕХНИКАЛЫҚ БӨЛМЕЛЕРДІҢ ҚАЖЕТТІ САНЫ Басқа техникалық бөлмелердің қажетті са

*ПИРОТЕХНИКАНЫҢ БОЛУЫ Пиротехниканың болуы

*ҚОСЫМША ҚЫЗМЕТ/СЕРВИСТІҢ КЕРЕКТІГІ Қосымша қызмет/сервистің керектігі

*АЛАҢҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Алаңға қойылатын талаптар

*Сұраным барлық ақпарат көрсетілген жағдайда ғана қарастырылады.

Жіберу

   

:  
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  м  өменде і йларға ікір ілдірі із

Менің ойымша, 
«Астана ЭКСПО-2017» 

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

ғар  
де ейде ө і

аза анға кө  
ин е иция ал  келді

К і керлер е 
м мкіндік ер ерді

аза анд  лем е 
ан

л і:
, мені  ойымша «Астана СПО -2017» ..........................................................

Жоқ, мені  ойымша «Астана СПО -2017» .......................................................

 андард  а з  ар андард  ел іле із  ауа  ері із

88
153
51
56

2800
2017

93
96

178
1928

Бұл сандар «Астана СПО -2017» туралы қандай ақпарат береді

-САБАҚ2ЕЛТАНЫМ

рі ті ме ен
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 өздермен ан з

киелі ер обетованна  емл мд  ау пес анные оры
көрік і мекен красивое место е ке іру вспоминат

ір пе ера аралау посе ат
зияра  е у паломни ество д ру ул т
а з іме ле енда аул  айма орный местност

р поход рманд  ал а лесна  полоса
улие адам св той еловек р тайна/секрет
уенді ар ан По ий бархан ури ік ағ туристи еский направление
р ал ентр ш ғ н атрата

 йке ендірі із

и рат т сіру 1.............................................................
а ы қыдыру 2.............................................................
көрікті ету 3.............................................................
таулы бағыт 4.............................................................
орманды іме 5.............................................................
туристік мекен 6.............................................................
еске алқап 7.............................................................
са бақта аймақ 8.............................................................

 ауа  ері із
1. ер сі  а ақстан бойынша са хат жасаса ы  қайда барар еді і
2. а ақстандағы қандай киелі орындарды білесі  
3. Сі е таулы аймақ ұнай ма лде орманды жерлер ұнай ма  емалысы ы ды қайда өткі-

ер еді і
4. Со ғы рет қашан са хат жасады ы  ске т сіре аласы  ба  

  м
1. Төрт топқа бөліні і дер.
2.  кестелері і ді толтыры ы дар.
3. Басқа топпен ақпаратпен бөлісі і дер.

Шет елден кел ен қонаққа қандай көрікті орындарды көрсетер еді і

О т стік тобы ..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Солт стік тобы ..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Батыс тобы ..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Шығыс тобы ..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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 ауа  ері із
1. Суреттерде і жерлер а ақстанны  қай аумағында орналасқан  
2. Олар қалай аталады  
3. Сі  ол жерлерде болды ы  ба  

л і: № 10. 
Батыс а ақстан Ақтау қаласы. аспий те і іні  жағасы. Ол жерде болдым/болған 
жоқпын. Маған аспий те і і ұнады/ұнамады, себебі..............................

ҚЫ ЫМ

 ауа  ері із  

Сі  төменде і жерлерді  қайсысына барар ерді і  е е

 ікір ілдірі іздер

1. Туристік орын мен киелі орынны  қандай айырмашылығы бар
2. « и рат ету» де енді қалай т сінесі
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Ә� � і бархан

Бел ілі уенді бархан  құмды тауы Алматы облысында 
орналасқан. Алматы қаласынан 182 шақырым. Оны  
биікті і 120 метр ж не шамамен 3 шақырым. уенді 
бархан  құмды тауы лкен ж не іші алқан таулары 
арасында орналасқан.  Бұл құмды тау ұсақ та а құмнан 
тұрады. Жел болғанда тау н  салып, даусы бірнеше 
шақырымға жетеді ж не ор анны  даусын еске т сіреді. Ол 
жерде та ерте  к нні  шығуын ж не кешке к нні  батуын 
тамашалауға болады. Сондай-ақ к ні бойы тау жоталарын 
аралап, жа у немесе атпен  са хат жасауға болады. 

 ауа  ері із
1. уенді бархан деп аталу себебі неде
2. Сипаттамасы  .....................................................................................................
3. ео рафи лық орналасуы  ...............................................................................
4. Ол жерде туристер не істей алады  

 з

«Ақ� ш� » үңгірі

О т стік а ақстан облысында киелі мекендер мен 
көрікті жерлер көп. Соларды  бірі  Б йдібек ауданындағы 
«Ақмешіт» ірі. ір Шымкенттен шамамен 70-80 
шақырым жерде орналасқан. Ақмешіт ірі жер ілікті 
халық арасында киелі ір болып саналады. Адамдар к ні-
т ні Алладан пер ент сұрап немесе қиындықтан шығуды  
жолын тілеп и рат ету шін ж не турист ретінде келеді.

ірді  ұ ындығы  120 метр, ені  60-80 метр, биікті і 
шамамен  35 метр, төбесі к мбе е ұқсайды. Бұрын ір 
ішінде жабайы ж ім мен б лдір ен өскен екен.

Есіркеп Қойкелді батыр жорыққа дайындалып 
жатқанда нөсер жаңбыр жауады. Сонда ол 
10 мыңнан астам әскермен үңгірге түскен.

Содан кейін жауынгерлердің бірі: «Бұл үңгірді 
Есіркеп немесе Қойкелді деп атайық» деп ұсыныс 
айтады. Сонда батыр қарсылық білдіреді. «Бұл үңгір 
бізді жаңбырдан қорғады, таңғы намазымызды оқуға 
жағдай жасады, тастары да аппақ екен, сондықтан 
бұл жерді енді «Ақмешіт» деп атайық» дейді.

қмешіт  гірі жайлы а ыз ә гімелер
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Бұл жерде айда ар мекендеген дейді. Айда ар 
халыққа маза бермепті. Ашуланған халық Ақмешіт 
әулиеге келіп «біліміңнің күшімен айда арды байлап 
тасташы» деген өтініш айтады. Сонда Ақмешіт 
әулие : «Жарайды, айда арды байлап тастайын, 
алайда мен ұрпақсыз қаламын» деп қайғырыпты. 
Ол өзін емес, халықты ойлайды. Сөйтіп айда арды 
ілімінің күшімен бағындырған екен. Ақмешіт 
әулие денесін осы үңгірдің ішіне жерлеген екен. 
Сол себепті үңгір «Ақмешіт» деп аталған екен.

мəтін авторы: Əйгерім Бегімбет
: . . 866165-alla a - - a - l i - m . ml

 інен мағ нала  өздерді а з

қасиетті сарбаз
болып табылады мүмкіндік беру
нәресте тыныштық бермеу
құлшылық ету мұңаю
шайқас білім

 өменде і андар м індерде андай а ара  ереді

120 3 182
70

80 60
35

 ауа  ері із

1. Жер ілікті халық шін Ақмешіт қандай жер
2. Адамдар қандай мақсатпен келеді
3. ойкелді батырды  ір е т су себебі неде
4. Батыр жауын ер е не шін қарсылық білдірді
5. ойкелді батыр ірді не е «Ақмешіт» деп атады
6. Халық Ақмешіт улие е не себепті келді
7. Сі е қай а ы  ұнады  е е
8. ай а ы  шындыққа жақын деп ойлайсы  Себебі

 ауа  ері із

а ақстандағы жерлер туралы а ы дар білесі  бе
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АММАТ КА

 ре емен ан з

Ме іл стеу

Олар күні бойы жолда болды.
Асан Түркістан қаласына таңертең шығады.

302 - бет.

 иі і өзді аз з

Т ТА Т Т С Ш

............................. ............................... ................................ ..............................
 ауа  ері із  

ай уақыт

Т ТА Т Т С Ш

1. Ол та ға дейін ұйықтаған жоқ, себебі ол емтиханға дайындалды. Ол қашан ұйықтаған 
жоқ
2. Сағат т скі 12 00 болды. Асқар бұнда 3 сағат бұрын келді. Ол қашан келді
3. Арман мектепте екінші ауысымда оқиды. Ол мектепке қашан барады ж не қашан қай-
тады

 йке ендірі із

1. та ерте нен 1. бойы
2. кешке 2. жа дай
3. т ні 3. дейін
4. ала 4. бері
5. кешке 5.қарай

 ашан  рағ на ауа  ере ін өздерді  а н з з

1. онақтар кешке қарай келетіндерін айтты.
2. Оқушылар жа  бойы демалыста болды.
3. Астана қаласына маусымда келетінін айтты.
4. Ол та нан бері жол ж ріп келеді.
5. Асқар емтиханға дайындалу шін т ні бойы ұйықтаған жоқ.
6. Олар б ін Орталық мұражайға баратын болды.
7. Астана қаласында өткен жылы қар қалы  жауды.
8. Биыл тест тапсырған студенттер саны былтырғыдан екі есе көп.
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 ауа  ері із
Олар қашан теледидар көреді

дамдар ағдарлама ашан көреді

уле  
утбол :  д й ен і

Т  :  р ен і

йдар 
«Айтуға о ай» :  р ен і ей ен і
Жа алықтар :  ма  ен і

амал 
Та шолпан :  к нде

«Ас д мді болсын» :  ей ен і  ек ен і

р м 
Мул тфил м :  к нде

Сериал :  ен і  ек ен і

л і: Дәулет дүйсенбіде кешке қарай футбол қарайды.

А ТЫҚ МАС І І

елесі 
а лдамадан 
5 автобусқа 
отырасы . 
« есене» 
а лдамасынан 
т сесі .

Оқасы жоқ

Кешірі із  
ожа-Ахмет 

ссауи кесенесіне 
қалай баруға 

болады  
й  

і ері ізші

өп рақмет

а у е і із  
жолға дейін лі ұ ақ па

й а й рма з  
мен білмедім.

еші ке  шіркеу е  
ке ене е ай

а л а да  адамд  
кір із ей рған к зе ші 

уре  керек

 й  е е із   
м нда рамал з кіру е 

лмайд
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ТЫ А ЫМ

 ауа  ері із

Бұл тастар а ақстанны  қай аймағында деп ойлайсы
Олар қалай пайда болуы м мкін
Адамдар қолдан жасауы м мкін бе

 да з  ауа  ері із №34

1. Мекен қалай аталады  ..........................................................................................
2. Бұл тастар қайда орналасқан  .............................................................................
3. Мекенні  ғажаптығы неде  .................................................................................
4. Тастар не е ұқсайды  1 ............................... 2 ......................... 3........................
5. ылыми тұрғыдан алғанда тастар қалай пайда болған  .................................
6. Тастарды  пайда болуын ғалымдар қалай атайды  .........................................

 інді ай а да з  и і өзді аз з

А ы  бойынша, ба ғы бір ....................... Ма ғыстау жеріне мы даған жау скері ...................... 
Жер ілікті ....................... оларға қарсы тұра алмасын біліп, Жаратушыға дұшпан .................. 
тасқа айналдыруын сұрап жалбарынған ...................... Сол с тте к н к ркіреп, най ағай 
ойнап, арам ниетпен кел ен қалы  қол т елдей ..................... болып қатып қалған деседі.

 да з  ауа  ері із №35

1. М тін не туралы  ................................................................................................
2. а ақстанны  қай бөлі і туралы айтылады  ..............................................
3. Бұл жерде қандай атақты орындармен салыстырады  ...........................
4. Аталған жер мемлекет қарауында ма  ..........................................................
5. Бұл жерді қорғау шін жұмыстар ж р і іліп  жатыр ма  ........................

 інді ай а да з  ара  ан а з

ре і а ара д р р
1. Суреттер 2008 жылы табылды.
2. Торғай свастикасы, штоғай шаршысы, Бестам ше бері, 

оғай кресті, Ашутас кресті сынды бейнелер е  лкені.
3. Суреттерді биіктен көру м мкін емес.
4. Торғай халқы бұл туралы бұрынан біл ен.
5. Ол жерде көлікпен ж ру е, мал жа ға тиым салынған.
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 ауа  ері із

1. ай жерді халық көп біледі
2. ай аймақ мемлекет қорғауында
3. ай жер туралы а ы  бар  

А ТЫ ЫМ

 ікір ілдірі іздер

Қ� ақ�  � ың � � ғ� ы 
�  � а. Д� �  � н � ы� �  ө�  
көп, �  й�  кө� � �  қ� ақ�  н-
� қ� р ол � р� рді � �  � р� йді. 
С� � і � �  � п � � й� з?

Қ� ақ�  � ың � � ғ� ы 
�  � а. Д� �  � н � ы� �  
ө�  көп, �  й�  кө� � �  қа-
� қ�  � ық� р � т � �  � � п 
� �  у�  жөн кө� ді. 
С� � і � �  � п � � й� з?

ЖА Ы ЫМ

аза андағ  өзі із іле ін ір көрік і ер урал  а ара  аз з

МЕН БІЛЕТІН ЖЕР

Атауы ............................................................................................................
Орналасқан аймағы ............................................................................................................
Сипаттамасы ............................................................................................................

алай баруға болады ............................................................................................................
Туристер не істей алады ............................................................................................................
Ол жер туралы а ы  бар ма ............................................................................................................



ХБӨЛІМ

1-САБАҚ

2-САБАҚ ріптес ж не достық

Мемлекеттік қы метші тикасы
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 з  ікір ілдірі із

С
ІЗ

 Қ
А

ЛАЙ ОЙЛАСЫЗ? а ақстанда 
демалатын орындар 
жеткілікті, алайда 
туристік қы мет 
көрсету сапасы 
төмен.

емалыс орындары 
мен жол ж ру тым 
қымбат, сондықтан 
кейбір адамдар 
ар андау шет 
елдер е барады.

а ақстанда 
көрікті жерлер өте 
көп, алайда оларға 

бару өте қиын. 
Себебі ол жерлер е 

дейін жол қатынасы 
өте қиын.

а ақстанны  демі 
жерлері баршылық, 

алайда олар тым 
алыста. Жол ж ру е 

көп уақыт кетеді

 р м урал  а ара  ері із  аға  рн на уа  ілдіре ін өздерді 
айдалан здар

Сырымның бір күні

а ер е    ке дейін   ен кейін   кешке дейін   кешке арай   нде

:
утбол қарау 

: :
елісімшарт жасау

аға  : :
Жиналыс, 

ріптестермен 
ке десу, 

хатқа жауап беру 

:
офе ішу 

:
Жа алықтар 

ты дау 

:
Жұмысқа бару 

:
утбол қарау 

: :
Отбасымен 
тамақтану 

Сағат : :
Ж іру 

-САБАҚ1ЖҰМЫС ЖӘНЕ ЭТИКА

емле етті  қы мет і т асы
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 өздермен ан з

мемлекеттік 
қы метші

 удар енн й 
лу а ий

шектен тыс шығу ерезмерн й

на ар аудару ра и  нимание сенімді болу  у еренн м
қоғам м шелері лен  е шыдамсы дық не ер ение
адам ершілік умани м  

уманн
 ел е н

екіж ділік д ули ие  лицемерие

мейірімділік д р а
ла к  
мил ердие

өтірік айту л а  ри  не ра ду

адалдық е н  мансап кар ера
ө ін-ө і ұстай білу дер а  е я 

е енн
т каппарлық к мерн

сыртқы бейне нешний ид талап қо ред я ля  ре ание
қажымас е бек ра а  ез у али бедел авторитет  

по ет  
репута и  
уважение

ділдік ра едли сыпайы е ли й

 иі і өзді аз з

з өзін ау ілу а ма  е ек ө ірік ай у  екі зділік ділдік назар аудару

1. көп е бектену .....................................................................................
2. бір н рсе е кө іл аудару .....................................................................................
3. немі шындықты жақтау/айту .....................................................................................
4. ісі мен імесі сай емес .....................................................................................
5. шындық жасыру .....................................................................................
6. ке  кел ен орында ө ін қадағалау .....................................................................................

  м  кінші а өзді ай здар  лар өз ірке ін а айд

 н  өздері  н  өздері
мемлекеттік қажымас

талап сыртқы
өтірік қоғам

сенімді на ар
шектен тыс ө ін-ө і

 иі і а ард  а да з

Жұмыста бедел жинау үшін:

жұмысқа кеші у 
немі сұранбау 

уақытында жұмысқа келу
тапсырылған жұмысты уақытында орындау

ріптестермен немі амандасу
ріптестермен жақсы қарым-қатынаста болу

жұмыстастар туралы өсек айту
ріптестер е немі көмек беру

«ренжіме, уақытым жоқ», «кейінірек көмектесейін» де ен сө дерді жиі айту
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  м  ікір ілдірі іздер

Жұмыста құрметті, сыйлы қызметкер болу үшін ........... 

не і еу керек не і емеу керек

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

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

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

 ауа  ері із

Сіз не істер едіңіз?

 рі е і ізден ке е  рау керек лд  алайда л нуш мен өйле і  р  
із:

а  кешірім сұрап, сө дерін бөлесі
б  тұтынушы кеткен со  келесі

 а ер е  м а кел енде:
а  барлық ріптестермен амандасасы

 б ріне амандасу міндетті емес
б  тек көр ен адамдармен ғана амандасасы

 із а н арала ай н рі е і із м  ар нда  ізді  и ғ здан 
а

а  менде оны  иығынан қағамын
 та қаламын, ндемеймін

б  екінші рет олай істеуді сұраймын
 із а ен ір ан  ал ла  а р з  л кезде рі е і із келді  із:

а  імені тоқтатамын
 басқа іме бастап кетемін

б  оны  шығып кетуін сұраймын
 ізді  м  еле н зға іреу а еле і  рау шалд  із:

а  қателескені туралы айтып т сіндіремін
 телефон тұтқасын қо  саламын

б  екінші рет нөмерді дұрыс теруін  өтінемін
 а зд  келі өз е кеші і  келе а р з  Кіре ері е ір адаммен а ғ  
алд з  із:

а  оған жол беріп, өткі іп жіберемін
 еште  айтпай, ө ім бірінші өтіп кетемін

б  екінші рет кө іне қарап ж руін айтып, ө ім бірінші өтемін
 ізді  өлім е а а  маман келді  н  е  ірінші кіммен ан ра з

а  барлық ріптестермен таныстырамын
 ө і танысып алады

б  тек басшылармен таныстырамын
 а а лд  мерекеде а  арала ай н рі е ері ізді  ан нан р н 

өлінді  із:
а  орнымды ауыстыруды сұраймын

 олармен жақын танысуға тырысамын
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ҚЫ ЫМ

 ікір ілдірі із  

емлеке ік 
зме ші шін 
не ма зд

Міне і жақсы болу керек

 ісін жақсы білу керек, міне і 
ма ы ды емес

 з

Мемлекеттік қы метшілерді  тикасы  басты на ар 
аударатын м селе. Мемлекеттік қы меткер р т рлі қоғам 
м шелеріні  өкілдерімен жұмыс істейді, сол себепті аса 

лкен дайындықпен қы мет атқаруы тиіс. Сонымен қатар 
адам ершілік құндылықтар, адамға де ен мейірімділік, 
оны  жанын т сіну, көмек беру е ұмтылу, р жұмысына 
адал болу ж не т.б. адам ершілік қасиеттері  оны  басты 

тикалық құндылықтары болып табылады.   ы мет 
орнында   ө ін-ө і ұстай білу е, сыртқы бейнесін мен киіміні  
т ртіпке сай болуын қадағалау, қимыл- рекеттерін  іме 
ке інде қолдана білу е, анық рі т сінікті, ж йелі 
т рде сөйлей білу е  мемлекеттік қы метшіні  
ж не жалпы қы меткерді  басты на ар аударуы тиіс. 

: ma ag . igi g i _ aga a _ ag a 34217

 ауа  ері із
1. Мемлекеттік қы метші не е ө  жұмысын лкен жауапкершілікпен атқару керек
2. Мемлекеттік қы метшіні  қандай тикалық құндылықтары болу керек
3. Жұмыс барысында не е басты на ар аударуы тиіс

 з

Мемлекеттік қы метші шін ө іне шектен тыс сенімді болу, 
қы меттестеріне, бағыныштылары мен келушілер е шыдамсы дық 
көрсету  лкен қателік. Мемлекеттік қы метшіні  шыншыл болуы  
оны  ма ы ды морал дық қасиеті болып табылады. Ол екіж ділікке, 
өтірік айтуға, жұмысты жеке мақсаты, мансабы шін пайданалуға 
болмайды. Мемлекеттік қы метші е т каппарлық жараспайды. оғамдық 
пікірді есепке ала отырып, ө   ө іне жоғары талап қо  білу мемлекеттік 
қы метшіні  ө ін  ө і ұдайы жетілдіруі болып табылады. Талап қо , 
сұрай білу де  мемлекеттік қы метшіні  к сіптік имиджіні  бірі.

 Мемлекеттік қы метші е қажет бір қасиет  ты дай білу. Ты дай білу сөйлеушіні  
сө ін бөлмей мақұлдау ғана емес, оны  ойына, се іміне ортақтасу. Сөйлеп отырған 
адамға ты даушыны  бет құбылысы  бейтарап отыр ма, жалығып кетті ме, лде 
қы ығып, көмектесу е дайындалуда ма б рі сер етеді. ы метшіні  жеке бас 
проблемасы імелесушінікіне қарағанда к рделі, қиын м селе болса да, ол тындаушы 
ретінде ө  проблемасын естен шығара тұруы тиіс. Мемлекеттік қы метшіні  ө  
беделі  ө  ісін тере  білуі мен қажымас е бек, адалдық пен ділдік арқылы келеді. 
Мемлекеттік қы метшіні  басты қы меті  «адам факторымен» жұмыс істей білушілік.

: ma ag . igi g i _ aga a _ ag a 34217  
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 иі і а ара  аз з  

1. Мемлекеттік қы метші жіберу е болмайтын екі қателіктер
 ............................................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................................

2. Жұмысты пайдалануға болмайтын екі н рсе
 ............................................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................................

3. Мемлекеттік қы метші е т н емес ш қасиет
 ............................................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................................

4. Ты дай білу е қатысты 3 ма ы ды н рсе
 ............................................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................................

5. Мемлекеттік қы меті ты даушы тарапыннан бақылайтын 3 н рсе
 ............................................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................................

6. Мемлекеттік қы метші бедел жинау шін
 ............................................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................................

 ікір ілдірі із

Мемлекеттік қызметшілерге 
қандай талаптар қойылу керек?

АММАТ КА

 ре емен ан з

Септеулік шылаулар

Жұмыста беделге ие болу үшін көп еңбектену керек.
Олар Астана арқылы Көкшетау қаласына кетті.

302 - бет.
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 иі і ш лауд  аз з

кейін сайын кейін туралы жайлы
арқылы т рі ді шін қарай со

дейін

1. ріптестермен жақсы қарым-қатынаста болу ............ олармен жақсы араласу керек.
2. Олар кел ен хаттарға к н ................. жауап береді.
3. Асқар жұмыс .................. хабарландыруды а еттен алды.
4. айы ды, өлсай көлдеріне Саты ауылы ................ баруға болады.
5. а ақстанны  киелі жерлері ................. көпте ен а ы дар бар.
6. Жасыбай көлі жанындағы тастар қолдан жасалған м сіндер .....................
7. Олар т ске ....................... қалаға келетіндерін айтты.
8. уенді барханда кешке .................. к нні  батуын тамашалауға болады.
9. Туристер т стен .................... тау ішін аралау турына жа ылды.
10. а ақстанға са хат жасағаннан ...................олар ерекше серде болды.

 йке ендірі із

1. Бір н рсе туралы ақпарат беру 1. т рі ді, секілді
2. Бір н рсені  көме і арқылы екінші рекетті жасау 2. кейін, со
3. Бел ілі бір уақыт, іс- ркет лі болған жоқ, алайда болады 3. арқылы
4. Бел ілі бір уақыт, іс- ркет болды, н тиже бар 4. жайлы, туралы
5. Бір н рсені  екінші н рсе е ұқсауы 5. қарай, таман
6. рекетті бірі е атқару 6. дейін, шейін, 
7. Бел ілі бір орынға, уақытқа жақындау 7. бір е

  м
кінші топқа сұрақтарды қойып жауап алы ы дар. Жауапта міндетті т рде шылаулар 

қолданылу керек.

 н  ра ар  н  ра ар
1. Жақсы маман болу шін не істеу керек 1. Сі дерде жиналыс т ске дейін бола ма
2. н сайын айлық алу м мкін бе 2. ешке қарай к нні  батуын тауда 

көрді і дер ме
3. а ақстанны  киелі мекендері туралы а ы  
білесі дер ме

3. Жұмыс уақытынан кейін қаласы дар ма

4. Б йтерекке лифт арқылы көтерілді і дер 
ме

4. Шетелдік компани лармен бір е жұмыс 
істейсі дер ме

5. Мемлекеттік қы метші тикеті жайлы қан-
дай кітаптар оқыды ы дар

5. Сабақтан кейін қайда барасы дар

  м

Бірінші топ бір ойды айтады. кінші топ жалғастырады.

  
1. а ақ тілін йрену шін ..................................................................
2.............................................................. ..................................................................
3.............................................................. ..................................................................
4.............................................................. ..................................................................
5.............................................................. ..................................................................
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А ТЫҚ МАС І І

о ырау 
шалғаны ы  шін алғ  
ілдіремін  Сі бен мінде і 

рде хабарласамы

Кө іл й  
дағандар зға 

рақмет

рме і
Сырым алайбердіұлы
Мерейтойы ы  құтты 

болсын  Шын ж ректен 
құттықтаймын

ТЫ А ЫМ

 ауа  ері із
1. ін-ө і ұстау неден басталады деп ойлайсы
2. Жұмыста кім кім е бірінші ж не қалай амандасу керек
3. Мемлекеттік қы метішіні  киімі қандай болу керек
4. Жақсы сөйлеу е йрену шін не істеу керек

 да з  й лған а ара  ел іле із №36

Ақпарат
Амандасу тикеті туралы
Тұтынушымен жақсы қарым-қатынас туралы
Сыртқы келбет, киім жайлы
Мемлекеттік қы метішіні  міне і туралы
Сөйлеу өнері туралы

ріптестермен жақсы қарым-қатынас орнату туралы
Белсенді ты дау
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 ара  ай а да з  ра арға ауа  ері із

1. Бағынышты адам кім е амандасады
2. өпте ен елдерде тұрмыстағы йел адаммен қалай амандасады
3. андай қы меткер сенім е те  ие болады
4. Сауатты сөйлеуді йрену шін не істеу керек  3 д лел жа ы ы .
- ...........................................................................................................................................................................................
- ...........................................................................................................................................................................................
- ...........................................................................................................................................................................................
5. Сі ді ынтамен ты дай шін сі  не істеуі і  керек

А ТЫ ЫМ

  м

А  Төменде і ойлармен келісесі дер ме, келіспейсі дер ме  е е  ақты д лел келтірі і дер.

  
1. р қы меткер ө іне ұнаған киімін ки  
керек.

1. Жиналыс ке інде ө  пікірі ді ашық айту 
керек.

2. ріптестермен немі пікірталас жасап тұру 
керек.

2. ріптестер е немі көмектесу керек.

3. Беріл ен тапсырманы жұмыс уақытында 
л ермеді і . Жұмыстан кейін қалып істеу 

керек

3. Жұмысқа қай уақытта келу, кету ма ы -
ды емес, е  бастысы жұмысты уақытында 
а қтау керек.

4. «Тұтынушы немі дұрыс айтады» 4. Басшыны  айтқаны рқашан дұрыс

 Мемлекеттік қы метші жұмысқа орналаспас бұрын, жұмыс тикасы, адамдармен 
қарым-қатынас жасау секілді арнайы курстардан өту керек.

ЖА Ы ЫМ

 ра ар й нша өз й зд  аз з

1. Мемлекеттік қы метші е қандай талаптар қойылу керек
2. ы меткер ө ін-ө і дамыту шін не істеу керек
3. ріптестермен дос болуға бола ма
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-САБАҚ2ЖҰМЫС ЖӘНЕ ЭТИКА

ріптес ж не д стық

 ауа  ері із

1. Сі  кім болып қы мет атқарасы
2. андай бөлімде қы мет атқарасы
3. Сі  тұтынушылармен жұмыс істейсі  бе, лде қаға  жұмыстармен айналысасы  ба
4. андай бөлім е жиі барасы  адрлар бөлімі, есеп бөлімі
5. Жеке кабинетте отырасы  ба, лде ріптестермен бір е отырасы  ба
6. Жұмысы ы  ө і і е ұнай ма

 ікір ілдірі із  із алай йлай з

ріптестермен бір е шет ел е са хат 
жасау з з  еме

ріптестермен бір е кафеде/мейрам-
ханада демалу керек а е  еме

Жа а басшы келді. Оған барынша 
көмек көрсету керек, жақсы жұмыс 

істеп оны  кө іне т су
керек керек еме

ріптестерді отбасылық тойларға 
шақыру д р д р  еме

 ауа  ері із  лаулард  айдалан з

1. аламтор арқылы сауда жасайсы  ба
2. Жұмысты ғаламтор арқылы і де ен тиімді ме, лді а етте і хабарландыру арқылы 
і де ен тиімді ме
3. Жақсы айлық шін ө і і  жақсы көрмейтін жұмысты істейсі  бе
4. Тапсырманы а қтау шін демалыс к ндері жұмысқа шығасы  ба

 ай м  а дар еді із  е е

1. Айлық жалақасы жоғары, алайда айына бір 
рет демалысы бар жұмыс.

4. Айлық жалақы орташа, алайда бес 
к ндік жұмыс уақытты жұмыс.

2. Айлық жалақы төмендеу, алайда ө і і  
жақсы көретін жұмыс.

5. Айлық жалақысы жоғары, алайда 
ріптестер мен басшы «онша» емес

3. Айлық жалақысы орташа, алайда іс 
сапарлары көп жұмыс.

6. Айлық жалақысы орташа, алайда йде 
отырып істеу е болатын жұмыс.

 өздермен ан з

т улік у ки құпи екре
жағымды рия н й

л и ел н й
қиындық рудн и

жағымсы не рия н й
не л и ел н й

асыра сілтеу ере и а

ерекшелік енн б секелестік к нкуренция
ұйымшыл дру н й  л енн й қарсылас ерник
кепіл аран ия кемшілік нед а к
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сө құмарлық рли й артықшылық реиму е
шеттету р ни талқылау у да
жеке өмір ли ная изн араластырмау не меши а
қадір у а ение а ри е жақтыртпау не д ря
ойға кел енді 
жасау

дела    ум 
ри ди

абырой а ри е д р е имя

 иі і өзді а з

1. 24 сағаттық уақыт ..............................................................
2. Артық імені көп айту ..............................................................
3. Тек бір адамға қатысты өмір ..............................................................
4. шкім білмейтін адамны  жеке шаруасы ..............................................................
5. кі адам/фирма арасында болатын таласу ..............................................................
6. Бір м селені бірнеше адам болып қарастыру ..............................................................

 аз з

1. 5 жағымды міне  ................................................................................................
2. 5 жағымсы  міне  ..............................................................................................

 л м з рде аз з

жағымды .....................................................................................................
ұйымшыл .....................................................................................................
талқылау .....................................................................................................
араластыру .....................................................................................................
көмектесу .....................................................................................................
құпи  ашу .....................................................................................................

 ікір ілдірі із

елісесі  бе, келіспейсі  бе  е е

Адамның мінезі
жұмыста әріптестермен 
қарым-қатынасқа әсер 

етеді/етпейді

Жеке өмірдегі 
жағымсыз сәттерді 

жұмысқа араластырмау 
керек немесе 
әріптестермен 
талқылау керек

ҚЫ ЫМ

 ікір ілдірі із

1. Жұмыста достық қарым-қатынаста болу м мкін бе
2. остар арасында б секелестік бола ма
3. ріптестер е жеке құпи ны айтуға бола ма
4. Бастықпен дос болу м мкін бе
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 е а а з

ауадай қажет ір н р е ө е керек

де ен мағ нада 
м алад

ке се табалдырығын аттау ішке кіру
а қтан шалу кедер і а ау
тілді тұсаулау ай а  өйлеу
тіс жармау еш е е ай ау
жылы қабақ танытпау а рмау
к л-талқаны шығу  лу  і у  ру
бетпердесі шешілу андай екені ел ілі

 з

ріптестер арасындағы достық ережесі

№ 1 Жұмыс де ен  е  бірінші адамны  бір т улі іні  жартысынан астам бөлі і өтетін 
орын. Ж не ріптестері і бен арадағы қатынастан жұмысы ы ды  жағым дылығы  
жағымсы дығы анықталады. Сондай-ақ, жұмыстағы достық ты  ө  ерекшеліктері бар. 

андай  Б ін і іме осы туралы... 
йымшыл ұжым  б кіл компани  с ттілі іні  кепілі. Сол себептен, лкен компани  

басшылары қы меткерлер арасындағы қатынасты жақсарту шін рт рлі шаралар, 
демалыстар ұйымдастырып тұрады. Бұл жерде бір жайды анықтап алу керек, ріптестермен 
дос болу ж не олармен жақсы қарым-қатынаста болу де ен бір н рсе емес. Біреулер жұмыста 
достықты  болуы м мкін емес, тіпті, қажет емес деп ойлайды. кіншілері, ке седе достық 
ауадай қажет, та нан кешке дейін жаны а жақын адамны  бірі ж рмесе, жақсы жұмыс істей 
алмайсы  де енді айтады. алай болғанда да, бір е жұмыс істейтін айырылмас достарды  
ө і ке се табалдырығын аттағанда шекараны біліп, тыйылу керекті ін білу е тиіс.

 ауа  ері із

1. Адамны  қанша уақыты жұмыста өтеді
2. омпани ны  жақсы жұмыс істеуі кім е байланысты
3. омпани  ріптестер арасында қарым-қатынасты жақсарту шін не істейді

 з  інде ай лған екі м елені а з

  Мені  тілім  мені  дұшпаным 
йелдер көп дос болатын өсек, сө құмарлық 

қасиет о дырмай а қтан шалуы м мкін. 
М селен, бір ріптесі і е жеке өмірі і е 
қатысты сыры ы ды айтты ы . Ал ол сі ді 
шеттету шін ақпараттарды басқа жерде 
қолданады. Осындай қиындықтардан аулақ 
болу шін тілді тұсаулай біл ен дұрыс. 

імді м лде құпи  ұстаймын де ен мақсатпен тіс жармай ж рсе і , сі ден 
к діктеніп немесе жылы қабақ танытпауы да ғажап емес. Бар болғаны кім е, қай 
жерде, қандай сыр айтуды сараптап алған жөн. сек ешкім е де абырой келме ен. 

шкім е айтпа  де ен сыры ы ды ертесіне б кіл ке се біледі. Оған қоса, ауы екі 
імелер бір адамнан екінші адамға асыра сілтеніп жеткі ілетінін жақсы білесі . 
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 інен мағ нала  өздерді а з

жұмыстас құпи м лімет қиыншылық барлық
.......................... ......................... ........................ ........................ ......................

 з  

 Жұмыстағы б секелестік  достықты  
берікті ін тексеруді  е  жақсы жолы. Сі  ж не 
досы ы  бір орынға таласқанда керметтей көрін ен 
қарым-қатынасты  к л-талқаны шығады. Міне, осы 
жерден артық еште е емес  тек қана би нес  де ен 
ұстаным шығады. ркім ө і шін тырмыса бастайды  
басшылық алдында жақсы көріну, ө і ні  жақсы 
тұстары ды көрсету, қарсыласты  кемшіліктерін ашу.

Осындай жағдайда жақсы  деп ат тағылып жүрген достың бетпердесі 
шешіледі. Бұл жерде ашықтық көмектеседі. Досыңызбен бəрін нақты талқылаңыз. 
Бəсекелестікті де спорт секілді қабылдау керек. Одан достық жапа шекпейді. 
Егер, ол бəсекені шын қабылдап, неден болса да тайынбаса, бəрін де тоқтатыңыз. 

Толығырақ: : ma ag . i a ga i ologi a 16145

 індерде еріл ен ірке ерді  мағ на н а з

ірке ер ағ на 1...........

1. ауадай қажет 1. кедер і жасау

2. к л-талқаны шығу 2. ғимаратқа кіру 2...........................

3. жылы қабақ танытпау 3. өте ма ы ды 3...........................

4. бетпердесі шешілу 4. жоқ болу 4...........................

5. тіс жармау 5. жақтырмау 5...........................

6. тілді тұсаулай білу 6. қандай адам екені бел ілі болу 6...........................

7. а қтан шалу 7. еште е айтпау 7...........................

8. ке се табалдырығын аттау 8. байқап сөйлеу 8............................

 ікір ілдірі із

Сі де осындай жағдайлар болды. Сі  не істер еді і

шкім е ай а  де ен р зд  
ер е іне кіл ке е ілді

р  еш е е еме   ек ана 
изне  деді рі е ім
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АММАТ КА

 ре емен ан з

Тұрақты тіркестер

Асқар бұл туралы ешкімге тіс жармайтынын айтты.
Оның төбесі көкке жетті.

303 - бет.

 арамен аз лған өздерді ра  ірке ке айналд р з

1. Бұл өте ма ы ды құжат. Бі е керек құжат. ..............................................
2. Ол қасындағы адамдарды жақтырмады. ..............................................
3. Самал бұл оқиға туралы ешкім е айтпады. ..............................................
4. Ол ө іні  ріптесіне немі кедер і жасап ж рді. ..............................................
5. Осы оқиғадан кейін оны  қандай адам екені бел ілі болды. ..............................................

 йке ендірі із

қой ау ынан ау ын ашпау 1. 2
мұ ға шөп алмас 2 ...........................................................
жұмған отырғы ып кету 3 ...........................................................
ағынан айту 4 ...........................................................
аймандай о ынан туды 5 ...........................................................
айы қыл өтпейді 6 ...........................................................
арасынан жарылды 7 ...........................................................

імесі қылды 8 ...........................................................
бетке жарасу 9 ...........................................................

 ауа  ері із

ай тұрақты тіркесте төменде і суреттер бар

№1 №2 №3

№4 №5
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ой ау ына шөп алмас 
 уре

Мұ ға отырғы ып 
кету   уре

Жұмған ау ын ашпау
  уре

Бетке айту
  уре

Айы о ынан туу
  уре

 иі і ра  ірке і аз з

1. Ол айлық жалақысы жоғары жұмысқа тұрды.
2. Жанар ол туралы ешкім е айтпады.
3. Оны  айтқан імесі өтірік болып шықты.  Ол ы ғайсы данып қалды.
4.  Сауда ерлер Арманды алдап кетті.
5. Ол болған оқиға жайлы бар шындықты  айтып берді.
6. Олар өте жақсын достар.
7. Олар жақында танысты, алайда олар ортақ іме тауып, те  сөйлесіп 
кетті.
8. Асанны  нашар қы меткер екенін бастығы тура айтты.
9. Ол барлық сондай жуас, оны  ашуланғанын ешқашан көрмедім.

  м

кінші топқа сипаттамаларды оқы ы . Олар қай тіркес екенін табады.

  
 еште ені жасырмады, бар сырын ақтарды  жолы болды 
 шкереленді, ұ тты болды  өте тату
 ортақ тіл табысу  шындықты кө іне айту 
 қандай адам екені бел ілі болды  немі кедер і жасайды

  м

андай тұрақты тіркес деп ойлайсы

Мағынасы
а  р у

Мағынасы
а  уану

Шаш, төбе, 
тік тұру

е уі, екі, құлағына, 
жету, екі

Мағынасы
ш е ені ілмейді  

ін ейді

Мағынасы
мар

Мұрнына, 
кірмейді, иісі ашық, қолы, адам
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А ТЫҚ МАС І І

 а алд  а а  ал з

Дос — ажарың, 
жолдас — базарың.

Дос жылатып айтады,
Дұшпан күлдіріп айтады.

 з

Ќўрметті, əріптестер!
Жаѕа жыл мерекесі ќўтты болсын! 

Еѕбектеріѕізге табыс тілеймін!

Құрметті, «Шар» 
компаниясының ұжымы!

Наурыз мерекесі құтты болсын! 
Ақ мол болсын!

ТЫ А ЫМ

 ауа  ері із

1. Сі  бастығы ы бен жақсы қарым-қатынастасы  ба
2. Бастығы ы ды  қандай қырын бағалайсы
3. Бастық қандай болу керек деп ойлайсы

 да з  ара  ан а з №37

ре і а ара д р р
1. Бастықпен арадағы достықты қы метпен бір е ұстау керек.
2. е се е кел енде жеке өмірді сыртта қалдыру керек.
3. е седе бастықпен дос ретінде сөйлесуді ріптестер 

т сінеді.
4. ағы  достарды  арасына қы мет кедер і болады.
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 да з  ауа  ері із  ел іле із №38

андай адамнан аш  ру керек

1. імшіл адамнан
2. Ақылды адамнан
3. өп н рсе сұрайтын адамнан
4. ін кін лі санамайтын адамнан
5. өп оқыған адамнан
6. Т жірибесі мол адамнан
7. Мы  құбылатын адамнан
8. Жалқау адамдардан
9. Ашкө ді і бар адамдардан

 ікір ілдірі із  

Төменде і өле  жолдарынан не т сіну е болады

А ТЫ ЫМ

 ікір ілдірі іздер

а  
рі е  

де енімі  кім
м 

й мш л 
болу шін 

қы меткер 
не істеу керек

а  
маманд  

қалай табуға 
болады

у  
адамдармен 
бір е жұмыс 

істе ен 
дұрыс па
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ЖА Ы ЫМ

 із м а ш з  зме керлері із мш л лу шін із е к м ания 
ере е ін азу керек  андай ере е азар еді із

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

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

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

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

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

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

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

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

 із м а а а зме кер алай н де  а р з  ған андай ала ар 
яр еді із  ала ард  аз  ш ғ з

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

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

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

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

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

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

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

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



ХІБӨЛІМ

1-САБАҚ

2-САБАҚ ХХ  ғасыр жастары

ХХ  ғасыр адамы
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  м  Ке ені л р здар

  
йымшыл ұжым қы меткерлері

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

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

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

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

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

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

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

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

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

йымшыл емес ұжым қы меткерлері
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

 ікір ілдірі із

Асқар жеке компани да 
жұмыс істейді. 

Айлығы 325 мы  те е. 
Жұмыста те ін автобус ж не 

ш ме іл тамақ бар. 
Алайда ол жұмысын 
ауыстырғы келеді. 

Себеп неде деп ойлайсы

Самат мемлекеттік мекемеде 
жұмыс істейді. 

Айлығы 100 мы  те е. 
Жұмысқа қоғамдық көлікпен 
келеді. Т скі асты сатып алып 

ішеді. Алайда ол бұл 
жұмыстан кеткісі келмейді.
Себеп неде деп ойлайсы

  м
Бір топ тұрақты тіркесті айтады. кінші топ мағынасын айтып береді.

Жылы қабақ танытпау Тісінен шығармады Жұмған ау ын ашпады
ой ау ына шөп алмас е се табалдырығын аттау А қтан шалу

Тілді тұсаулау Мұ ға отырғы ып кету Айы о ынан туды

 өздермен ан з

р а поколение е ілу совершенствоват с
ер алд ру полу ит  впе атление йрену нау ит с

за д л акономерност ирену
ара ай р простой заманауи современный
ан ала у метат с  в а онии да л ағу бит  трево у

а ардар лу быт  осведомленным ға р век
ла  ру прислушиват с м мкіндік во можност

ру ани духовный а ра а алу ра ли ат
ағдай а ау со дават  услови заман поха  ра  времена

ир уалд  лем виртул ный мир иімді лдану ффективное испол ование

-САБАҚ1АДАМ ЖӘНЕ ҚОҒАМ

І ғасыр адамы
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 иі і өздерді й з

хабардар лемде ұрпаққа жағдай тиімді
амануи сер йрену ажырата

1. ткен тарихты болашақ .................. айтып отыру керек.
2. «Астана СПО 2017» көрмесі оларға жақсы .................. қалдырды.
3. а ір і аман жа алықтарынан ........................ болып отыру керек.
4. омпани  жа а қы меткерлері ............................ жасап жатыр.
5. а ір і жастарды  көбі виртулды ......................... танысады.
6. Жан-жақты адам болу шін көп н рсе ........................ керек.
7. Ол ............................ техниканы жақсы ме ер ен.
8. Балаларды жақсылық пен жамандықты ....................... алуға йрету керек.
10. Беріл ен м мкіндікті .......................... қолдану қажет.

 йке ендірі із

1. дабыл қағу 1. немі асығыс ж ру 1.7
2. ғасыр 2. жақсару, даму 2................................................................
3. а дылық 3. ты дау, біліп ж ру 3................................................................
4. қарабайыр 4. 100 жыл 4................................................................
5. жанталасу 5. қарапайым 5................................................................
6. жетілу 6. қалыптасқан н рсе 6................................................................
7. құлақ т ру 7. бел і бере бастау 7................................................................

 ауа  ері із

1. Сі  уақыты ы ды тиімді қолданасы  ба
2. нделікті жа алықтардан хабардар болып отырасы  ба
3. Сі ді  жұмысы ы  сі е қандай м мкіндіктер береді
4. Сі ді  компани ы  қы меткер е қандай жағдай жасайды
5. Сі е өмірі і де не н рсе қатты сер қалдырды
6. і і ді рухани байытып отырасы  ба
7. иртулады лемні  қандай и ндары бар деп ойлайсы
8. ХХ  ғасырды  қандай м мкіндіктері бар

ҚЫ ЫМ

 ел іле із  
Сі  қалай ойлайсы

 ға р 
адам

2-3 дипломы бар

адам болу 
керек пе

  е е і 
2-3 шет тілін білетін
2-3 машинасы бар
2-3 п тері бар
жан-жақты
білімді
і денімпа
өнерлі
қайратты
мейірімді
сауатты
ақшалы
пысық
жуас
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 ікір ілдірі іздер

ХХ  ғасыр 
м мкіндіктерін 

қаншалықты 
пайдаланып 

ж рмі
аманға сай адам 

деп кімді айтуға 
болады

аманға сай 
адам болу шін 

қандай 
болуы ы  

керек

і і ді 
аманауи 

адамдарды  
қатарына 

жатқы ар ма 
еді і

 з

«Заманға сай адам» Ол кім?

рпақ ауысқан сайын, аман да жа арып бара жатқандай сер қалдырады. р ұрпақ ө ін 
барынша аманға сай адам ретінде се інетіні а дылық. Техникалық про рессті  арқасында 
ол ө інен бұрын өмір с р ен адам көрме ен н рселерді қолданады. асымен, өткен ғасыр 
адамдарыны  қи лында болған іPa -ты  бір ө і қандай ор м мкіндіктер беріп жатыр  

Адамдарды  ойлары, киім ки  дебі ө еріп, жа а ұрпақпен жа а өмір басталып жатады. 
 аманында е  атақты болған уендер, с н л ілері, қарапайым шаш с ні қа ір бі е тым 

қарапайым болып көрінеді емес пе  Ана ы ды  не ке і ді  суреттерін көріп отырып, д л 
қа ір ө і і  сол суретте ідей балақты шалбармен көше е шығар ма еді і  Бі ді  ұрпағымы  
да біршама жылдардан кейін, ноутбукті көр ен ке де еткен қарабайыр техника  деп 
айтуы бден м мкін  

иртуалды лем  пайда болып, кейбірімі  осы леммен өмір с ремі . німі ді  тым 
көп бөлі і жұмыста өтеді. Жұмыс шін жеке өмірді кейде ұмытамы . Алайда сол жұмысты  
тапсырмаларына л ермей, жанталасып жатамы . 

е  кел ен техниканы  м мкіндіктерін тиімді қолданып, жоғары техноло и дан хабардар 
болып ж р ені і  жөн. Айпад пен айфонды бір-бірінен ажырата алмау жа а аман адамы 

шін ұ т деу е де болады.  аманауи адам болып жатқан ма ы ды жа алықтарға құлақ т ріп 
ж руі керек. е  кел ен тақырыпты рі алып кете алатындай ой өрісі і , білімі і  болғаны 
жөн. аманауи адам - жоғары білімді, өте м дениетті, рухани бай ж не жетістікке жете білетін 
адам. «Ағаш көркі жапырақ, адам көркі ш берек». ардеробы ы да ке  кел ен жағдайға  
жұмысқа, ке десу е, отырысқа, кештер е т.б.  арналған киімдерді  тұрғаны жөн. « а ір 
адамды киіміне қарап бағалайтын аман» де ен сө  рас. Сондай-ақ адамны  сі  туралы е  
бірінші ойы сыртқы келбеті і е байланысты қалыптасатыны д лелден ен. 

Дайындаған: Мейірг л арова
: ma ag . la a l a ama 5923

 арамен еріл ен өздерді мағ нала  өздермен ау р з

1. Бұрын  өмір с р ен адам көрме ен н р елерді қолданады.

е і  ілу  айданалу  
ара ай р  уа  

уа нда ая ай
алмау  іраз уа ан 

 за ард

2. Бі е  тым ара ай м болып көрінеді емес пе
3. Бі ді  ұрпағымы  да іршама лдардан кейін
4. німі ді  көп өлі і жұмыста өтеді.
5. Сол  жұмысты  тапсырмаларына л ермей, жанталасып 
жатамы .
6. Техниканы  м мкіндіктерін тиімді лдану.
7. Ма ы ды  жа алықтарға ла  рі  руі керек.



252

М

 ра арға ауа  ері із

Жа а аттарды нені  арқасында көремі
андай ат өткен ғасыр адамдарыны  қи лында болды

Жа а аманмен бір е не ө ереді
а ір і адамдар қалай өмір с руде

 інен иі і өздерді ау  аз з

аманауи адам

  ........................................... м мкіндіктерін пайдалану керек.
 ............................................. хабардар болып ж ру қажет.
 .............................................. құлақ т ріп ж руі керек.
 ке  кел ен ............................. сөйлей алуы керек.
 .............................., ............................., арналған киімдері болу керек.

 ікір ілдірі із

елісесі  бе  еліспейсі  бе  е е

 аманында атақты болған уендер, с н л ілері, қарапайым 
шаш с ні қа ір бі е тым қарапайым болып көрінеді емес пе

Бі ді  ұрпағымы  да біршама жылдардан кейін, 
ноутбукті көр ен ке де еткен қарабайыр техника  

деп айтуы бден м мкін

Айпад пен айфонды бір-бірінен ажырата алмау жа а аман 
адамы шін ұ т деу е де болады. 

а ір адамды киіміне қарап бағалайтын аман

АММАТ КА

 ре емен ан з

шейтпелі стеулер

ХХІ ғасырдың ең танымал адамдары туралы кітап шықты.
ХХІ ғасыр техникасы адамдарға зор мүмкіндіктер беруде.

303 - бет.

 ауа  ері із

ХХ  ғасырды
е

бай адамы кім

деп ойлайсы

атақты ртісі кім
қымбат көлі і

танымал спортшысы
кассалы фил мі қай фил м

қымбат техникасы не
бел ілі оқиғасы
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 иі і өзді а да з
1. а ақстандағы ең тым танымал ртістер өнер көрсетті.
2. Оны  стінде і көйле і тым ең қы ыл екен.
3. а ақстанда демалу өте ең қымбат.
4. Орталық кон ерт алында өте аса тамаша кон ерт болды.
5. Бұл бағдарлама жастарға зор өте көмек болды.
6. Ол оныншы қабатқа әрең мүлдем көтерілді.
7. Ол испан тілін мүлдем әрең білмейді.

 иі і өзді й з

е  суық өте кө ілді м лдем білмейді бден шаршады
ре  ж ріп келеді керемет сөйлейді ор м мкіндік бар с л кешікті

1. Олар ирктент шықты. Олар .................. ....................
2. Ол к ні бойы жұмыста болды. Ол ..................... ......................
3. Ол шетелде оқыды. Оған елде жұмыс табуға ...................... ......................
4. Ол а ғын ауыртып алды Ол ...................... ........................ 
5. Жұмыс сағат 08 00-де басталады. Ол сағат 08 03-те келді. Ол ......... ...........
6. Ол б ін сабаққа бірінші рет келді. Ол қытайша ...................... ......................
7. Ол қа ақ тілінде көркем дебиет оқиды. Ол қа ақша .................... .................
8. Астанада қыста -35-40 радус болады. Астана лемде і ........... ......... астана.

 уре ер мен а ара  айдалан  өйлем ра з

Мумбай, 
Антилла,  млрд

lti ate er / 
жылдам

Султан есен
 м

андра ан и   

М рилин вос 
Савант 

 

 лемде і е  м а  й н илла ум айда рнала ан  н   млрд
2. ............................................................................................................................
3. ............................................................................................................................
4. ............................................................................................................................
5. ............................................................................................................................

 Ке ені л р з

е биік ......................... .................... .................... ....................
өте демі ......................... .................... .................... ....................
тым ауыр ......................... .................... .................... ....................

ре келу ......................... .................... .................... ....................
бден шаршау ......................... .................... .................... ....................

м лдем білмеу ......................... .................... .................... ....................
ор қабілет ......................... .................... .................... ....................
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А ТЫҚ МАС І І

 а а  ал з

амана айнасы - 
амандас.

аманына 
қарай адамы.

лу жылда ел 
жа а.

Адамды 
аманы билейді.

ТЫ А ЫМ

 ауа  ері із

1. Сі  к ніне неше сағат жұмыс істейсі
2. Аптасына неше к н жұмыс істейсі
3. бек демалысына шығасы  ба
4. бек демалысында са хат жасайсы  ба, лде 

йде боласы  ба
5. Сі  е бекқор адамсы  ба
6. Шамадан тыс жұмыс адам денсаулығына и н 
деп ойлайсы  ба

 да з  иі і өзді аз з №39

а а   адам    е кілік і   м рал д    ай амай   ман а

1. Адам баласы ........................... жету жолында  ө -ө ін құрбан ету е да р.
2. ні-т ні жұмыс істей беру е к ші ........................ деп ойлайды, себебі ол жас қой.
3. Б ін і к нні  ...................... өміріні  жартысынан көбін жұмысқа арнайды.
4. Жеке өмірімен қалай қош айтысқанын да ........................ қалады.
5. Жұмысқа тым беріле ендіктен адам ..................... тұрғыдан да ардап ше еді.
6. ........................ шін адам баласы бар к шін жұмсайды, уақытын өлтіріп алады.
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 інді ай а да з  ара  ан а з

ре і а ара д р р
1. емалыссы  өткен к ндерді  кесірінен адам ардап ше еді.
2. өп жұмыс істейтін адам туған-туысқандарымен көбірек 

араласады.
3. А Ш д рі ерлері жұмысқа берілу и н деп д лелде ен.
4. а ір і адамдар жұмысты бір-бірімен жарысу шін істейді.
5. Б інн і к нні  адамдары көп уақытын отбасымен бір е 

өткі еді.

 ікір ілдірі із

Шамадан тыс жұмыс істеу е бекқорлық па
ақытымен жұмыс істеу жалқаулық па

А ТЫ ЫМ

 Кен е ек і  ара ша н з  ікір ілдірі із

аманауи адам не е 17 ғасыр адамынан а  біледі

 ал р з  ікір ілдірі із

Айырмашылық/ұқсастық.
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 ра арға ауа  ері із

1. Бұрын теледидер, радио а ет, 
ғаламтор болмады. Адамдар
жа алықта қалай білді  

арым-қатынасты қалай жасады

2. То а ытқыш, кір жуатын машина 
болмады. Адамдар а ық-т лікті қалай 
сақтады  

ЖА Ы ЫМ

аманауи адам  л кім  де ен а р а шағ н м ін аз з  
інде өменде і ра арға ауа  аз з  өменде і йд  айдалану зға 

лад

1. 21 ғасыр адамға қандай м мкіндік береді
2. 21 ғасыр адамы қандай болу керек
3. аманауи адам болу шін не істеу керек
4. аманауи мамандық аманауи адам болуға ықпал ете ме

а ір адамны  жан-жақты 
жетілуіне бар жағдай жасалған. 

Оқып, йрен і і  келе ме  
аламтор де ен қиырсы  

ке істікті ашы ы  да, жақсысынан 
йреніп, жаманынан жирені і . 

аман беріп жатқан бар 
м мкіндіктен бас тартуды  қажеті 

жоқ. Бастысы - адамдықты 
жоғалтпаса ы  болғаны... 

а ірді  ө інде 
ғалымдар 

ноутбук д уірі 
5 жылдан со  бітетінін 

айтып, дабыл қағып 
отыр

аман қандай болса, 
адамда сондай 

болады.

а ір і ке де адамдар 
жалқау болып бара-
ды. Оған себеп жа а 

техноло и .
аман ө ермейді, 
адам ө ереді.

р аманны  
ө  жақсы жақтары, 
теріс жақтары бар.

Адам табиғаттан 
алыстап барады, 
оған себеп жа а 

техноло и
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-САБАҚ2АДАМ ЖӘНЕ ҚОҒАМ

І ғасыр жастары

 ел іле із

Адам қасиеттері а аман
мейірімділік
жауаптылық
кө ілді
қаты е
жомарттық
сара дық
табандылық
жалқаулық
ө імшілдік
қорқақтық

умандылық
атаққұмарлық
жауапкершілікті
пессимист
оптимист 
лидерлік
көнбістік

 ауа  ері із

ХХІ ғасыр адамның бойында 
қандай қасиеттер басым?

 ікір ілдірі із

ХХ  ғасыр  жа а 
техноло и  аманы. 

Адамдарға өмір с ру өте 
о ай. Оларға дос, туыс 

керек емес. Олар ешкім-
мен араласпайды.

ХХ  ғасыр адамы 
махаббат, се ім де ен 

н рселерді екінші 
орынға қо ды. Олар 

тек сырттай бақытты 
көрінеді.

ХХ  ғасыр адамдары 
тым қаті е . Бір-біріне 

көмектесу, жан ашу 
де ен се ім жоқ. Тек 

ө дерін ойлайды.

ХХ  ғасыр өте мейірімді, 
ркім е қол ұшын беру-
е немі дайын тұрады. 

Олар бір-бірін сыйлай-
ды ж не құрметтейді.

Сіз келісесіз бе? 

Келіспейсіз бе? 

Неге?



258

М

 өздермен ан з

кел е внешний вид  облик а ш л про ападный
енім ар у ока ат  доверие ері  л скверный проступок

намыс ест  
увство достоинства

елік е іш подражател  
склонный к подражани

рух дух  настроение ада у аблуждат с  ошибат с
м лд тыс елети ілімді обра ованный  сведу ий
көз ара то ка рени й на і іру усваиват

ікір мнение  суждение өз ай ару
алған нам ложное самол бие ар  өйлеу оворит  наперекор  во ражат
рме еу тит  уважат лд рау де радироват
л еру уступит ялу стыдит с
ғам об ество д р обы ай  тради и

 йке ендірі із

1. батыс м дениетін қолдайын адам 1. қарсы сөйлеу
2. өтірік намыстану 2. елікте іш
3. алдынан өткен адамды өткі іп жіберу 3. бойына сі іру
4. адамны  жағымсы  іс- рекеті 4. жол беру
5. бір н рсені те  т сіну, қабылдау 5. құлдырау
6. адамдармен ұрсысу 6. теріс қылық
7. төмендеу, сапасы нашарлау 7. жалған намыс
8. бір адамға ұқсауға тырысу 8. батысшыл

 ауа  ері із

1. Сі е кім е сенім артасы
2. Сі  кімді құрметтейсі
3. а ақ халқыны  қандай д ст рлерін білесі
4. а ір і жастар лкендер е жол бере ме

 р м урал  а ара  ері із

Ол ХХІ ғасыр жастары туралы қалай ойлайды?

лкендермен 
сө  таластыру

лін 
құрметтеу

Шетел 
рістеріне ұқсау 

 пікірі бар 

Білімді  

амысты 

уропаны 
жақсы көреді 

Жол беру 
и /жоқ 
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Оны  ойынша, ХХ  ғасыр жастарын екі топқа бөлу е болады. Бірінші топтағы жастар  
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
........................................................... екінші топтағы жастар   ..........................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

Сіз Сырымның ойымен келесіз бе, келіспейсіз бе? Неге?
А  , мен толық келісемін, себебі ........................................................................

 Жоқ, мен м лдем келіспеймін, себебі ..............................................................

ҚЫ ЫМ

 ікір ілдірі із

Сіз қалай ойлайсыз? Келісесіз бе, келіспейсіз бе?

азір і а ар 

лкендер е ар  өйлейді

де ен ікірлерді  
ай на ла з

лкендер е л ермейді
а ш л

елік е іш
м еркін

өз ікірі ар
ілімді
ан а

 з  
Бүгінгі жастар келбеті қандай?

Б ін і жастарды  келбеті қандай  Со ғы ке де құрбыларымны  бойындағы 
теріс қылықтарды көріп қатты ойланамын.  Жастар - елікте іш, қоғамда болып жатқан 
жа алықтарды те  қабылдап, оны ой с ісінен өткі бей жатып бойға сі іріп л ереді. 
Батысқа табынушылық, діни адасушылықтар, террори м, жастар арасында есірткіні  
таралуы, м дени де ейді  құлдырауы қоғамымы ды  ө екті проблемасы болып отыр. 

а ір теледидардан нді, корей, т рік сериалдары көп беріледі. Сол сериалдар жастарды  
сол елдерді  салт-д ст рлерін қабылдап еліктеуіне септі ін ти і еді. Сөйтіп кейбір 
жастарымы ды  санасы улануда. а ақты  жас ұлы мен қы ыны  қолынан темекіні 
көр енде ешкім та  қалмайтын болды. шкім ескерту жасамаған со , қа ір і жастар бұл 

рекеттерін теріс деп санамайды. 
қжарқын Қ

: a . aima i _ a _ ogam gi gi_ a a _ l i_ a ai20160916_194600

 аз з

1. Авторды ойландыратын м селе
 ....................................................................................................................................................................................................

2. а ір і қоғамны  ө екті м селелері
 ....................................................................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................................................
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3. Сериалды  жастарға сері
 ....................................................................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................................................................

4. Жастар кейбір рекеттерді теріс деп санамайды, себебі
 ....................................................................................................................................................................................................

 з

азір і а ар андай лу  керек  
- Мені жастарды  имандылыққа 

қарай ұмтылатыны қуантады.  манды 
адам қылмысқа, орлық- омбылыққа, 
ұрлыққа ешқашан бармайды. Сондай-
ақ жас  буыны  арасында салауатты 
өмір салтын ұстанып, уақытын м нді 
де мағыналы өткі у е құштарлықтары 
да байқалады. а ір і жастар ХХ  ғасыр 
білім ғасыры екенді ін де біледі. Жалпы 
оларды кін лаудан аулақпын. Оларға 
сенім арту қажет. 

рлан айгенжин

- Мені  ойымша қа ір і жас тар жан-
жақты, білімді. Олар алдымен білім е 
ұмтылады. Тек бір ғана саламен 
тоқталып қоймай бірнеше мамандық 
и еріп жатыр. Сөйтіп мбебап к сіп 
иесі болуға тырысуда. ім кейде 
таныстарыма, сі ілілерім мен інілеріме 
қарап та  қаламын. Олар көп жайдан 
хабардар. Жастар нарық аманына 
сай өмір с руде.  бастысы, өмірді  
сынағынан қорықпайды. Батыл да өткір.

йг л мар

- Мені  амандастарым білу е құштар. Олар кім болсын, адал е бек, ма дай 
термен ғана кө де еніне жету е болатындығын т сінеді. а ір бұрынғыдай «Алма піс, 
аузыма түс» деп отыратын ке  емес. рдайым е бек еткен адам жетістікке жетеді. 
Б ін і к нні  жастары ш тілді и еру е ұмтылып жатыр. рине, ана тілін бірінші 
ке екте білулері керек. Орыс ж не ағылшын тілін ме еру де уақыт талабы. «Болашақ» 
бағдарламасы бойынша қаншама жастар шетелде оқып, еліне адал қы мет атқаруда. ім 
жі іттер мен қы дар техникалық, меди иналық мамандықтарға ден қойса деймін. 

Жансая Сыздықова

я өз К К
: . o - . i . ? 00013550 l 1 00013550 52120260 ---

1 04481352

 өменде і йлард  кім ай

Жастар жан-жақты рі бірнеше маман иесі болуға тырысады.
Жастар адам ершілікке, мейрімділікке рухани байлыққа ұмтылуда. 

а ір і жастар е бекті , жұмысты  қадірін біледі.
21 ғасыр жастары кедер ілерден қорықпайды.
ХХ  ғасыр білім ғасыры екенін қа ір і жастар біледі.
Бірнеше тіл білу арқылы аман талабы екенін т сінеді.

 ауа  ері із  

1. Ай л қа ір і жастарға не шін қы ығады
2. рлан қандай жағдай қуантады
3. Жанса  жастардан не к теді

СІЗ ҚАЗІРГІ ЖАСТАРДАН НЕ КҮТЕСІЗ?
ҚАЗІРГІ ЖАСТАР ТУРАЛЫ НЕ АЙТА АЛАСЫЗ?
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АММАТ КА

 ре емен ан з

ұранды етістіктер

Жастар елі, жері үшін қызмет етеді.
Қазіргі жастар ата-бабаларының тәрбиесін, өнегесін үлгі тұтады.

304 - бет.

 йке ендірі із

қамқор қайтару ................................
іске жету ................................
талап болу ................................
жетістікке беру ................................
қарсы асыру ................................
жол ету ................................
сенім сөйлеу ................................
сө арту ................................

  а рмадағ  е і ік ерді айдалана р   ра  аз з  рі е і із е 
й  ауа  ал з

1............................................................................................................................................................................
2............................................................................................................................................................................
3............................................................................................................................................................................
4............................................................................................................................................................................
5............................................................................................................................................................................
6............................................................................................................................................................................
7............................................................................................................................................................................
8............................................................................................................................................................................

 ранд  е і ік ерді ау  а н з з

1. детте отбасында ж не қоғамда лкендер шешім қабылдайды.
2. а ір і жастар е  бастысы білім е на ар аударуы тиіс.
3. лкен адамны  қолына су құ  қа ақ д ст ріне т н.
4. Жастар т рбиесіне ерекше кө іл бөлу керек.
5. Ол қоғамға ма ы ы бар іспен айналысқанды жөн көреді.
6. онферен и да балаларды қорғау жұмыстарын ж е е асыру жолдары айтылды.
7. Ол қа ақ тілі ж не дебиеті мамандығы бойынша жұмысқа қабылданды.

 иі і е імді аз з

е і ікке    енім    л    адал     і ке     е ек

1. Ол ө іні  достарына .................. ұшын берді.
2.  а ір і ке де адамдар к ні-т ні .................. етеді.
3. рбір ата-ана ө  баласына ................... артып, оны  кө қарасымен санасу керек.
4. ........................... жету шін көп жұмыс істеу ғана емес жақсы достарда ықпал етеді.
5. лкен адамдар жастарға немі «.................... бол, адам бол» деп айтып жатады.
6. а ір і жастар ................................ асырып жатқан көпте ен жа а жобалар бар.
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 ра а ауа  ері із

1. Сі  жастарға көмек бересі  бе
2. нделікті жа алықтарды оқисы  ба
3. Сі  кім е сенім артасы
4. «Босқа уақыт өткі у» де енді қалай т сінесі

А ТЫҚ МАС І І

 ле  лдар н а а  ал з

Жас қырандар – балапан, 
Жайып қанат ұмтылған. 
Көздегенi көк аспан. 
Мен жастар а сенем н!

Арыстандай айбатты, 
Жолбарыстай қайратты 
Қырандай күштi қанатты. 
Мен жастар а сенем н! 

Көздерiнде от ойнар, 
Сөздерiнде жалын бар, 
Жаннан қымбат оларға ар, 
Мен жастар а сенем н!

 а л өздерді а а  ал здар

ілек і ірді  ілімді 
м д  ғад

 л ер е   л мд  
а ар

ТЫ А ЫМ

 ауа  ері із

ЖАСТАР МЕМЛЕКЕТ ҮШІН ҚЫЗМЕТ ІСТЕУГЕ МІНДЕТТІ МЕ?

 да з  р  ауа  а да з №40
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л лашағ  а ард

е бекқорлығына

айлан
ата-анасына
арман-мұратына
достарына
біліміне
талап-тiле iне
т рбиесіне
міне іне

 інді екінші ре  да з  ра арға ауа  ері із

1. Жастар нені жа ғыртады
2. Жастар не е міндетті
3. Жастар қоғамды қай ке де дамыта алады

 да з  р  а ард  а да з №41

Тоқтар Әлімбеков: 
«Шаштараз ашатын болсаң, Америкада несіне оқыдың?» 

«Алтын бел і» ие ері атанады. Пре иденттік рантты же іп алады.
Пре иденттік рант оны  оқуына толық жетті.
Ол бай отбасынан шыққан.
Ол университеттен құжаттарын қайтарып алады.
Ол Америкада 5 жыл кономика саласында білім алады.
Ол Америкада 4,5 жыл кономика саласында білім алады.

ар лімбеков лттық бірі ғай тестілеуде жоғары балл жинап, 2011 жылы Алматыдағы 
М П-ке т седі. 
« а ан айында университет басшылығы Пре иденттік рант деп мені те ін оқыта 

алмайтындарын, оқу ақысыны  50 пайы ын төлеу е міндетті екенімді айтты. арапайым 
отбасында т рбиелен ен маған оқуды  жарты ақшасыны  ө ін төлеу қиындық тудыратын 
еді. Ары қарай білімімді жалғастырудан бас тартып, құжаттарымды қайтарып алдым да, А Ш-
қа аттанып кеттім. Ми и ан штатындағы Орталық Ми и ан университетіні  пре иденттік 

ранттын же іп алып, жеке к сіпкерлік, кономика саласында 4,5 жыл білім алдым. дік 
а қтап, былтыр туған өлке е қайтып оралдым,  дейді Тоқтар. а ір жас к сіпкер. Б інде 
Шымкентті  д л ортасынан « a li s ar ers » ерлер шаштара ын ашып, ісін дө елетіп 
отыр. Бұдан бөлек жастарды  м дениетін көтеру е, қаланы көркейту е, құқықбұ ушылықты  
алдын-алуға арналған леуметтік жобаларды  авторы. 

 да з  иі і өзді аз з №42

 милли н е ені  айда а ад
Жалынды жас алған білімін іс-т жірибеде қолданып көру е бел буады. Содан кейін 

........................ к нде 0 те еден бастап, к сіп ашамын деп ө -ө іне .......................... қо ды. 
ырк йекті  басында басталған жобаны ..................... к н жоспарлайды, 3 миллион те е бере 

алатын ........................... мен орын табады, 50 к н ғимарат салғы ып, іші-сыртын жөндейді, 20 к ні 
........................ жинауға, жарнама жасауға кетеді. Осылайша, 2016 жылды  ......................... айында 
Шымқалада алғашқыларды  бірі болып, « a li s ar ers » ерлер ............................... ашады.
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 ауа  ері із

Егер сіз Америкада оқып келсеңіз шаштараз ашар ма едіңіз?

А ТЫ ЫМ

  м  еріл ен а р  й нша ікір ай  й мда р здар

  
а ір жас тар арақ ішпейді, шылым 

шекпейді, білімді  адал қы мет атқаруға 
ұмтылады

Жоқ б ін і жас буын жалқау болып 
барады

ЖА Ы ЫМ

 ға р а ар  а р нда өз й зд  аз з  өменде і ра ард  
ам з  йлард  айдалану зға лад

1. Жастарға мемлекет көме і бар ма
2. Жастар білім алуға ұмтылады ма
3. Жастарды и нды істермен айналыспауына қандай шаралар жасау керек

Бес саусақ бірдей емес. 
р т рлі жастар бар.

Жастарға қолдау 
көрсету

мемлекеттік міндеті.

л ерте i  бiлiмдi 
жастар

Жастарды   бойында а аматтық пен қа ақстандық 
патриоти мді қалыптастыру керек.

л келеше і жас ұрпақ т рбиесіне тікелей 
байланысты
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ХІІБӨЛІМ

1-САБАҚ

2-САБАҚ жымдық құжаттар

Жеке тұлғаға қатысты құжаттар

ХІІХІІХІІХІІ
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 ікір ілдірі із

 ға р ға р

1. андай ұқсастық ж не айырмашылық бар
техноло и , м дениет, са сат, білім, коло и , сауда салалары бойынша
2. Сі  шін қай ғасыр жақсы
3. кі ғасырды  жастары бірдей ме  қсастықтары/айырмашылықтары

 ауа  ері із  рі е ері із ен өлі і із

 ға рға ай а ар а з 
нені өз ер ер еді із

 ға рға не ар 
еді із

 ға рдан нені 
ал  а ар еді із

1. ........................................ 1. ....................................... 1. ..................................
2. ........................................ 2. ....................................... 2. ..................................
3. ........................................ 3. ....................................... 3. ..................................
4. ........................................ 4. ....................................... 4. ..................................
5. ........................................ 5. ....................................... 5. ..................................

 арамен еріл ен өздерді мағ нала  өздермен өз ер і із  
рі е і із е й  ауа  ал з

1. а ір і жастар к ні-т ні е бек ету е дайын ба  ............................................................................
2. Жастар са сатын іске асыру кімні  міндеті  ...................................................................................
3. Жастарды  т рибесіне кім на ар аударуы тиіс  ............................................................................
4. Сі  қай жылы қы метке орналасты ы  ............................................................................................
5. Сі  ріптесі і е немі қол ұшын бересі  бе  ...................................................................................
6. а ір і жастар ата-анасыны  сө іне құлақ аса ма  ......................................................................
7. Мемлекет жастарға қалай қолдау көрсету керек  ........................................................................

 өздермен ан з

иға событие л подписат
д лелдеу ар ументироват ра ау подтверждат  правил ност

и а ау охарактери оват өкіле і полномо ный
а ара информа ионный л имеет  право
ан амал справо ник м ия внимател но
мазм н содержание дана к емпл р

р л м структура өлімше подра деление
ағдай ситуа и мөр пе ат
еке а  

а ар
документы удостове-
ра ий ли ности

р нд акл ение/вывод

-САБАҚ1
РЕСМИ ІС-ҚАҒАЗДАР

е е тұлғаға қатысты құжаттар 
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 йке ендірі із

құжатты жағдай
отбасылық құжаттары
жеке бас қо
қол ма мұны
өкілетті мөрі
мұқи т дана
бір адам
мекеме тексеру

 ауа  ері із

1. андай жеке бас құжаттары болады
2. андай құжаттарға мөр қойылады
3. ұжаттарға кімдер қол қо ды
4. ұжаттар неше данада жасалады

 ан з

Анықтама   ма мұны бел ілі 
бір фактіні  оқиғаны д лелдейтін, 

растайтын, сипаттайтын 
ақпараттық-анықтамалық 

іс қаға ыны  т рі.

 р н ел іле із

ресми құжат
оқиғаны/фактіні д лелдейді
оқиға туралы хабарландыру береді
оқиғаны/фактіні сипаттайды
оқиғаны/фактіні растайды
тек жеке фирмаларды болады
ресми емес
фирмалық бланкте жа ылады
бір дана болып жасалады
тек бір тілде жа ылады

а ды құжат
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 ауа  ері із

а ір і ке де адамдар қай жағдайда жиі анықтама алады  

ала мек е ке 
арғанда

анк ен не ие 
алғанда

и екаға й 
алғанда

уни ер и е ке
а  а рғанда

рғ л  ер 
й нша ем анаға 

іркел енде

м а ру 
кезінде

рғ л  ер 
й нша 

іркел енде

анк ен кар ка 
аш рғанда

 р н ел іле із

Анықтаманы қайдан аламы

Жұмыс  орынан Халыққа қы мет көрсету орталығынан
мханадан Мемлекеттік ор андардан

Банктен еке сарайынан
кеннен П тер иесінен

Соттан Балабақшадан 
Мектептен Бастықтан

 ауа  ері із

1. Сі  ипотекаға й алғалы ж рсі . Сі е банк со ғы 6 айды  айлық жалақысы туралы, ей-
нетақы қоры ж не отбасы жағдайы ж не жылжымайтын м лік туралы анықтама сұрады. 
Оларды қайдан аласы

2. Сі ді  ұлы ы /қы ы ы  университетке құжат тапсырды. Оған медициналық және 
ата-анасының жұмысы туралы анықтама керек. айдан алады

 е а а з

е із і
м ін

а  а ау

еріле ін мекеме 
а ау

еріл ен мекеме а ш  
мөрі  л

ерзімі 
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 ара  л р з

а  а : ................................................
е із і м ін: ................................................

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

................................................
ай й мға 
ерілді

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

ер ен й м 
а ау

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

а  ер ен 
адам

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

еріл ен уа : ................................................

 е а а з

1. Осы анықтама С.М. Оспановты  аржы бөліміні  маманы болып жұмыс істейтінін 
растау шін берілді.
2. Осы анықтама С.М. Оспановты  аржы бөліміні  маманы болып жұмыс істейді.
15. Анықтаманы  м тіні болатын қатарды бел іле і .

М.С. Жұбановты  басында жылжымайтын м лік жоқтығын растау шін берілді.
А.Т. арипов Астана қаласы, еспублика көшесі 1 й, 5 п терді сатты.
А.Б. Айдаров 15 науры  2016 жылы қалалық емханада болғанын растау шін 
берілді. 
. . Жұмағалиева денсаулығына байланысты енешынықтыру сабағынан 

босатылғанын растау шін берілді.
. . С метова №25 мектепті  қа ақ тілі мен дебиеті п нінен сабақ береді.

нді і бөліміні   курсында оқитынын растау шін берілді 
Алмалы аудандық паспорт бөліміне көрсету шін берілді 
Теміржол ж не уежай касаларына көрсету шін берілді

ҚЫ ЫМ

 ауа  ері із
1. Анықтама не шін беріледі  Оны  ма ы ы қаншалықты
2. Оқы ы .

мірді  т рлі жағдайларына байланысты бі е р ке е де, т рлі мекемелер е барып 
р ма мұнда анықтамалар алуға тура келеді.Бі ді  жеке басымы ды ку ландыратын 

құжаттарды жоғалтып алғанда да анықтама оны  орнын уақытша ауыстыра алады. 
Мекеме жетекшісі ө  билі і мен өкілетті іні  ше беріне анықтама беру е нұсқау 
береді ж не оны растап қол қо ды.

Анықтама көп жағдайда жеке адамға байланысты нақты бір ақпаратты растау үшін беріледі. 
ысалы, амилиясы, аты-жөні, туған күні, туған жері, еңбек өтілі, атқаратын қызметі, білімі 

туралы мəлімет, мамандығы т.б. Анықтамада берілген мəлімет үнемі мұқият тексерілуі 
кажет. əліметтің дəлдігін тексерумен кадр бөлімінің қызметкері я ұйым жетекшісі, өкілдік 
берген қызметкер айналысады. Анықтамадағы қызметтік сипаттағы мəліметті тиісті бөлім 
қызметкері тексереді. 

: . a i . 11505
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 ауа  ері із
1. Анықтаманы не і і құжатты  орнына қолдануға бола ма
2. Анықтаманы кім береді
3. Анықтамада жеке адам туралы қандай ақпарат болу керек
4. Анықтамадағы ақпаратты  дұрыстығын кім тексереді
5. Анықтамадағы м лімет не е мұқи т тексерілу керек

 з

Бұл анықтама Мыр амбетова Балнұр Жанабекқы ына 01.01.1999 ж.т.  
берілді. Б.Ж. Мыр амбетова Тара  қаласы № 76 мектеп ли ейіні  11 «Б» сыныбын-
да оқитынын ж не 2017 жылды  маусым айында жалпы орта білім туралы аттестат 
алатынын растау шін берілді.

Анықтама Сулейман емирел ниверситетіні  сұранысы бойынша берілді. 
Мектеп директоры   аты-жөні  қолы  

Ескерту: Анықтама 20.01.2017-28.02.2017 аралығында берілмесе, директордың қолы, тіркеу нөмірі 
болмаса жарамсыз болып табылады.

сіпорынны  атауы 
сіпорынны  мекен-жайы 

Тел. 
акс.  

қаласы

леуметтік 
қамсы дандыруды  

аудандық бөліміне 
ұсыну   шін

21.04.2016 ж. №455
Жұмабаев Самат айратұлы «Асыл тас» к сіпорыныны  маркетин
                                                                                 (кәсіпорынның атауы)
бөлімінде  150000те е  ж  елу мы  те е  жалақымен кономист болып 
                                                        (санмен және жазбаша)
қы мет істейтінін растау шін берілді.

иректор қолы аты-жөні
Бас есепші қолы аты-жөні
М.О.

 ел іле із  өменде і йе ай ан амада ар  ай ан амада 

құжат аты
не і і м тін
анықтаманы  қай ұйымға беріл ені туралы м лімет
анықтаманы  жарамдылық мер імі жайлы м лімет
анықтаманы беріп отырған ұйымны  мөрі мен 
анықтаматама беруші адамны  қолы
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АММАТ КА

сімшені  аттануы

Асқар досының үй сатып алатынын естіді.
А.Р. Орманов аталған компанияда жұмыс істейтінін растау үшін берілді.

304 - бет.

  иі і алғауд  алға  аз з

ған ен ан кен а н е ін и н

ару барған баратын
көру .................................. ..........................................
ай у .................................. ..........................................

дау .................................. ..........................................
азу .................................. ..........................................
а ау .................................. ..........................................

а у .................................. ..........................................
ек еру .................................. ..........................................
өйле у .................................. ..........................................

келу .................................. ..........................................
ке у .................................. ..........................................
көмек е у .................................. ..........................................

 иі і алғауд  алға з

н ін

1. Басшылар оны  құжатты тексер ен..... біледі.
2. Асқар досыны  н айтқан....... көр ен еді.
3. селді  анасы оны  й е кел ен...... көрді.
4. Олар хатқа жауап беріл ен.... біл ен жоқ.
5. Анықтама А.С. Оспановты  қаржы бөлімінде істейтін..... растау шін берілді.
6. Бұл анықтама қажетті құжаттарды  тапсырылған...... растау шін берілді.
7. Оксананы  қа ақша білетін.... ріптестері білмеді.
8. Асқарды  кеткен..... ешкім байқамай қалды.
9. П терақысы көтеріл ен..... Арман б ін білді.
10. Ол құжаттарды  қате толтырылған.... ескерткен еді.

 өздерді ке е е өлі  аз з

д лелде енін айтқанын растаған тексер ен
бер ен көр ен жұмыс істе енін алғанын
қол қойғанын алатынын кел ен қы мет істе ен
тексер ен сипаттағанын жа ғанын т сін ен
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е і е ен

екен
еді

ені

ілемін
көрдім
е ідім

1............................................... 1......................................
2. ............................................... 2......................................
3. ............................................... 3......................................
4. ............................................... 4......................................
5. ............................................... 5......................................
6. ............................................... 6......................................
7. ............................................... 7......................................
8. ............................................... 8......................................

 арамен еріл ен өздерді е імше рма на ау р з  ар урал  
а ара  ері із  

«айтты» көмекші етісті ін пайдаланы ы
л і: Асқар/іс сапар/ кету  Асқар іс сапарға кететінін айтты.

1. отариус/анықтама/бермеу  ..............................................................................
2. Орынбасар/құжат/тексеру  ................................................................................
3. Хатшы/тұтынушы/телефон шалу  ...................................................................
4. Бастық/ерте /жиналыс өткі у   .........................................................................
5. Бас маман/құжат/толтыру  ................................................................................
6. Асан/ ріптес/хат жіберу  ...................................................................................

 ар урал  а ара  айдалан  рі е і із е ра  й з

аптасына 5 к н жұмыс і еу

демалыста қала сыртына 
бару

ерте  серіктеске хат жа у

келесі апта несие алу

елесі ай іс сапарға шығу

б ін жұмыстан со  
киноға бару

1. Асқар аптасына неше к н жұмыс істейтінін білесі  бе
2. .................................................................................................................................
3. .................................................................................................................................
4. .................................................................................................................................
5. .................................................................................................................................

 ағдая  з  ра а ауа  ері із
Оларға анықтама нені растау шін берілді

л і: Асанны  ұлы 1-сыныпқа барды. Ол мектепке құжат жинау керек. Ол жұмыстан 
анықтама алды. Асанға жұмыс істейтінді ін растау шін анықтама берілді.

1. Самал ипотекаға й алмақшы. Ол 
жұмыстан айлық жалақысы туралы 
анықтама алды. Самалды  айлығы 
150 000 мы  те е.
...........................................................................................
...........................................................................................

2. Асқар 26 науры да жұмысқа бармады, 
ол донор болды. 
Сол к ні ол қан тапсырды. Оған д рі ер 
анықтама жа ып берді.
..................................................................................................
...........................................................................................

3. А аматты  ұлы а ғын ауыртып алды. Ол енді енешынықтыру сабағына қатыса
алмайды. Оған д рі ер анықтама жа ып берді.
.....................................................................................................................................
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А ТЫҚ МАС І І

Қазақстан Республикасының Тіл туралы Заңы

а  емлеке к р андар ак лер н  л

Мемлекеттiк ор андарды  актiлерi мемлекеттiк тiлде iрленiп, қабылданады, қажет 
болған жағдайда, м мкiндi iнше, басқа тiлдер е аударылуы қамтамасы  етiле отырып, 
оларды iрлеу орыс тiлiнде ж р i iлуi м мкiн. 

а  а ама р зу л

а ақстан еспубликасыны  мемлекеттiк ор андары ж йесiнде, ұйымдарында, меншiк 
нысанына қарамастан, статистикалық-есеп, қаржы ж не техникалық құжаттама ж р i-

у мемлекеттiк тiлде ж не орыс тiлiнде қамтамасы  етiледi. Алматы қаласыны  ө ірлік 
қаржы орталығыны  қатысушылары құжаттаманы мемлекеттік тілде ж не немесе  орыс 
ж не немесе  ағылшын тілдерінде ж р і у е құқылы. 

а  зама ард  ө н ш ер не ай ар ла н ауа  л  

Мемлекеттiк ж не мемлекеттiк емес ұйымдарды  а аматтарды  өтiнiштерi мен басқа 
да құжаттарға қайтаратын жауаптары мемлекеттiк тiлде немесе өтiнiш жасалған тiлде 
берiледi. 

ТЫ А ЫМ

 ауа  ері із

1. Сі  жалған меди иналық анықтама жасатып көрді і  бе
2. Адамдар не е жалған анықтама алады
3. андай жағдайларда жалған анықтамалар алынады

 да з  ара  ан а з №43

д р р
70 ұшқышқа жалған анықтама беріл ен.

рі ерлер е айыппұл салынады.
Авиа и дағы қауіпсі дікті қадағалау шін а  жасалған жоқ

ұ ырлы орындар қы  меткерлерді тексеретін мамандарды да 
бақылауға алады.

кипаж командирі жылына екі рет сараптама жасатады.
Меди ина қы меткерлеріне 50 айлық есеп көрсеткіш айып  пұл салынады.
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 да з  ауа  ері із №44

1. Жалған анықтама алу шін йден тапсырыс беру м мкін бе
2. Адамдар анықтама сату туралы ақпаратты қайдан алады
3.  Студенттер е анықтама қай қалада сатылды
4. Анықтама бағасы ар ан ба, қымбат па
5. Ол анықтаманы қалай жасаған

 ікір ілдірі із  ай йға ла з  е е

Медициналық анықтама алу үшін 
кезекке тұрып, уақытымды өзткізгім 

келмейді, сатып ала салған тез. 
Бәрібір еш жерім ауырмайды.

Медициналық анықтама алу үшін 
міндетті түрде өту керек, себебі 

сен адамдармен жұмыс істейсің, 
тек өзің үшін емес, олар үшінде 

жауаптысың.

А ТЫ ЫМ

 ауа  ері із

1. Сі   порталын қолданасы  ба
2. Порталдан қандай құжаттар алуға болады

 ікір ілдірі із
 порталыны  тиімділі і неде

 ан н з  із   р ал нан өменде і ан амалард  ала ала з

Аты, те і, кесіні  атыны  ауысқаны туралы анықтама алу

орғаншылық ж не қамқоршылық жөнінде анықтама алу

еке е тұру туралы анықтама беру

екені  бұ ылғаны туралы анықтама алу

Туу туралы анықтама алу

Сотталғандығы болуы не болмауы туралы анықтама беру

Мұрағаттық анықтамалар беру

Жылжымайтын м лiктi  болмауы болуы  туралы анықтама беру

Мекенжай анықтамасын алу

ейнетақы аударымдары туралы анықтама алу

скери қы метін өткеруді растау туралы анықтама алу

 ауа  ері із
1. Жоғарыдағы анықтамаларды қандай жағдайда аламы

л і: Туу туралы анықтама  н ресте д ние е кел енде алынатын құжат.
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ЖА Ы ЫМ

 өменде і ке е й нша ан ама м інін аз здар

Кім е керек андай ан ама айда керек ара  

Асқар Мұратұлы мекенжайын растау Салық комитетіне Алматы  қ., Панфилов 
көшесі, 7- й,  198 п тер.

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

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

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

Кім е керек андай 
ан ама

айда 
керек

ара  

А амат аленұлы жұмыс істейтінін 
растау

№ 24 мектеп «Аспан» ЖШС, 
Техникалық бөлім, 

инженер

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

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

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

Кім е керек андай 
ан ама

айда керек ара  

Самал аленқы ы Отбасы жағдайы 
туралы

Тұрғын й 
департаментіне

йеуі  Сағынбаев Бағдат, 
ж р і уші

ы дары  Анел  9 сынып 
оқушысы

Айс уле  1 жаста

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

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

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

..................................................................................................................................................................
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 ауа  ері із
Анықтамада қандай ақпарат беріледі

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

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

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

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

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

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

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

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

  м

1. Бірінші топ жағда т айтады.
2. кінші топ қандай анықтама керек екенді ін айтады.
3. Сұраққа тиісті жауап жа ы ы .

л і: ар  ше  ел е уға ке у
 Асқар не туралы айтты
 Ол шет ел е оқуға кететінін айтты.

1. Самал  д рі ер е бару.
 Самал не айтты
 ...........................................................................................

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

2. А амат  құжаттарды тексеру
 А амат не айтты
 ...........................................................................................

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

3. Сырым  жұмыстан шығу туралы өтініш 
жа у

 Сырым не айтты
 ...........................................................................................

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

4. улет  ерте  қалаға келу
 улет не айтты
 ...........................................................................................

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

-САБАҚ2
РЕСМИ ІС-ҚАҒАЗДАР

жымдық құжаттар
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 өздермен ан з

ере е  положение право
урал об м нде об анност
ал  инал об ие собрание н рма и ік а нормативна  документа и

ал лау обсуждат і а ар командировка
келі у со лашат с м  рн н ау

ру
переводит  на дру у  
работу

екі у утверждат рдема пособие
ал  ере е об ие положени ө ема компенса ионные выплаты

е ек шар услови  труда
трудовой до овор

кө ермелеу 
шаралар

меры поо рени

леуме ік 
өлеама

со иал ные выплаты р к шаралар дис иплинарный вы ыска-
ние

аз аша пис менно е кер у предупреждение
ау зша устно не ізінде на оснований

р ш ама ви а е ек р і і трудова  дис иплина

 иі і а ард  а да з

а ш  зме кер:

анықтамаға

л яд

бұйрыққа
ереже е

бек шартына
а ға 

к нделікке

м ш ларға

леуметтік төлеамақы

өленеді

жалақы
айыппұл
өтемақы
ескерту
ж рдемақы

р і ік шаралар ауы ша еріледі
онлайн
жа баша

а ш  бұйрық ш ғарад
жұмыстан
ескерту

 
 ауа  ері із

1. Мекемені  қандай нормативтік құжаттары болады
2. ұжаттар нені  не і інде жасалады
2. ұжаттар қайда талқыланады
3. ұжаттарды кім бекітеді  

а  ал  инал  
а ш  ре е  

ек шар  
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 өздерді йке ендірі із

жалпы құжат 1..........................................
жалпы шаралары 2..........................................

леуметтік шарты 3..........................................
е бек шаралар 4..........................................
нормативтік ереже 5..........................................
жұмыс орнын төлеамақы 6..........................................
көтермелеу т ртібі 7..........................................
т ртiптiк ауыстыру 8..........................................
е бек жиналыс 9..........................................

 өменде і ауа  алу шін андай ра  яр еді із  
л і: 

1. Олар еңбек тәртібі туралы қайда талқылады?
2. Олар еңбек тәртібі туралы жиналыста талқылады ма?
3. Олар жалпы жиналыста не туралы талқылады?
4. Жалпы жиналыста еңбек тәртібі туралы кімдер талқылады?

ауа : Олар е бек т ртібі туралы жалпы жиналыста талқылады.

 ан   зме керлер урал  ере е ін а лдад

2.  режеде е бек т ртібі, е бек шарты туралы қарастырылды.
3. реже нормативтік құжаттар не і інде жасалды.
4.  ы меткерлер е осы жылғы леуметтік төлемақы төленді.
5. А.С. Жұмабаевқа т ртіптік шаралар қолданылды.
6. Бөлім басшысы оны уақытша іссапарға жіберді.
7. А.О. Маратовқа ауы ша ескерту жасалды.

 ан з
Басшы
туралы 
ақпаратК

ирек р

(кәсіпорын атауы) (қолы)                         (аты-жөні)

2007 жылғы « » 

зме керлер урал
Р

1. Жалпы ережелер
2. Жұмысқа қабылдау
3. ұқықтары мен міндеттері
4. Жұмыс уақыты ж не демалыс
5. емалыстар
6. ссапарға жіберу, уақытша іссапарға жіберу ж не жа а жұмыс орнына ауыстыру
7. Жалақы, леуметтік сақтандыру ж не өтемақылар
8. өтермелеу шаралары мен т ртіптік шаралар
9. Жұмыстан босату

Басшыны  орынбасары
(қолы) (аты-жөні)

Бұрыштамалар

ұжат атауы

сіпорын/
мекеме атауы

елісім бер ен 
тұлғалар

ұжатты дайындаған тұлғае і і м тін

Мер імі
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 иі і а ара  аз з

режені растау «Б Т М »
«Аспан» ЖШС

ы меткерлер туралы реже
Жұмыс уақыты ж не демалыс
Бөлім басшылары
2017 жыл, 24 с уір

реже м тіні
сіпорын атауы

Бекіткен мер імі
еліскен тұлғалар
ұжат атауы

 ре е р л м н ал на кел ірі із  

К Р Р Р  Р  Р

иректор
                                                                 

........................ .......................  ..............             .......-............
                                                             ................... жылғы  « »

зме керлер урал
.............................

 
1. Жалпы ережелер
2. Жұмысқа қабылдау
3. ұқықтары мен мiндеттерi
4. Жұмыс уақыты ж не демалыс
5. емалыстар
6. ссапарға жiберу, уақытша iссапарға жiберу ж не жа а жұмыс орнына ауыстыру
7. Жалақы, леуметтiк сақтандыру ж не өтемақылар
8. өтермелеу шаралары мен т ртiптiк шаралар
9. Жұмыстан босату

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

ҚЫ ЫМ

 ауа  ері із

1. Мекеме шін реже не шін қажет  
2. режені қандай мақсатта жа ады
3. реже қандай құжаттар не і інде жасалады
4. режеде не қамтылу керек

 з

йымны  « ы меткерлер туралы» ережесінде к сіпорын жұмысын ұйымдастыру 
м селелері, қы меткерлерді  е бекақысы, демалыс беру т ртібі, қы меткерлер мен 
басшылықты  құқықтары мен міндеттері, жұмыс режимі көрсетіледі. « ы меткерлер 
туралы» ереже , рине, ұжымны  жалпы жиналысында талқыланады, оған а  ке есшісі  
бұрыштама соғады, басшыны  орынбасары қол қо ды ж не к сіпорын директоры 
бекітеді. « ы меткерлер туралы» ереже ұжымдық е бек шарттарын жасауға не і  болады. 
« ы меткерлер туралы» ереже кейде ішкі е бек т ртібі ережесіні  орнына да ж руі м мкін.
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 иі і а ара  аз з

1. режені  ма мұнында болу керек
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................
 ............................................................................................................................

2. режені  дайындалу реті
Бірінші , ............................................................ екіншіден,..................................................

шіншіден.......................................................  төртіншіден..............................................

3. реже қандай құжатқа не і  болады
 ............................................................................................................................

4. реже қандай құжатты  орнына ж реді

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

 з  ауа  ері із

Төменде і бөліктер режені  қай бөліміне т н

2. Жұмысқа қабылдау
3. ұқықтары мен мiндеттерi
4. Жұмыс уақыты ж не демалыс
5. емалыстар
6. ссапарға жiберу, уақытша iссапарға жiберу ж не жа а жұмыс орнына ауыстыру
7. Жалақы, леуметтiк сақтандыру ж не өтемақылар
8. өтермелеу шаралары мен т ртiптiк шаралар
9. Жұмыстан босату

    сiпорын қы меткерлерi шiн жұмыс аптасыны , жұмыс к нiнi  
ж не жұмыс уақытыны  ұ ақтығы, сонымен бiр е демалыс к ндерi 
ж не мереке к ндерi  а  актiлерiмен, к сiпорынны  iшкi е бек 
т ртiбi туралы ережемен бел iленедi.

..4.........................................

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

  сiпорын қы меткерлерi бел iлен ен уақытта к сiпорын бас-
шыларына кiрiп, ө  жұмыстарына байланысты м селелердi айтуға 
құқылы.

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

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

  бек шартын жасау ке iнде жұмысқа қабылданып отырған қы -
меткердi  сол лауа ымға с йкесті ін бақылау шiн сынақ мер iмi 
бел iлену керек.

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

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

  сiпорын қы меткерiнi  жылдық демалысты алу құқығы е ер е -
бек шартында ө еше айтылмаса, е бек қатынастары пайда болған 
к ннен кейін 12 ай өткен со  м мкін болады.

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

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

  сiпорынны  қы меткерi ө  келiсiмi бойынша басқа жұмыс 
орнына бел iлi бiр мер iм е, 1 айдан 6 айға дейiн i мер iм ше iнде 
iссапарға жiберiлуi м мкiн.

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

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

  сiпорын қы меткерi мынадай жағ дайларда жұмыстан боса-
тылуы м мкiн  е бек шарты келiсiмiнi  мер iмiнi  а қталуына 
байланысты ж не е бек шартыны  мер iмi бiткен е дейiн, ғни 
мер iмiнен бұрын жұмыстан шығарылуы м мкiн

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



281

М

т ртiп бұ уына немесе к сiпорын жұмы сын дұрыс орындамағаны 
шiн е бек шартын да көрсетiл ен мер iмнен бұрын қы меттен 

боса ту болып табылады.

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

  рбiр қы меткердi  жалақысы оны  жұмысыны  н тижелерiне 
байланысты бел iленедi ж не ол бел iлi бiр жоғарғы мөлшермен 
шектелмейдi.

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

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

 йке ендірі із

1 жұмыс 1 мер iмi

2 е бек 2 шарты

3 айтуға 3 уақыты

4 сынақ 4 жiберiлу

5 е бек 5 т ртiбi

6 iссапарға 6 құқылы

7 мер iмiнен 7 бұ у

8 т ртiп 8 бұрын

 ауа  ері із

Жұмыс уақыты қандай құжаттар не і інде бел iленедi
сiпорын қы меткерлерi қандай м селелердi айтуға құқылы

ы меткердi  лауа ымға с йкесті ін бақылау не бел iленедi
Жылдық демалысты алу құқығы неше ай өткен со  м мкін болады

сiпорынны  қы меткерi қанша уақыта iссапарға жiберiлуi м мкiн
сiпорын қы меткерi қандай жағ дайларда жұмыстан босатылуы м мкiн
бек шартын да көрсетiл ен мер iмнен бұрын қы меттен боса ту қандай жағдайда 

іске асырылады  

  м

кінші топқа режені  бір бөлімі туралы ақпарат айты ы дар. Олар қай бөлім екенін 
табуы керек.

л і: Бұл бөлімде қы меткерлерді  айлық жалақысы, өтемақы, ж рдемақы туралы 
қарастыралады. Бұл қай бөлім

Жалпы ережелер Демалыстар Құқықтары мен 
мiндеттерi

Көтермелеу және 
тәртiптiк шаралар

Жұмысқа 
қабылдау

Жұмыс уақыты 
және демалыс

Жұмыстан 
босату

Жалақы, әлеуметтiк 
сақтандыру және 

өтемақылар

ссапарға жiберу, уақытша 
iссапарға жiберу және жаңа 

жұмыс орнына ауыстыру
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 ре емен ан з

Модал  сө дер 

Қызметкердi жұмысқа алғаннан кейiн басшы оны лауазымдық нұсқаулықпен таныстыруға тиic.
Қызметкер мереке күндерi және демалыс күндерi жұмысқа шақырылуы мүмкiн.
Кешегі жиналысқа келгендердің бірі Асқар көрінеді. 

304 - бет.

 иі і өздерді аз з

рине секілді екен керек шығар м мкін

1. А амат пен Самал фирманы  құжаттарын жібер ен ..........................
2. рбір қы меткер ұжым режесін оқу ....................
3. ......................, олар бұл құжатпен танысып қол қойды.
4. Б лкім, олар бұл ақпаратты білмейтін ......................
5. рте  сағат 12 00 бөлім жиналысы болады ...........................
6. Олар кел ен ке де мені  жұмыста болуым ........................

 р  өзді а з

керек си қты б лкім рине
тиіс секілді м мкін лбетте
қажет рас рине тиіс
м мкін т рі ді б лки рас

 иі і өздерді а з

1. Бір н рсе, оқиға туралы нақты білмеймі . Сол ке де қолданамы

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

2. с- рекетті орындауға, жасауға міндетті ке де қолдантын сө дер.

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

3. с- рекетті, оқиғаны  шын екенін айтқан ке де қолдантын сө дер.

 р емен ан з

Шартты рай  

Ұжымдық Ереже бекітілсе, Еңбек шартын жасау керек,-деді орынбасар.
Қызметкер кәсiпорын жұмысын дұрыс орындамаса, еңбек шартында көрсетiлген мерзiмнен 
бұрын қызметтен босатылады.

210 - бет.
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 иі і алғауд  алға з

а е

бар ....... ж р.......
кел....... көр.......
айт....... қара.......
оқы....... босатыл.......
қол қой....... шық.......
ты да....... сал.......

 йке ендірі із йке ендірі із йке ендірі із

1. кадр бөлімі қы меткерлер е 

жеткі у е міндетті.

2. маған айта салы дар.

3. оған қосымша ақы төлену керек.

4. маған айта салшы.Ма ы ды шаруа 

бар еді.

5. ерте  та ерте  жіберу керек.

6. құжат ө  к шіне енбейді.

1. ы меткер демалыс ж не 
мереке к ндері жұмысқа 

шықса,2. ұжатқа барлық жауапты 
тұлғалар қол қоймаса,
3. йымда ө ерістер болса,
4. Б ін осы жұмысты а қтасақ,5. Сендер жиналысқа барса дар,6. Жанар, Сырым аленұлы 

келсе,

 ауа  ері із
із не і ер еді із

1. ер қы меткер жұмысқа немі кешіксе 5. Жұмысшылар айлық жалақыны көтеруді 
талап етсе

2. ұжат уақытында дайын болмаса 6. ы меткерлер жиналыста ө  ойларын 
айтпаса

3. ы меткер құжатта немі қате жіберсе 7. Сі  қойған сұраққа қы меткер жауап бере 
алмаса4. ы меткер демалыс к ндері жұмысқа 

шығудан бас тартса

 уре ен ра  йке ендірі із  ра арға ауа  ері із

1 2 3 4 5 6 7



284

М

ер #
 сі  т нде орманда адасса ы  

е і ер еді із
 
 
 
 
 

 сі ді  ұлы ы  басқа баламен төбелессе  
 сі ді  ріптесі і  сі ді  иде ы ды ұрлап алса  
 сі ді  велосипеді і ді ұрлап кетсе  
  
 сі  лифтте қалып қойса ы  
 ұ лы телефоны ы  суға т сіп кетсе  
 досы ы  сі ден ақша ұрлап алса  

  м

Бірінші топ жағда т ойлап табады. екінші топ сол жағда тты шешеді. Орындары ы бен 
ауысы ы дар.

  ағдая   ағдая
1. ............................................................. 1. .............................................................
2. ............................................................. 2. .............................................................
3. ............................................................. 3. .............................................................
4. ............................................................. 4. .............................................................
5. ............................................................. 5. .............................................................

А ТЫҚ МАС І І

 ан з

ІС ҚАҒАЗДАРЫ 3 ТҮРГЕ БӨЛІНЕДІ:

зама  ар м
а на ард  ре ей ін 

і ағаздар :

еке адам өміріне 
а  і ағаздар :

а ару  й мда
ру ш ғаруға а  
і ағаздар :

Міне деме мірба н а
ұсқау Т йіндеме кім
епілдеме Жеке іс парағы кім
есми хаттар и ит-карто касы Жарғы
еден мағлұмдамасы тініш Жарлық

Жеделхат Ары реже
Жарнама Міне деме ж не т.б. Хабарлама

олхат Бұйрық
Хабарландыру Хаттама ж не т.б.
Сенімхат

епілхат
тініш

Тапсырыс
елісімшарт

бек шарты
Шарт

бек келісімі ж не т.б.
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ре е рлері
йым туралы

Р

ы меткерлер туралы
Жарыс, сайыс
Жолда ж ру
Орта білім туралы аттестат 
толтыру ережесі
Жа у
Ойын

Р

ТЫ А ЫМ

 ауа  ері із

1. ы меткер, жұмысшыны  қандай құқықтары бар
2. ы меткер, жұмысшыны  қандай міндеттері бар
3. ұқықтары мен мiндеттерi

  да з  иі і өзді аз з №45

а ауға    а анд ру    мд     ан руға    ғ

1. сiпорын қы меткерлерi леуметтiк .................... мен леуметтiк қамтамасы  ету е 
қатысты барлық құқықтарды пайдалана алады.
2. сiпорын кiмшiлi i .............................. есеп бередi.
3. ы меткердi жұмысқа алғаннан кейiн оны  басшылары е бек шартымен .............................
тиi .
4. ы меткер к сiпорынны  iшкi е бек т ртiбiн қата  ....................... тиiстi 
5. кiмшiлiктi  қы меткерден е бек шартында көрсетiлме ен жұмыстарды талап ету е 
............................ жоқ.

  да з  ара  ан а з №45

 ар  мен м нде ер
 д р р
Жұмыс режимiне қатысты барлық құқықтарды пайдалана алмайды.
Бел iлен ен уақытта басшыларға жеке басына қатысты 
м селелердi айтуға құқылы.

сiпорын кiмшiлi i е бек ұжымы ке есiнi  алдында есеп бередi.
Басшылар қы меткердi лауа ымдық нұсқаулықпен таныстыруға 
тиi .

ы меткер тиiстi басшыларды  өкiмдерiн орындауға міндетті.
ы меткер к сiпорынны  м лкiне и н келтiретiн рекеттердi 

жасамауға міндетті емес.
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 ауа  ері із

із өз мінде ері із ен ар зд  іле із е

А ТЫ ЫМ

  м

р топ ө  тақырыбы бойынша ойлары ы ды айты ы дар

  
Басшыларды  құқықтары 

мен міндеттері
Жұмысшыларды  құқықтары 

мен міндеттері

 ікір ілдірі із

1. ХХ  ғасыр техника д уірі. Барлық құжаттарды лектронды т р е айналдыру керек. 
елісесі  бе  е е

ЖА Ы ЫМ

Сі  ө  ұйымы ы ды  ы меткерлер туралы режесіні  кейбір жерлерімен келіспейсі , 
сі е ө ерту е м мкіндік берілді. андай ө ерістер ен і ер еді і . Жа ы ы . р бөлім е 
екі ө ерту қосы ы .
2. Жұмысқа қабылдау
  .................................................................................................................................
  .................................................................................................................................
3. ұқықтары мен мiндеттерi
   ................................................................................................................................
  .................................................................................................................................
4. Жұмыс уақыты ж не демалыс
   ................................................................................................................................
  .................................................................................................................................
5. емалыстар
   ................................................................................................................................
  .................................................................................................................................
6. ссапарға жiберу, уақытша iссапарға жiберу ж не жа а жұмыс орнына ауыстыру
    ...............................................................................................................................
  .................................................................................................................................
7. Жалақы, леуметтiк сақтандыру ж не өтемақылар
  .................................................................................................................................
  .................................................................................................................................
 8. өтермелеу шаралары мен т ртiптiк шаралар
  .................................................................................................................................
  .................................................................................................................................
 9. Жұмыстан босату
   ...............................................................................................................................
  .................................................................................................................................



ГРАММАТИКАЛЫҚ 
АНЫҚТАҒЫШ
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імше  

сімше  есім сө ді  де, етістікті  де қы метін атқаратын етістікті  ерекше т рі. 
А2 де ей 7-тарау ... бетін қара ы

сімшені  бір формасы -ар, -ер, -р, -с қосымшалары арқылы жасалады. 
-ар, -ер, -р, -с қосымшалары арқылы жасалған есімшелер келер шақ мағынасын 

білдіреді, көбінесе алд нда  р н сө дерімен тіркеседі.

ссапарға бармас бұрын құжаттарды ірлеу керек.
Жұмысқа тұрар алдында мемлекеттік тілден емтихан тапсырады.

сімше тұлғалы етістік есімдерше қы мет атқарғанда бұл формасы септеледі, т у-
елденеді, көптеледі, жіктеледі. 

ік елуі:

Болымды т рі Болымсы  т рі

жекеше көпше жекеше көпше

Мен айтармын
Сен айтарсы
Сі  айтарсы
Ол айтар

Бі  айтармы
Сендер айтарсы дар
Сі дер айтарсы дар
Олар айтар

Мен айтпа пын
Сен айтпа сы
Сі  айтпа сы
Ол айтпа

Бі  айтпа пы
Сендер айтпа сы дар
Сі дер айтпа сы дар
Олар айтпа

сімшені  бұл формасыны  болымды т рі жатыс, шығыс септік тұлғаларында 
қолданылады, бірнеше сө  барыс септі інде ке деседі. Басқа септіктерде қолданылмай-
ды. сімшені  бұл формасыны  болымды т рі т уелді табыс, жатыс ж не шығыс септі-

інде ғана айтылады, ал болымсы  т рі толық септеледі. 

Атау - - айтпас

лік - - айтпас

Барыс - - айтпас а

Табыс айтары д айтпас

Жатыс айтарда айтарында айтпас а

Шығыс айтардан айтарынан айтпас ан

өмектес - - айтпас ен

-САБАҚ1
БӨЛІМI ОТБАСЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ

«Іссапарға барар алдында...»
«Іссапарға бармас бұрын...»



289

ҚО
СЫ

М
Ш
А

    им л е імі

имыл есімі тұйық етістік   іс- рекетті  ө і емес, сол рекетті  атауы ретінде 
қолданылатын етістікті  ерекше т рі. Жақтық, шақтық мағынада қолданылмайды. 

имыл есімі -у жұрнағы арқылы жасалады. рекетті  атауы ретінде қолданыла-
ды ж не есімдерше т рленеді.

Ақша немдеу  лкен өнер.

й е қайтуға рұқсат берілді.

Сі  д рі ер е отбасы ы бен баруы ы  керек.

Сі ден құжатты ти нақты толтыруы ы ды сұраймы .

имыл есіміне көптік жалғауы жалғанса, одан кейін т уелдік жалғауы жалғанып 
қолданылады. 

Сендерді  кітапты мұқи т оқулары  керек.

имыл есімі ат есім си қты септеледі, т уелденеді, бірақ жіктелмейді. 

е елуі: 

А. бару, сөйлеу
. баруд , сөйлеуді

Б. баруд , сөйлеуді
Т. баруға, сөйлеу е

Ж. баруда, сөйлеуде
Ш. барудан, сөйлеуден
К. барумен, сөйлеумен

уелденуі:

Жекеше өпше
Мені келуім  бару м Бі ді келуіміз  бару м з
Сені  келуі   бару Сендерді келулері   барулар
Сі ді келуі із  бару з Сі дерді келулері із барулар з
Оны келуі  бару Оларды келулері  барулар

-САБАҚ2
БӨЛІМIОТБАСЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Қимыл есімі
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ұрмалас сөйлем екі немесе одан да көп жай сөйлемнен тұратын, біртұтас, рам-
матикалық, мағыналық, интона и лық тұрғыдан б тін синтаксистік бірлік.

ұрамындағы жай сөйлемдерді  ба ндауыштары те  д режеде байланысқан 
құрмалас сөйлемні  т рін алала  рмала  өйлем деп атайды. Салалас құрмаластар 
байланысу т сіліне қарай жалғаулықты, жалғаулықсы  құрмалас болып екі е бөлінесе, 
мағынасына қарай 8 т р е жіктеледі. Олар  ы ғайлас салалас, қарсылықты салалас, се-
беп-салдарлы салалас, талғаулы          салалас, ке ектес салалас, шартты салалас, ме іл 
салалас, т сіндірмелі салалас. 

   ар л  алала  рмала  өйлем

арсылықты салалас құрмалас сөйлемні  құрамындағы компоненттер жай 
сөйлемдер  істі , оқиғаны  бір-біріне қарама-қарсы болатынын көрсетеді. 

Ол беріл ен тапсырмалады
уақытында орындады

Оны  уақыты болмай ж р

кінші жай сөйлемБірінші жай сөйлем

Ол тіл курстарына 
барғысы келеді

Ол жұмысқа 
кеші іп келді

Ол тіл курстарына барғысы келеді, бірақ оның уақыты болмай жүр.Ол тіл курстарына барғысы келеді, бірақ оның уақыты болмай жүр.Ол тіл курстарына барғысы келеді, бірақ оның уақыты болмай жүр.

Ол жұмысқа кешігіп келді, алайда берілген тапсырмаларды кақытында орындадыОл жұмысқа кешігіп келді, алайда берілген тапсырмаларды кақытында орындадыОл жұмысқа кешігіп келді, алайда берілген тапсырмаларды кақытында орындады

+ -

+ -

шылау

шылау

арсылықты салалас құрмалас сөйлемні  құрамындағы компоненттер жай 
сөйлемдер  бірақ, алайда, дегенмен, сонда да, әйтсе де  де ен жалғаулық шылаулар 
арқылы байланысады. 

аламтордан ақпарат і дедім, іра  таба алмадым.
Мен кітапханаға бардым, алайда керек кітапты таппадым
Ол қалаға кел ісі келмеді, де енмен келу е тура келді.
М тіндер дұрыс секілді, нда да қайта тексеріп шығу керек.

Салалас құрмалас Сабақтас құрмалас Аралас құрмалас

ұрмалас сөйлем т рлері

ТІЛ БІЛУДІҢ ПАЙДАСЫ

Қарсылықты салалас құрмалас сөйлем
бірақ, дегенмен, алайда, сонда да-САБАҚ1

БӨЛІМII
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   е е алдар алала  рмала  өйлем              

Себеп-салдар салалас құрмалас сөйлем құрамындағы жай сөйлемдерді  бірі екін-
шісінде айтылған істі  себебін не салдарын білдіреді. 

Мен қа ақ тілін білемін, себебі мемлекеттік тілді білу  мені  міндетім.

Себеп-салдар салалас құрмалас сөйлем құрамындағы компоненттер өйткені, се-
бебі, сондықтан, неге десеңіз де ен жалғаулық шылаулар арқылы байланысады.

Мен ағылшынша т сінбеймін, нд ан қа ақша фил мдер көремін.

Театрдың жанындағы дүкенге бардым, себебі «Нұра» супермаркеті жабық.

   ғайла  алала  рмала  өйлем       

ғайлас салалас құрмалас сөйлем біртектес оқиға, құбылыстарды не бір ме іл 
ішінде ж е е асып жатқан іс- рекеттерді білдіреді.

ғайлас салалас құрмалас сөйлем құрамындағы компоненттер және, әрі, да, де, 
та, те шылаулары арқылы байланысады. 

Аудан орталығында мейрамхана ашылды не оған жа а қы меткерлер жұмысқа 
алынды.

Мен қа ақ ұлттық тағамдарыны  ерекшеліктерін білемін әрі дайындай аламын.

Ол телефонмен сөйлесіп болды да, т скі асты дайындауға кірісті. 

ғайлас салалас құрмалас сөйлем құрамындағы компоненттер жалғаулықсыз 
да байланысады.

Анам маған алма берді, ініме алмұрт берді.

Біз залға кірдік, жиналысты бірден бастап жібердік.

-САБАҚ2
БӨЛІМIIТІЛІ БІЛУДІҢ ПАЙДАСЫ

Себеп-салдар салалас құрмалас сөйлем
себебі, ал, сондықтан, сол себепті, өйткені

САБАҚ1
БӨЛІМIIIӘЛЕМ ТАҒАМЫ АЛДЫҢЫЗДА

Ыңғайлас салалас құрмалас сөйлем
және, да, де, әрі
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   Келі у келі еу  ра ау а ш ғару
    м нді рма өздер                                    

Сөйлемні  құрамында тұрса да, басқа м шелермен рамматикалық байланысқа 
т спейтін м ше оқшау сө  деп аталады. Оқшау сө ді  ш т рі бар  қаратпа сө , қыстыр-
ма сө , одағай сө .

аратпа сө ыстырма сө Одағай сө

шау өз

Сөйлемде і ойға жа ушыны , сөйлеушіні  кө қарасын білдіретін оқшау  сө ді  
т рі қыстырма сө  деп аталады. 

 Бі ді  ойымы ша, бұл өте қы ық кітап. 
рекшелік ері: 

Айтушыны , жа ушыны  кө қарасын білдіреді.
Басқа сө дерден оқшауланып, ерекше интона и мен айтылады.

ағ налар :

ағ на ал лдан лу
1. Адамны  кө іл к йін, 

се імін білдіреді.
Амал қанша,
өкінішке қарай,
несін айтасы

Амал қанша келесі 
автобусты к темі .

2. Ойға, пікір е жорамал жасау 
мағынасында болады.

рине,
лбетте,

рас,
сір ,
м мкін,
шамасы,
расында

асында бұл аймақты  
табиғаты керемет екен.

3. Ойды , пікірді , 
сө ді  айтылу амалын, 
т сілін көрсетеді.

ысқасы,
былайша айтқанда,
демек, 
ендеше

ысқасы кешке дейін 
жұмысты а қтау керек.

4. Ойға басқа біреуді  
немесе айтушыны  пікірі 
тұрғысынан қарайды.

Мені ше,
сі ді ше,
бі ді ше,
мен білсем,
оны  айтуынша,
сі ді  ойы ы ша

Мені ше бұл мақала-
ны қайта жа у керек.

5. ө қарас, пікірлерді  ө а-
ра қатынасын білдіреді.

Біріншіден,
ақырында,
со ында,
сөйтіп

Ақырында барлық 
сұрақтарды  жауаптарын 
таптым ғой.

ӘЛЕМ ТАҒАМЫ АЛДЫҢЫЗДА

-САБАҚ2
БӨЛІМIII

Келісу, растау мәнді қыстырмалар
Әрине, әлбетте, шынында «екен» көмекші етістігі
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екен  көмекші е і і і             

Екен, еді модал  сө дері е көмекші етісті інен қалыптасқан.  көмекші етісті іні  
сө дік мағынасы б тіндей жоқ ж не ол жедел өткен шақ едім, еді , еді  ж не өткен шақ 
есімше екен  формаларымен т рленеді, етістікті  басқа формаларымен ө ермейді. 

Тек шақ, жақ кате ори ларына қатысты мағыналар стейді. кен көмекші етісті і 
жіктел енде формасын толық сақтап та, ықшамдалып та, ө ертіліп те отырады. 

орқынышты т с көр ен екенмін көр ен екем/ екенсі .

ік елуі:

Жекеше өпше

Мен екенмін
Сен екенсі
Сі  екенсі
Ол екен

Бі  екенбі
Сендер екенсі дер
Сі дер екенсі дер
Олар екен

Бұрынғы өткен шақты  бір т рі -ған, -ген, -қан, -кен есімше тұлғалы етістікке екен 
көмекші етісті і тіркеліп қолданылады. Бұндай құрылымда көмекші етістік қана жікте-
леді. 

 Мына мақаланы қайдан көрдім десем, өткен айда оқыған екенмін. 

ік елуі:

Жекеше өпше
I оқыған екенмін оқыған екенбі
II оқыған екенсі оқыған екенсі дер

оқыған екенсі оқыған екенсі дер
III оқыған екен оқыған екен

Екен көмекші етісті і есімшені  өткен шақ формасында қалыптасқандықтан, ө і 
тіркескен сө е бұрын өткен амал немесе рекет екенін білдіретін қосымша мағына 

стейді. 
ткен шақ кате ори сын жасайтын аналитикалық форманттар

-ған екен Ол киноға барған екен.
-атын екен Мына д кен е бара н екен. 
-ады екен Айдар к нде футболға барад  екен.
-са екен Мына балалар байқауға бар а екен.
-ар ма екен Ол ке десу е барар ма екен?
-ып па екен Ол ке десу е бар  а екен?
-мақшы екен Бі ді  ріптестерімі  Жапони ға барма ш  екен.
-а жатыр екен Ол қа ір ке се е бара а р екен.
-ып жатыр екен арлығаш қалада оқып а р екен.
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БІЛІМДІ МЫҢДЫ ЖЫҒАДЫ...

-САБАҚ1
БӨЛІМIV

    К шей кіш демеулік ер

емеуліктер  ө дері тіркескен атауыш сө дер е нақтылау, тұжырымдау, к шейту, 
тежеу, болжалдық, к м н си қты т рлі қосымша мағыналық ре к стейтін сө дер. 

шейткіш демеуліктер е  -ақ, -ау, -ай, әсіресе, да, де, та, те шылаулары жатады. 
Олар сөйлем е, айтылған ойға к шейту м нін қосу шін қолданылады.

Бағдарлама бойынша тек бір-ақ студент емтиханнан өтпей қалды.

ағ налар :

-ақ
сім сө дер е, стеу е тіркесіп, 

оларды  мағынасын к шейту немесе 
ой екпінін т сіру шін жұмсалады.

шті-ақ екен деп ойладым.

-ай

Адамны  кө іл к йін білдіру шін көбіне 
а у, та ырқау м нінде қолданылады. 

ат есім мен сын есімдер е тіркесіп, 
оқшау сө  ретінде қы мет атқарады.

Таласпа, жаным-ай, қо-
лы нан келмеске. Абай

-ау
сім сө дермен, етістік, одағай сө -

дермен тіркесіп, қуану, ренжу, к й-
іну мағынасында қолданылады. 

арағым-ау, қайда барасы

сіресе Сөйлем е к шейткіш мағына стейді. Ол, сіресе, ө іні  атын ай-
тқы ғысы келмеді.

да, де, 
та, те

і тіркескен сө дер е к шейту, 
нақтылау, айқындау м нін қосады.

Арманын да, қуанышын да, 
ренішін де жеткі у е тырысты.

Күшейткіш демеуліктер
-ақ, -ау, ай, әсіресе, да (де, та, те)
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   Кезек е  алала  рмала  өйлем 

с- рекет, оқиғаны  ж е е асуы ке ектесіп келетін, те  д режеде байланысқан 
құрмалас салалас т рін ке ектес салалас құрмалас сөйлем деп атайды. 

е ектес салалас құрмалас сөйлем алғаул  ш лаулар ірде  іре е  кейде  
арқылы жасалады. 

Ол ө  ойын бірде қа ақша, бірде орысша айтып жатыр.
Ол кейде жұмысқа уақытында келеді, кейде ерте келеді.
Біресе жа быр жауады, біресе жел соғып, к н суытып кетеді.

е ектес салаласты  екі сы арында да жалғаулық шылаулар қолданылады. 

   ал лау е імді і  

Жалпылау есімдіктері  екі немесе одан да көп аттар мен құбылыстарды бірік-
тіре, жинақтай айту шін қолданылатын сө дер. 

Б рін айту м мкін емес, себебі уақыт тығы .

Жалпылау есімдіктері  бар, барлық, бәрі, барша, бүкіл, бүтін, күллі, тамам, түгел.

онаққа шақырылған адамдар т ел келді.
Оларды  барлығы қа ақ тілінен тест тапсырады.

Жіктелмейді.
Т уелденіп барып, септеледі.

Атау барлығы т елі баршасы

лік барлығын т еліні баршасын

Барыс барлығына т еліне баршасына

Табыс барлығын т елін баршасын

Жатыс барлығында т елінде баршасында

Шығыс барлығынан т елінен баршасынан

өмектес барлығымен т елімен баршасымен

Бүкіл, күллі, тамам жалпылау есімдіктері т уелденбейді.

БІЛІМДІ МЫҢДЫ ЖЫҒАДЫ...

-САБАҚ2
БӨЛІМIV

Кезектес салалас құрмалас сөйлем бірде, біресе, кейде
Жалпылау есімдігі
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    алғаул  алала  рмала  өйлем 

ұрмалас сөйлем құрамындағы те  д режеде  байланысқан екі сөйлемні  бірі 
екіншісі шін талғау, та дау мағынасын білдіретін салалас құрмалас сөйлем т рі 
талғаулы құрмалас салалас деп аталады.

Бұндай сөйлемдер жалғаулық шылаулар не, немесе, , ки, болмаса, не болмаса, 
лде, мейлі, құй  арқылы жасалады. 

ұрмалас сөйлемні  р сы арында жалғаулықтар қайталанады.

е лттық өнер аллере сына, не болмаса қалалық мұражайға барамы .

Тура келесі  бе, лде жолдағы ауылға соғасы  ба  сенжанов

   и не дай  дей  ай  ей рнағ   

сім сө дер е  и не дай  дей  ай  ей жұрнақтары жалғану арқылы сын есім 
жасалады.

Мен скери киім сататын д кен і деп ж рмін.

а ір і уақытта тарихи мұражайлар жан-жақты қолдауға ие болып жатыр.

ниеде қа ақ тіліндей бай тіл жоқ.

Жолбарыс ай ақырған дауысы естілді.

дай  дей  ай  ей жұрнақтары ө і жалғанған сө ден салыстыру, ұқсату ж не 
болжалдық м ні бар туынды сын есім жасайды.

ат есім таудай  с т ей, судай Оны  бет- лпеті с т ей ақ.

сімдік мендей, сендей, бі дей Сендей ж йрік болу қайда

Сан есім елудей, ж дей, мы дай Байқауды  бірінші ке е іне ж дей адам жиналды.

ейбір сө дерде -  -і жұрнақтары қолданылады. Олар ө і қатынасқа т сетін ат-
ты  н рсені  тектік сипатымен байланысты, ғни қай халыққа тиісті екенін білдіреді  
қа ақ    қа ақ  

а ір і жастар қа ақ  д ст рді  кейбір ерекшеліктерін ерттеуде. 

МҰРАЖАЙ: ТАРИХ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТ

-САБАҚ1
БӨЛІМV

Талғаулы салалас құрмалас сөйлем
не, не болмаса, немесе, я, яки

МҰРАЖАЙ: ТАРИХ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТ

-САБАҚ2
БӨЛІМV

-и, -дай/дей-тай/тей... жұрнақтары
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«-  -і  -  рад  а ад  реді  рад

р  а р  р  р етістіктері рі не і і, рі көмекші етістік бола алады Ба а-
лық де ейді  ..... бетін қара ы . Бұл етістіктер амалды , рекетті , қимылды , қо ға-
лысты  т.с.с. бір қалыппен өту про есін, сонымен бір е, сол про есті  кейде іліп, ке-
дер і е де ұшырап, кейде іліссі , кедер ісі , тынбай дамып  деп отыратынын, ұ аққа 
да со ылатынын білдіреді. 

Мағыналары1  
-ып, -іп, -п 
тұр

жетекші етістікке амалдың өзгеріссіз, бір қа-
лыппен жүретінін я үнемі болатынын немесе 
заттың дағдылы бір қалыптағы күйін аңғар-
татын реңк қосады.  

Далада жаңбыр жауып тұр.

-ып, -іп, -п 
жүр

жетекші етістікке амалдың (əрекетті) үнемі 
қозғалыс я көшу (ауысу) үстінде бір қалып-
пен жалғастырылып істеле берілуін я қайта-
лана беруін білдіреді. 

Ол білім саласында қызмет 
етіп жүр.

-ып, -іп, -п 
отыр

жетекші етістікке амалдың үздіксіз я 
үздік-создық, жалпы алғанда, созалаңдап, 
ұзақ болатынын немесе жалғаса беретінін 
аңғартатын мағына қосады.

Директор жиналыста жоспарға 
кіргізілетін жұмыстар туралы 
хабарлап отыр.

-ып, -іп, -п  
жатыр

жетекші етістікке амалдың белгілі бір жерде 
тоқталмай, үздіксіз, үнемі, ұзақ жүре я 
жүргізіле беретінін немесе заттың дағдылы 
күйін білдіретін мағына үстейді.

Баяндамашы тақырыптың мақ-
сатын түсіндіру үшін тоқтамай 
сөйлеп жатыр.

алып етістіктері жіктік жалғауды тікелей қабылдап, нақты осы шақ қы метін 
атқарады.

иі  лғи  немі сө дерімен қолданғанда жиі болып тұратын іс- рекетті біл-
діреді. 

Ол шетелге іссапарға жиі шығып тұрады. 

Бұл аймақта жауын жиі жауып тұрады.

Қаладағы мұражайларда жас суретшілер көрмесі үнемі ұйымдастырылып тұрады.

1. А.Ысқақов. Қазіргі қазақ тілі. Алматы, «Ана тілі», 1991 ж. -384б.
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    өл өз ен өлеу өз                  

Төл сө   жа ушыны  өйлеушіні  сө інде і біреуді  ө ертілмей беріл ен сө і. 

- Сен қайда барасы   деді анам.

Төлеу сө   жа ушыны  өйлеушіні  біреуді  сө іні  ма мұнын сақтап, бірақ ө  
сө імен ө ертіп бер ен сө дері. 

 Анам менен қайда баратынымды сұрады. 

Төл сөздің сызбасы

              «Төл сө »                  , −            автор сө і.

«Мен иттен қорқамын»,  деді қы .

1) Етістік    

ы  ө іні  иттен қорқатынын айтты.

2) Етістік

ы  ө іні  иттен қорқатынын айтты.

3)

ы  ө іні  иттен қорқып тұрғанын айтты.

4)

«Төл сө » Автор сө і Төлеу сө

өл өз  а р өзі  өлеу өз

Т уелдік жалғау Табыс септік айтуесімше

-қан,-кен, -ған,- ентістік Т уелдік жалғау Табыс септік айту

Т уелдік жалғау Табыс септік айту-дық, -дікесімше

-қан,-кен, -ған,- ентістік Т уелдік жалғау Табыс септік айту

«ШАПШАҢЫРАҚ, БИІГІРЕК, КҮШТІРЕК!» – 
ОЛИМПИАДА ҰРАНЫ

-САБАҚ1
БӨЛІМVI

Төл сөз бен төлеу сөз
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   өйлемні  ір ғай м шелері   

Сөйлем құрамындағы екі немесе одан да көп сө  синтаксистік қы меті жағынан 
бірдей болып, бір сұраққа жауап берсе, олар сөйлемні  біры ғай м шелері деп аталады. 

Асан, Анар ж не Арман орталық стадионда жаттығады.

Мен бала ке імде бокске, к реске, қашықтыққа секіру е қы ығатынмын.

Біры ғай м шелер жалғаулық шылаулар арқылы да байланысады

ғайластық 
жалғаулық

да, де, та, те, ж не, 
рі, мен, бен, пен

Алма  спортпен айналысатын, 
ақылды, білімді рі салмақты қы .

Талғаулы 
жалғаулық

, не, немесе, лде Мұнда су немесе шай кел.

    і ік ірі   ғал елі ері  
       ғал елі  ал  е і ік ері   
       а е й а ад

өсемшені  бір формасы -ғалы, -гелі, -қалы, -келі қосымшалары арқылы жасалады. 
өбінесе қо ғалыс мағынасындағы етістіктерді сипаттайды. Бұл жұрнақ арқылы ке  

кел ен етістіктен көсемше туындай бермейді. 
Мен сі бен татулас ал  келдім.

өсемшені   -ғалы, -гелі, -қалы, -келі жұрнақтары жалғанған етістік жіктелмейді. 
-ғалы, -гелі, -қалы, -келі арқылы етістікті  өткен шағы мен келер шағы жасалады. 

Мен университетті а қтағалы бері биыл он бес жыл болды.
Ол й е кел елі бері ешкіммен сөйлеспеді. өткен шақ

Мен қа ір киноға барғалы жатырмын, сен барасы  ба  келер шақ

Бұл мысалдар өткен шақ пен келер шақты білдіреді. Бұл мағына шін -ғалы, -гелі, 
-қалы, -келі қосымшалары бар көсемше е бері ж не көмекші етістіктер жатыр, тұр, 
отыр, ж р  тіркеседі. 

-а, -е, -й қосымшасы арқылы жасалған көсемше е бастады көмекші етісті і тір-
кесіп қолданылады. с- рекетті  басталғанын, болып жатқан рдісін көрсетеді.  

Шақырылған қонақтарды  б рі келе бастады.

«ШАПШАҢЫРАҚ, БИІГІРЕК, КҮШТІРЕК!» – 
ОЛИМПИАДА ҰРАНЫ

-САБАҚ2
БӨЛІМVI

Сөйлемнің бірыңғай мүшелері

-САБАҚ1
БӨЛІМVII

... барғалы бері, барғалы жатырмын, 
... бара бастадым

ЭКОЛОГИЯ
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«Төл сө » Автор сө і Төлеу сө

өл өз  а р өзі  өлеу өз

«Мен қоршаған ортаны 
қорғау бойынша ұйымда 

жұмыс істедім»
,  деді Асқар

Асқар қоршаған ортаны 
қорғау бойынша ұйымда 
жұмыс істе енді ін айтты

1. «Сен кешікпей кел»,  деді кесі. 

тұйық
етістік

тістікті
бұйрық райы Т уелдік жалғау Табыс септік айту

кесі оны  кешікпей келуін айтты.

2. «Мені  кем  қы меткер»,  деді Арман. 

екенсім сө Т уелдік жалғау Табыс септік айту

Арман кесіні  зме кер екенін айтты.

ЭКОЛОГИЯ

-САБАҚ2
БӨЛІМVII

Себеп-салдар 
және талғаулы салалас құрмалас сөйлем (қайталау), 

төл сөз бен төлеу сөз
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   індірмелі алала  рмала  өйлем  

Со ғы сөйлемі алды ғы сөйлеміні  мағынасын т сіндіріп тұратын құрмалас 
сөйлемні  т рі т сіндірмелі салалас құрмалас сөйлем деп аталады.

Мұндай сөйлемдер жалғаулықсы  байланысады. 

Мені   ырымға сенетінім сонша  оларды немі сақтап ж ру е тырысамын.

Оны  айтқаны мынау  бұл жұмыс ешқашан бітпейді.

-САБАҚ1
БӨЛІМVIIIНАНЫМ-СЕНІМДЕР

Түсіндірмелі салалас құрмалас 
сонша, сондай, соншалық, сол, мынау

Қарсылықты салалас құрмалас сөйлем (қайталау)

ЕЛТАНЫМ

«Экспо Астана-2017» -САБАҚ1
БӨЛІМIX

К рделі ан е ім

рделі сан есімдер   дара сан атауларыны  р алуан жолмен тіркестіріле 
қолданылуы ж не қосарлана айтылуы арқылы жасалынады.

1.  Ондық пен бірліктерді  бірі уі арқылы  12,35,18,58 т.б.
2. Ондықтар мен ж діктерді  бірі уі  120,154,168,178
3. Сандарды  қосарлануы арқылы  10-10 он-оннан , 4-5 төрт-бестен
Мысалы  
1. Асқар 1979 жылы д ние е кел ен.
2. Олар 2016 жылы Астана қаласына көшіп келді.

рделі сан есімдерде қосымша со ғы санға жалғанады. Алайда м тінде 
жалғау т сіріліп беріледі. 

Мысалы  1979-ыншы жылы  1979 жылы
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е еулік ш лаулар
Септеулік шылаулар толық мағыналы сө дермен тіркесіп келіп, оған қосымша 

ме ілдік, мекендік, шектік, себептік, мақсаттық т. б.  м н степ тұрады. Септеулік 
шылаулар септік формасындағы сө дерден кейін келеді.

1. Т бір кейде көптік, т уелдік  тұлғадағы ат есім, есімдік, тұйық етістік, есімшемен 
тіркесетін септеуліктер  арқылы, жайында, шін, туралы, сайын, т рі ді, си қты т. б.

Мысалы  
1. Асқар Астана арқылы Павлодарға баратын болды.  т бір сө ден кейін
2. Олар Асқар шін сыйлық сатып алды.  т бір сө ден кейін
3. Оқуға т су шін жақсы дайындалу керек.  етістіктен кейін
4.  Олар к н сайын дайындық курстарына барады. т бір сө ден кейін
2. Барыс септікте і сө дермен тіркесетін септеуліктер  дейін, шейін, таман, 

қарай, салым, жуық, тарта т. б.
Мысалы
1. онферен и ға екі ж е жуық/тарта адам келді.
2. Олар кешке дейін/шейін осы жерде болады.
3. Шығыс септікте і сө дермен тіркесетін септеуліктер  кейін, со , өрі, бері, 

бұрын, рі т. б.
Мысалы
1. Олар осы жұмыстан кейін/со  басқа тапсырыстар алуға дайын.
2. Астанадан өрі Алматыны  қысы жылы болады. салыстыру
3. Арман кешеден бері құжатты  м тінін тексеріп жатыр. ұ ақтық
4. өмектес септікте і сө дермен тіркесетін септеуліктер  қатар, қабат, бір е.
Мысалы
1. Асқармен бір е бір топ студенттер келді.
2. онақтар Асқарлармен қатар келді.

ез іл еу
Ме іл стеу қимылдын, іс- рекетті  ме ілін, мер імін білдіреді де, қашан  

қашаннан  де ен сұрақтарға жауап береді. Ме іл стеуі етістікпен тіркесіп 
қолданылады. Мысалы  б ін келді, ерте  барады, та ерте  тұрады, бұрын ж рді, 
к ні бойы дайындалды, к ні-т ні оқиды, жа ғытұрым келеді т. б.

Ме іл стеулер қарай, таман, дейін, кейін, шейін, бойы сө дерімен тіркесіп келіп 
іс- ркетті  со ылу уақытын білдіреді.

Мысалдар
1. Асқар емтиханға т ні бойы дайындалды. 4. Ол кешке қарай туған к н е барады.
2. Олар та ерте  қалаға жолға шықты. 5. Ол т ске таман жұмыстан келеді.
3. Мен кеше к ні бойы далада серуендедім.

ЕЛТАНЫМ

-САБАҚ2
БӨЛІМIX

Көрікті мекен

ЖҰМЫС ЖӘНЕ ЭТИКА

-САБАҚ1
БӨЛІМX

Мемлекеттік қызметші этикасы
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-САБАҚ2
БӨЛІМXЖҰМЫС ЖӘНЕ ЭТИКА

Әріптес және достық

ра  ірке ер
Тұрақты сө  тіркесі, фра еоло и лық тіркес  екі немесе одан да көп сө дерді  

тіркесуінен жасалып, бір ұғымды білдіретін сө дер тобы.
Тұрақты сө  тіркесіні  құрамындағы сө дер ө деріні  дербес мағыналары 

жоқ. Олар жеке-дара сө дер е синоним ретінде жұмсалады. Оларды  тіркесте і 
мағынасы жеке тұрғандағы мағынасына сай келе бермейді көре алмау  қы ғану  іші 
к   өкіну, т.б.  

Тұрақты сө  тіркесі бірнеше топқа жіктеледі  
- идиомалық тіркестер немесе идиома қабырға мен ке ес, ешкімні  ала жібін 

аттама  
- мақал-м тел л мітін ер ақтар, ер атағын ел сақтар  нерліні  ө е і талмас .

Мысалдар
1. Олар арасынан қыл өтпейтін достар.
2. Ол ө іні  көршісіне ешқашан жылы қабақ танытпады.
3. Ол б ін і отырыста ағынан жарылып сөйледі.
4. Асқар бұл оқиға туралы ешкім е тіс жармады.

АДАМ ЖӘНЕ ҚОҒАМ

-САБАҚ1
БӨЛІМXI

ХХІ ғасыр адамы

К шей кіш еу
шейткіш стеу сөйлемде і айтылатын ойды ерекше жоғарлату, төмендету  

көрсетеді.  шейткіш стеулер көбінесе сапалық сын есімдермен тіркесіп жұмсала-
ды. Сын есімні  к шейтпелі шырай т рін жасауға не і  болады. Мысалы  е  демі, 
тым биік, өте жақсы, аса тере , орасан ор т. б. 

шейткіш стеулерді  біра ы етістікпен тіркесіп, қалай  де ен сұраққа жауап 
беріп, қимылды  сипатын к шейте  солғындата көрсетеді. Мысалы  м лдем білмей-
ді, бден шаршаған, с л ж рі кіре, керемет сөйлейді т. б.

ұрамы жағынан к шейткіш стеулер не і і т бір болып келеді.
Мысалы
1. Олар қаладағы е  ұ ын көшеде тұрады.
2. Ол ағылшын тілін м лдем білмейтін еді.
3. Ол жұмыстан кеш келді, ол бден шаршағанын се ді.
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Мемлекеттік қызметші этикасы

АДАМ ЖӘНЕ ҚОҒАМ

-САБАҚ2
БӨЛІМXI

ранд  е і ік ер 
ұранды етістіктер есім сө дер мен етістіктерді  тіркесуі арқылы жасалады. 

сім  етістік сө дер бір мағына береді. Мысалы  ж рдем ету, қамқор болу, талап ету, 
іске асыру, шешім қабылдау.

1. Ол ө  достарына немі қамқор болып ж реді.
2. Ол баласына немі «адам бол » деп бата береді.
3. Ол қы меткерлерден сапалы жұмысты талап етеді.

Жеке тұлғаға қатысты құжаттар 

РЕСМИ ІС-ҚАҒАЗДАР

-САБАҚ1
БӨЛІМXII

імшені  за ану

     ар  а н                                                  н                     ара н н
етістік есімше тәуелдік табыс септігі Заттанған есімше

ған ен ан кен а н е ін и н  қосымшалары етістікке жалғанып ө -
дерінен кейін септік, көптік, жіктік ж не т уелдік жалғауын жалғап есім сө  орнына 
ж реді де, сол форманы  сұрағына жауап береді. Мысалы

Мені  барғанымды  нені  табыс септік 
Оны  баратынын  нені  табыс септік
1. Олар құжатқа қол қойылатынын білді. Олар нені білді
2. Оған банк несие беретінін ол алдын-ала білмеді.
3. ұжаттарды  дұрыс екенін олар тексер ен со  білді.

дал  өздер
Модал  сө дер  сөйлеушіні  сөйлем ма мұнына кө қарасын білдіретін сө дер. 

а ір і қа ақ тілінде модал дылықты толық м нді есім де, етістік те, көмекші сө -
дер де білдіреді. Модал  сө дер есімді керек, қажет, тиіс, си қты, сықылды, т рі ді, 
секілді, м мкін, б лки, б лкім, рине, лбетте, рас, анығынан, шамасы, т рі ді  ж не 
етістікті екен, шығар, болар, дейді, көрінеді, білем  деп екі е бөлінеді.

Мысалы
1. Асан ө іні  анасы секілді нші болуды армандайды.
2. Оларды  құжаттарды ерте  жіберуі м мкін.
3. рте  құжатты  со ғы нұсқасы дайын болатын шығар.

Әріптес және достық

РЕСМИ ІС-ҚАҒАЗДАР

-САБАҚ2
БӨЛІМXII
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СӨЗДІК ҚОР

I бөлім, бірінші сабақ
Отбасы мәселелері

алғ   бла одарност
араға н л алу  спуст  дес т  лет
айр ша  особенный, особо 

йға і іру  впитыват  в себ  
д ние ан м  кру о ор, мирово рение 
еркелік  и балованност

ара мд   подход ий
ина а л   вежливост
ке   широкий

уану  радоват с
ла  а у  слушат с , прислушиват с

рме  у  уважат  
м еле  проблема
ма ан у  ордит с  
нам   ест  доброе им
н зік  нежный
нам а и   адет  ест

ара а   рассудител ный
езім ал  увствител ный
м лу  старат с , стремит с  к ему-то

шек із  бесконе ный
ізі ді а ар м ра ер  наследник

I бөлім, екінші сабақ
Oтбасы мәселелері 

ар   лишний
а ша шашу  ра брасыват с  ден ами

де   привы ка
екер  р , по пусту

е е еу  с итат  
инау  собират
өндеу  инит  ремонтироват
анармай  бен ин

арлау  планироват
ала  айл   арплата

к нделік і  повседневный
кірі   доход

а елік  ошибка
ар з  дол
ара а   финансы 

мар  сил ное желание

ия  секрет
алай л а лай м ау  тратит  как

 попало о ден ах
не ие  кредит
нар   рынок кономика  

айда  вы ода
ай з  про ент
өлем  платеж

ір ек  ек
ала  е у  требоват
а   аработок  доход
ан мал  и вестный
немі  посто нно

ш ғ н  расход 
н а  усердие  рвение

II бөлім, бірінші сабақ
Тіл білудің пайдасы

аударма  перевод
ай ау  аме ат

ар ш л   преиму ество
д лелдеу  дока ат
екі ілді  дву ы ный

еркін  свободно
е ік  в совершенстве
а ар у  улу шат

лдам  быстро, бе ло
  уни тожит

ерде алмау  быт  востребованным, 

найти себе применение
заман  врем
зер алу  обра ат  внимание
зер еуші  исследовател
көркем  де ие   художественна  
литература

а ар а ару  совме ат
ілді  дву ы ный

м дделе   аинтересованный
нашар  плохо
ми зме і  фун и  мо а

р аша  средний
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р адан ғар   выше средне о
й зме і  функ и  мышлени

өз н н ілу  нат  себе ену
өз ал нда  в том же состо нии
өзек і  актуал ный

ікірле   единомышленник

удай өйлеу  владет  ыком в совершенстве
өздік р  словарный апас
а   успешный
ілдік кедер і  ыковой бар ер
ал лау  обсуждат
ал арал   международный

Аз сөз алтын, көп сөз – күміс. – Мало слов – золото, а много – серебро.

II бөлім, екінші сабақ
Тіл білудің пайдасы

ау у  переходит  и  одно о состо ни  в 
дру ое

ай рғ   давний, коренной
а аша  по дру ому
а  лу  собрат с  вместе

дене рші у  адрожат , с ежит с
ерін еу  не ленит с
е ек і ағалау  о енит  труд

ағдай а ау  со дат  услови
а ау  выу ит  

кем де енде  не менее
кө іне е  в основном
кей  некоторые

ара өз   «слова на идани »
а  алма у  документооборот

ал а у формироват
аза и  свойственный ка ахам

а ану  документирование
мазалау  беспокоит
на и а ау  пропо андироват

езіну  увствоват
ілі ш ғу  нау ит с  оворит

мамдау  акон ит
ілдік р а  ыкова  среда

ша а ру  перепутат

III бөлім, бірінші сабақ
Әлем тағамы алдыңызда

а а  еру  присвоит  вание
арнаул   спе иал ный, предна на енный
а з  ле енда
а у  варит
арал  остров
а елкен  петрушка
аш   олод
аш  а у  утол т  олод 

де ке айналд ру  ввести в привы ку 
ағалау к ми ия   коммисси  по о енке 
е о-то

ру  тушит  еду
уға і іру  при отовит  на пару

 арал  а ара  ралдар   
СМ  средство массовой информа ии

е  руда  держат  курс на е о-то
д мін көру  попробоват  вкус, де устироват
д румен  витамин
д рлі  тради ионный

е іл ама   ле ка  еда
е ік а   деликатес

зі ар рау  радушно,
 приветливо
з й н май   оливковое масло
к ді  каба ок

з л р ш красный пере
рек  еда  пи а

у ру  жарит
у р лған  жаренный

ш л айма   кисла  сметана
өндіру  прои водит

ер ек езіну  увствоват  себ  бодрый, 
быт  в тонусе

зд   соус
н  е ілдеу  обле ение дыхани

н а   крошки, порошок
з нд   длина
з ей  бесперерывно
ал  ара нда  среди народа

ши ал   ле ебный
шөл - жажда
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– Аға, «Ас адамның – арқауы»,- дегенді түсіндіріп беріңізші.
– Адам дұрыс әрі сапалы тамақ ішсе, оның денсаулығы мықты болады.
– Солай ма, «Жаманнан жарты қасық ас қалады» деген ше?
– Алдыңа келген ас – сенің несібең, сондықтан оны қалдырып, обал жасауға 

болмайды.
– Түсіндім, рақмет аға!
 

– Дядя, объясните значение фразы «Хлеб – всему голова»
– Если человек будет питаться рационно и своевременно, тогда его зодоровье 

будет крепким.
– А, как понять «Плох тот человек, который не съедает все, что в тарелке»
– Еда, которая послал тебе Бог, это его благословение, поэтому нельзя ее 

оставлять, будет жалко. 
– Понял, спасибо дядя!

III бөлім, екінші сабақ
Әлем тағамы алдыңызда

а айнар  шампанское
а  м зірі  мен

л е е  коне но, бе условно
шекей й м  велирные и дели
езендіру  оформл т
екіре  осетра

зау е і  тел тина
ау ар а   бриллиант

ен ізу  ввести, внедрит
е е   с ет
ш   с ет

м  ар   ход работы
айл   удобный
а   и умруд

л  е і  конина
көк ерке  судак
к і кер  предпринимател
көмкеру  обшиват

ар л   во ражение, несо ласие
н  ена
й е і  баранина

өкіл  представител
ішін  форма
и р е і  ов дина
а р   ака
алғам  вкус
ал лау  обсудит
е із шаян   креветки

н   предложение
ш н мен де  действител но
ш н нда  действител но
і кери кезде у  делова  встре а

е із р а   бул он и  морских 
продуктов

іл йіре ін ама  о ен  вкусное бл до, 
то пал ики оближеш  

IV бөлім, бірінші сабақ
Білімді мыңды жығады …

а ша ара у  умение тратит  ден и
а на ай  достойной свое о имени 

діл  естный 
леуеме ік ағдай   со ал ное 

положение
ағдарлама  про рамма

д ре е  степен
ем и ан ара ша   к амена ионный 
лист

арлау  планироват
е ілдіру  совершенствоват

зер еу а р   тема исследовани
е екші   веду ий 

ғар  арнаул  ілімі  высшее 
спе иал ное обра ование

е і  ар лад   в достато ном коли естве
з ру з ру лу  крайне нуждат с
ие ер  обладател
ие ері а ану  стат  обладателем 
степендии
ағай ндау  на на ат

л а и і еді  было бы хорошо
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а ар а лдау  принимат  документы
ра  р  составл т

м р е елі  по етный, авторитетный
мемлеке ік зме ші   осударственный 
служа ий
м л  мно о, бо атый, обширный

з   передовой, про рессивный
р аша  средний

ө інім  а вка
өмір й   вс  жи н

елі  на ител ный
іри е алма у  обмен опытом

й м алу  апретит

ала   требование
лек  выпускник

ал ну  стремит с
иімді  ффективный
ала кер  абитурент
й мда ру  ор ани оват
ле  у  внести вклад
л еру  успеват
л ерім  успеваемост
мі кер  предендент

шар   условие 
ш кір а   стипенди
ірік еу   отбор

– Кешіріңіз, оқуға тапсыруға қандай құжаттар қажет? – Извините, какие 
документы нужны для сдачи? 

– Керек құжаттардың тізімі, дәлізде «Ақпараттар тақтасында» ілулі тұр. – 
Список необходимых документов висит в коридоре на «Доске информаций»

–  Студент ұлыма, ақша салайын деп едім. Қандай құжаттар керек екенін айтып 
жібересіз бе? 

– Хотел отправить деньги сыну-студенту. Можете подсказать какие 
документы для этого нужны?

IV бөлім, екінші сабақ 
Білімді мыңды жығады …

аула  лу  держат с  на стороне от е о-
то
а л ке е   совет
ар ру  превышат  
адамн  к ні адаммен  еловек нуждаетс  
в еловеке
а ғару  ай ау  обратит  внимание

р   не правил но
ілік ілік  квалифика и , профессионали м
ел енділік ан у  про вит  активност

екі алай  неведомо, сомнител но
е ен ш ғармау  держат  в пам ти, не 

абыт
ан а   ра носторонний
еке а  м елелері  ли ные дела
амандау  проро ит

л  өйлеу  оворит  добрые слова
рдемде у  помо ат
рек іну  робет , бо т с

өн із  неуместно
ке е   совет

к ірле  өйлеу  оворит  ш птом
л   поступок  действие

а у өз  сплетни
уан ш а р а а у  ра делит  -то  

радост
л ш н зу  подат  руку помо и
л ау  досу , свободное врем
л ғу  вмешиват с  в ужие дела

маза н алу  беспокоит
мінде  к еу  вложит  об нности
назар аудару  обратит  внимание

алғ р  арау  относит с  халатно
ағ з шайнау  жеват  жва ку

р  секрет
ғ л   аккуратный, т ател ный

уа  адағалау  контролироват  врем
өмірлік ан м  жи ненна  по и и

н а  усердие, интерес
ла  ілдіру  про вит  желание

өр е арай д малау  поднимат с  по 
карер ной лестин е

– Дәурен Қалайбердіұлы, жоба туралы сізбен ақылдасайын деп едім. – Даурен 
Калайбердиулы, я бы хотел посоветоваться с вами по поводу проекта.

– Мәншүк Айдарқызы, сізден бірер сағатқа сұранайын деп едім. – Маншук 
Айдаркызы, я бы хотел отпроситься у вас на несколько часов.

– Наталья, түске дейін маған ешкімді кіргізбеңіз. – Наталья, до обеда не 
впускайте ко мне никого.

– Наталья, маған жоспарлау бөлімінің бастығын шақырыңызшы. – Наталья, 
позовите мне начальника отдела планирования.
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V бөлім, бірінші сабақ
Мұражай: тарих және мәдениет

а л а ар  дра о енные камни
а а  ө у  отме ат
ала   пло ад

іре ейі  уникал ный, насто ий
л  а лу  с итат с
л  аналу  с итат с  

е кер кіш  пам тник
а ғ р у  обновит
ина алу  собират с
ал ғу  наску ит , надоест

көркем уре   художественна  картина
амал  амок
ай алан а   неповторимый

нд л   енност
лдан ал  өнер  прикладное искусство

м ін  пам тник
не із і  в основном
м й ндау  при нават , при нат

 а  ағалау  правый бере
р н е у  находит с , расположит  

ө кені  прошлое 
ө келе  р а   подраста ее поколение 
өнер у нд лар   прои ведени  искусства 

здік м ра ай  лу ший му ей
л ау  евствование
амашалу  л боват с , восхи ат с

ға р  век
  около, во ле, р дом

а  келу  совпадат
а даул   и бранный

лға  ли ност
ама  коллек и

ше ер  мастер
ндік лдан ал  өнер  велирно-

прикладное искусство
уле ші  архитектор

Хабарландыру!
Құрметті келушілер!

Орталық мұражай 2012 жылдың 15 тамызынан 15 желтоқсанына дейін жөндеу 
жұмыстарына байланысты уақытша жабылатынын хабарлаймыз.

Мұражай әкімшілігі

Обявление!
Уважаемые посетители!

В с связи ремонтными работами сообщаем, что Центральный музей будет 
временно закрыт с 15 августа до 15 декабря 2012 года. 

Администрация музея
V бөлім, екінші сабақ

Мұражай: тарих және әдебиет

а амекен  родной край, емл
ала ан  ладон
а а   инструмент
ай ндалу  определ т с , уто н т с
айма   ре ионал ный

лем е й ілі  и вестный всему миру
ілім еру  дат  обра ование
ірлік  единство
а а ралдар   пе атные и дани
а алар  предки
арл  дерлік  в основном, все 
арма ай  мален кий, кроше ный

еке е а іле і  конкуретноспособный
ғ л ми  нау ный
ғ л ми зер еу  нау ное исследование
д рлі  тради ионный
д рі   лек и , урок
е емендік  не ависимост

а арған  обновленный

арл   ука
а анд   мировой

көз ар ар көрік і р н  красивое место, 
прит ива ий в л д
кешенді  комплексный 
ке і ік  пространство

р лу  обосноват с  
а лдау  принимат

л е кізу  дости  ели
ғамда   об ественност

ару  оружие
ал а у  сформироват с

р  фонд
ауі іздік  бе оспасност

мемлеке ік  осударственный
м р е е  ест
м дени  кул турный
м раға   архив

р   аседание
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ікір ала   диспут
а ам  му ейный кспонат
ирек  редкий

н а  ори инал

н і е у  удивит
ар у е у  подарит
а  азулар   пикто рафи

ара  а

Халықаралық Бизнес Академиясы
Құрметті қаржыгерлер мен есепшілер!

Сіздерді 2013 жылдың 23 қаңтарында «ҚАРЖЫЛЫҚ ТҰРАҚСЫЗДЫҚ ЖАҒДАЙЫН-
ДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ ДАМУЫ» тақырыбындағы семинар-тренингке 
қатысуға шақырамыз.

Семинар-тренинг аясында төмендегідей секциялар жұмыс істейді:
1. Қаржылық тұрақсыздық жағдайындағы экономика секторы салаларын дамыту 

мәселелерi.
2. Қаржы секторын басқаруды жетiлдiру мәселелері.
3. Біртұтас экономикалық кеңістіктегі ықпалдастық (интеграция) құралдары.
Жұмыс тілдері – қазақ, орыс, ағылшын.
Семинар өтетін мекенжай: Алматы қаласы, Розыбакиев көшесі, 227.
Тапсырыс 31-25-00 телефоны арқылы немесе 2012_10@gmail.com электронды по-

штасы арқылы қабылданады.

н рмаци нн е и м

Международная Академия Бизнеса
Уважаемые финансисты и бухгалтеры!

Приглашаем Вас участвовать в семинар-тренинге на тему «Развитие экономики 
Казахстана в период финансового кризиса», который состоится 23 января 2013 года. 

Во время семинара планируется работы следущих секций:
1. Проблемы развития определенного сектора экономики в период финансового 

кризиса.
2. Проблемы усовершенствования управления финсовых секторов.
3. Единое экономическое пространство: пути интеграций.
Рабочий язык семинара – казахский, русский, английский.
Место проведения: г. Алматы, ул. Розыбакиева, 227.
Заявка на участие принимается по телефону 31-25-00 или по электронной 

почте: 2012_10@gmail.com 
 

VI бөлім, бірінші сабақ
«Шапшаңырақ, биігірек, күштірек!» Олимпиада ұраны

арда ер  ветеран
а ғу  спешит

алда   кастыл
ағ нд ру  покор т

й е  ска ки, сост ание
д да  руппа всадников, у астников и ры 
кокпар

анк йер  болел ик
ар   соревнование
ара а  алу  полу ит  травму

к ш і ер  сила воли
көш а ш   лидер

ш ай у  про ат с
лау  падат

ара  рмау  не сидет , сложа руки 
ар ла   противник

ман а   кар ера
й н  и ра
рғ л   серый

а иға на ай келу  соответствоват  
характеру

 ар   рупповое сост ание
ғ л   аккуратный, основател ный

ар ну  уклон т с
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шама  сила, мо , во можност
ая а н  ру  про но вста  на но и

ел уу  рисковат
ардан ла  раға у  терпет  

неуда у
ара зі  ке у  быт  впереди
ле  ел і імен  воскли ател ным наком 
обо на ит

і ая ау  успешно авершит
а ан іреу  упират с
аға здана к у  ждат  с бол шим 

нетерпением
 ару  быт  лидером

ғ рдан айд ру  сойти с пути
ер ө у  упорно трудит с  

VI бөлім, екінші сабақ 
«Шапшаңырақ, биігірек, күштірек!» Олимпиада ұраны

ау а   состо тел ный
ал  денелі крупно о телосложени
ал н  олото
ай а у  сражат с  
а  а н ру  приехат

алуан  боре
іріншілік  первенство
ір ла а  окон ател но, еликом, совсем

ркеншік а   псевдоним
ір алай  нескол ко

й ру  достат с , суждено было
д ние зілік  мировой
д ре е  степен , ранк
еркін к ре   вол на  бор ба
елеулі иға  на има  истори
екі д ркін  двухкратный
еркеле у  баловат
ермек е у  анимат с  ем-либо, хобби
е ек і ір ен  аслуженный
еншілеу  владет , стат  обладателем
екі м р е  двухкратный

лделі р н  при овое место 
ере е а ау  бросат  жереб евку

лде ер  при ер
иелену  присваиват
кла икал  к ре   класси еска  бор ба 
к мі   серебро
к ллі лем е ел а н а а а у  
во высит  страну на вес  мир
к м нмен арау  смотрет  с подо рением
К Р   ССС

ла  брон а

а рға  ребро
арул  кі і  еловек с сил ным характером
ара к ш і кі і  сил ный еловек по своей 

природе
ал  р   народные массы
р а ғ  елдері  Страны Средне о 
остока

  16 килло рамм, пуд
нд ру  сломат
р  ше ері  мастер спорта

ла й   все тело
аяу ғ  елдері  Страны Ближне о 
остока
ө е іне кө еру  особо уважат , во вышат
а дай а ру  удивл т с , и умл т с , 

восхи ат с
ше ер р ндау  выполн т  с особым 
искусством, профессионал но

зе і  стрем
у  амер ат
л   анадан уад   «Бо атыр  

рождатс  от матери»
а  нау  испытат  уда у, пробыват  себ  
ау р н  ер е имеу  быт  

непобедимым
лғар  лға   боксерска  пер атка

аза  ара ала  - простой 
ка ахский мал ик
шарш  ала   арена, рин

 йені  арн  ар лу  выска ывание 
приуро енное к радостном событи ,  которое 
сопровождаетс  и обилием и достатком
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  азе іне аз л з

Құрметті оқырман!

Жақында жарық көрген «Қазақ футболы» газетіне жазылу жүріп жатыр. 
Ендеше қапы қалмаңыз! «Қазақ футболы» газетіне жазылыңыз.

Құрметті Алматы тұрғындары! 

«Қазақ футболы» газетінің осы уақытқа дейін жарық көрген барлық санын 
редакцияға хабарласу арқылы тегін алып, оқуға мүмкіндігіңіз бар. Ол үшін мына 
телефонға хабарласыңыз: 87026805507

«Қазақ футболы» газетіне жазылу бағасы

аз лу мерзімі а д  лға еке лға
қала аудан/ауыл қала аудан/ауыл

3 айға 800,26 те е 968,25 те е 750,26 те е 850 те е
6 айға 1500 те е 2000 те е 1300 те е 1500 те е

1 жылға 2000 те е 2500 те е 1500 те е 2000 те е

д иши е  на азе у аза  у л

Уважаемые читатели!

Продолжается подписка на газету «Қазақ футболы». Поторопитесь. 
Подпишитесь на газету «Қазақ футболы».

Уважаемые алматинцы!

Вы имеете возможность получить бесплатно, а также прочитать все 
предыдующие номера газеты «Қазақ футболы», позвонив в редакцию по телефону 
870268055077.

Стоимость подписки:

ремя д и ки риди е к е лиц изи е к е лиц
ород район/пос лок ород район/пос лок

на 3 мес а 800,26 тен е 968,25 тен е 750,26 тен е 850 тен е
на 6 мес а 1500 тен е 2000 тен е 1300 тен е 1500 тен е

на 1 од 2000 тен е 2500 тен е 1500 тен е 2000 тен е

VII бөлім, бірінші сабақ 
Экология

аман алу  выжит
а а   катастрофа
ағза  ор ани м

а а  л ушка
ар рменімен  всей силой

й йрену  привыкат
еле  алу  распростран т с

ден аул  зу  навредит  доров
м р ер  вселенна

за  алма у  обмен ве еств
за д  л   акономерное вление

кері ер и ізу  нанести вред
кенде алу  остават с  в стороне
к л   мусор

ауі  өну  нависат  в опасности
ар ш а  даму  стремител но ра виват с  
ан айнал м  кровообра ение
ал р  желе на  банка
ағ  алу  остат с  на стороне
а  рм  алд ар  

твердые бытовые отходы
зд ру  подо рет
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ршаған р а  окружа а  среда
ла ану  а р нение
минералд  за   минерал ное ве ество 
назар аудару  обратит  внимание 
ө ерістер  и менение
өндіру  прои водит
өндірі ік  прои водственный

екіру  пры ат
ара ш   ксперт

іри е  опыт
ағд р  суд ба 
аза ауа  истый во дух
іршілік  жи н

за   пыл , пыл а

ін  дым
інді ман  туман, смок

е н ендік и а   техно енный характер
ау ау  орой, о ен  мно о

ра  нар   плодородие по вы
ғ з айлан   тесно св ано

ул  алд   довитые остатки
ул  за ар  довитые ве ества
шіру  нит , ро и  по вы
ш н   стекло
ша   пыл

имиял   хими еский
к л иял  ағдай  коло и еское 

состо ние 

Демалушылар назарына!
Құрметті қала тұрғындары мен қала қонақтары «Ақ қайнар» демалыс орнында 

өздеріңізден кейін қоқыс қалдырмауларыңызды сұраймыз. Қоқыс жәшігі әр жүз метр 
сайын тас жол бойында орналасқан.

Құрметпен, «Ақ қайнар» әкімшілігі

Вниманию отдыхающих!
Уважаемые жители и гости города просим не оставлять мусор за собой в зоне 

отдыха «Ак кайнар». Мусорные ящики расположены в ста метрах друг от друга.
С уважением, администрация зоны отдыха «Ак кайнар»

Құрметті көршілер!
34-үйдің тұрғындары, кіреберісте және есіктеріңіздің алдына қоқыс 

тастамауларыңызды сұраймыз. Сондай-ақ, баспалдақтарда шылым шекпеулеріңізді 
өтінеміз. «Алыстағы ағайынан жаныңдағы көрші артық»,- демекші бір-бірімізді 
сыйлайық. Бұл біздің үйіміз, мұнда сіз бен біз тұрамыз!

Ізгі ниетпен, көршілер!
Уважаемые соседи!

Жители дома №34, просим  вас не оставлять мусор в подьездах и возле двери 
ваших квартир, а также не курить на лестничных площадках. Как говорится: «Сосед 
ближе, чем родственник, живущий далеко» давайте уважать друг-друга! Это наш 
дом, тут живем Мы с Вами!

С уважением, соседи!

Құрметті қала тұрғындары!
Ағымдағы жылдың 26 қыркүйегінде «Менің қалам – таза қала» атты сенбілік 

өтеді. Сенбілікке барлықтарыңыз атсалысады деп үміттенеміз.
Ізгі ниетпен, көршілер!

Уважаемые жители города!
26 сентября текущего года состоится субботник «Мой город– чистый город». 

Надеемся, что все будут активно участвовать в субботнике.
С уважением, соседи!
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VII бөлім, екінші сабақ 
Экология

ашулану  сердит с , неват с , лит с
айма   ре ион
ай л  штраф

а  ар у  отка ат с
далада ама ану  кушат  на ули е под 
открытым небом

азалау  нака ат
лд  ке і  ө у  переходит  доро у
йе  система
л ие і  тротуар
рме емеушілік  неуважение
ғамд  м   об ественна  работа

а а  шара  стро ие меры

ку  лу  быт  свидетелем
кө іл өлу  уделит  внимание
ө імдік ерді лу  сорват  растение

 ағу  ра жи ат  костер
ел   невнимател ност
емекі л   окурок 
азал ш   дворник

кіру  плеват
а иға  ла ау  а р н т  природу

ш л м ше у  курит
заланау  неват с , лит с

ішімдік ішу  принимат  алко ол

VIII бөлім, бірінші сабақ 
Наным-сенімдер

д ға  молитва
д л келу  совпадат
ді е ен  наме енный
е елден келе а у  с давних времен

ай з  непри тный
м н еру  обра ат  внимание
өз а   ли ност , он сам

а алд р   поро  
й м  апрет

йреуіш  булавка

ру  свистет
р м  приметы
р мш л  еловек веру ий приметам

а лға ймау  уму непостижимо
ала ан шу ес т с  ладон м                         
      к ден ам
ар а йеу  опират с  на то-то
к де е ара у  испол оват  в быту

а  алған нан м  усто в иес  
приметы 

Жолы болар жігіттің жеңгесі шығар алдынан – Счастливчику всегда везет

VIII бөлім, екінші сабақ 
Наным-сенімдер

ар ан  лев
икеш  дева

й н аула  алу  держат с  подал ше
ейім андар  склонные к ему-либо
илік р ізу  управл т

е ш е іне дейін  вплот  до мело ей
ал ар  рыбы
ағ   направление

де еніне е у  дости  ели
дө еле і  ке у  ле ко справл т с , 
усвоит
е е и а   бух алтерские с ета

ан н ал  м  і еу  работат , не 
поклада  рук

ауа кершілік  ответственност
л  е іл  ле ка  рука 

кө ілі алау  желат  то-либо
икемділік  сколонност  приспасобление
мер ен  стреле

 ам а на айл   удобный дл  ко о-
либо

аш   хирур
аз ер  компо итор
у йғ ш  водолей
ар шаяндар  скорпион

  овен
р а   теле

араз   весы 
уір көру  предпо итат

ауешкі  ко еро
ран  деви

шешендік  ораторство
шаяндар  раки

адамн  ілін а а ілу  найти об ий
ык с л д ми

 идеяларға ай  бо ат, полон иде ми
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IX бөлім, бірінші сабақ
Елтаным

көрме  выставка д р  тради и
ал арал   международный адамза   елове ество

д ние зілік  всемирный е і ік  достижение  успех
кө е   купе ма а   ел

ауда  тор овл ала   ада а  ответственност  
требование

а ама  на инание мамандан д р лған  спе иали ированный
 н и е  дават  ре ул тат  имет  успех амашалау  восхи ат с  

востор ат с  л боват с
й мда ру  ор ани оват е ілдіру  совершенствоват

 
IX бөлім, екінші сабақ

Елтаным

киелі ер  обетованна  емл мд  ау  пес анные оры
көрік і мекен  красивое место е ке іру  вспоминат

ір  пе ера аралау  посе ат
зияра  е у  паломни ество д ру  ул т
а з іме  ле енда аул  айма   орный местност

р   поход рманд  ал а   лесна  полоса
улие адам  св той еловек р  тайна/секрет
уенді ар ан  По ий бархан ури ік ағ   туристи еский 

направление
р ал   ентр ш ғ н  атрата

X бөлім, бірінші сабақ
Жұмыс және этика

мемлеке ік зме ші  осударственный 
служа ий

шек ен  ш ғу  ере мерный

назар аудару  обратит  внимание енімді лу  быт  уверенным
ғам м шелері  лены об ество ш дам зд   нетерпение

адам ершілік  умани м  
уманност
елове ност

екі зділік  двули ие  ли емерие

мейірімділік  доброта  ласковост  
милосердие

ө ірік ай у  л ат  оворит  неправду

адалд   естност ман а   кар ера
өзін өзі ай ілу  держат  себ  
сответсвенно

ка арл   высокомерност

р  ейне  внешний вид ала    пред вл т  требование
а ма  е ек  работат  бе  устали едел  авторитет  по ет  репута и  

уважение
ділдік  справедливост ай   вежливый
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X бөлім, екінші сабақ
Жұмыс және этика

улік  сутки ия  секрет
ағ мд   при тный/положител ный и нд   трудности
ағ м з  непри тный/неположител ный а ра іл еу  пере ибат

ерекшелік  особенност екеле ік  конкурен и
й мш л  дружный/ спло енный ар ла   соперник

ке іл  аранти кемшілік  недостаток
өз марл   оворливый ар ш л   преиму ество

ше е у  остронит ал лау  обсуждат
еке өмір  ли на  жи н арала рмау  не смешиват
адір  уважение/авторитет а р ау  не одобр т
йға кел енді а ау  делат  то то ум 

приходит
а р й  авторитет/доброе им

XI бөлім, бірінші сабақ
Адам және қоғам

р а   поколение е ілу  совершенствоват с
ер алд ру  полу ит  впе атление йрену  нау ит с

за д л   акономерност ирену  ?
ара ай р  простой заманауи  современный
ан ала у  метат с  в а онии да л ағу  бит  трево у

а ардар лу  быт  осведомленным ға р  век
ла  ру  прислушиват с м мкіндік  во можност

ру ани  духовный а ра а алу  ра ли ат
ағдай а ау  со дават  услови заман  поха  ра  времена

ир уалд  лем  виртул ный мир иімді лдану  ффективное испол ование

XI бөлім, екінші сабақ
Адам және қоғам

кел е   внешний вид  облик а ш л  про ападный
енім ар у  ока ат  доверие ері  л   скверный проступок

нам   ест  увство достоинства елік е іш  подражател  
склонный к подражани

ру   дух  настроение ада у  аблуждат с  ошибат с
м лд   тыс елети ілімді  обра ованный  сведу ий
көз ара   то ка рени й на і іру  усваиват

ікір  мнение  суждение өз ай ару  ?
алған нам   ложное самол бие ар  өйлеу  оворит  наперекор  

во ражат
рме еу  тит  уважат лд рау  де радироват
л еру  уступит ялу  стыдит с
ғам  об ество д р  обы ай  тради и



317

ҚО
СЫ

М
Ш
А

XII бөлім, бірінші сабақ
Ресми іс-қағаздар

иға  событие л   подписат
д лелдеу  ар ументироват ра ау  подтверждат  правил ност

и а ау  охарактери оват өкіле і  полномо ный
а ара   информа ионный л   имеет  право
ан амал   справо ник м ия   внимател но
мазм н  содержание дана  к емпл р

р л м  структура өлімше  подра деление
ағдай  ситуа и мөр  пе ат
еке а  а ар   документы 

удостовера ие ли ност
р нд   акл ение/вывод

XII бөлім, екінші сабақ 
Ресми іс-қағаздар

ере е  положение   право
урал   об м нде   об анност
ал  инал   об ие собрание н рма и ік а   нормативна  

документа и
ал лау  обсуждат і а ар  командировка

келі у  со лашат с м  рн н ау ру  переводит  
на дру у  работу

екі у  утверждат рдема   пособие
ал  ере е  об ие положени ө ема   компенса ионные выплаты

е ек шар   услови  труда
трудовой до овор

кө ермелеу шаралар   меры поо рени

леуме ік өлеама   со иал ные 
выплаты

р к шаралар  дис иплинарный 
вы ыскание

аз аша  пис менно е кер у  предупреждение
ау зша  устно не ізінде  на оснований

р ш ама  ви а е ек р і і  трудова  дис иплина
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АУДИОМӘТІНДЕР
В2

 да з   неме е  де  ауа  
ері із №1

 Сі ді д ние е кел ен ата-ана ы  қандай жандар
 Олар  мені  бұл д ниеде і асылдарым. кем лім ерейді  жеке к сібі бар. немі 

іссапарларда ж реді. Ал анам лстан  кітапханашы. те парасатты жан. Бір жұмысты 
бастар алдында бі е немі ақылын айтып отырады. Анамны  маған бер ен т рбиесін 
балаларыма бер ім келеді.

нді екінші рет ты да ы . 

 да з  ра арға ауа  ері із №2

 Отбасы ы  туралы айтып өтсе і
 кемді мақтан тұтамын. Ол кісі білімді, кө ілді кісі еді. кеме өте жақын болып 

өстім. Ол кісі де мені  т рбиеме ерекше кө іл бөлді. Мамандық та дауымда да ол кісі 
маған көп ке ес берді. иын жағдайларды шешпес бұрын немі кемнен ақыл сұрайтын 
едім.

нді екінші рет ты да ы . 

 да з  р  н а н аз з  №3

 Балалары ы бен імелесу е уақыты ы  бола ма
 рине. лкен ұлым өнер адамы болғысы келеді, ал кішкентайым д рі ер болғысы 

келеді. Оларға бір н рсе айтпас бұрын екі ұлымны  да ойларын ты даймын, ақылымды 
айтамын.

нді екінші рет ты да ы . 

 да з  ін й нша д р  д р  
еме  н а н ел іле із  №4

Мені  есімім  Алма. Отбасы б джетін жоспарлау туралы кітаптарды алып оқы-
дым. Онда беріл ен ережелер мен ке естерді к нделікті өмірде қолдану қиын болмас 
деп ойлаймын.

Мысалы, бұрын д кен е барғанда т біртек алмайтын едім. а ір д кен е барған-
да, т біртекті міндетті т рде аламын. Бірақ а ық-т лікті бұрынғыша аламын. й е келіп 
неше те е е сауда жасағанымды есептеу детке айналды. Міне, т біртек жинағаныма 
бір ай болды. еше жолдасым екеумі  отырып, бір айлық т біртектерді есептедік. е 
болды дейсі  ғой  Мені  бір айлығымны  80 пайы ы шықты. Сонда мен тек а ық-т лік 

шін жұмыс істеп ж р ендей болдым. Мұндай шығынны  себебін сол т біртектерден 
таптым. Т біртекте і а ық-т лікті  бағасы сондай қымбат. Сонда мен а ық-т лік алар 
алдында, оны  бағасына қарамайтын болып шықтым. Ал, енді а ық-т лікті  бағасына 
қарап сатып алу керекті ін т сіндім. кінші ай осыдан басталмақ.

нді екінші рет ты да ы . 
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 да з  р  н ан  аз з  №5

Мені  есімім  Андрей. Мені  жеке п терім жоқ болатын, немі оны  қымбат екен-
ді ін айтатынмын. Ол  тек сылтау. Жұмыстан кейін хот-до  жеу, бір лимонад ішу детім 
еді. мір шін ешқандай қажеттілі і жоқ рі денсаулыққа өте и н сол детімні  10 жыл-
да қанша тұратынын есепте енде, қатты та ғалдым. 10 жылда 232 000 те е шықты. Ал 
мені  к н сайынғы детімнен басқа, ай сайынғы ж не жыл сайынғы деттерім бар бо-
латын. Бір-екі ай есеп ж р і еннен кейін, мен сылтауды қойдым. нді ақша жинау мен 

шін басты шешім болды. кі жарым жылда ө іме аса қымбат емес п тер сатып алдым.
нді екінші рет ты да ы . 

 да з  ін й нша д р  неме е 
д р  еме  н а н ел іле із  №6

Мені  аты-жөнім  Самат скенбайұлы. Жасым оты  ште. Халықаралық фирмада 
қы мет істеймін. Адамдар шет тілін рт рлі мақсатта йренеді. Бірі жұмыс шін енді 
бірі са хат шін. Алайда көбі жақсы жұмыс табу шін йренеді. Мысалы, мен алғашқы 
шет тілін жұмыс шін йрендім, бірақ екінші шет тілін тек қы ығушылық шін йрен-
дім. Себебі, мен шетелдер е көп шығамын, сол ке де ө е ұлт өкілдерімен араласқым 
келеді, оларды  пікірін ты дап, ой бөліскім келеді.

нді екінші рет ты да ы . 

 да з  ра арға ауа  ері із  №7

Мені  есімім  аушан. Мен университетте оқимын, биыл бітіремін. Болашақ               
мамандығым  аудармашы. Бұл мамандықты та дауға «тіл білсе  жерде қалмайсы » 
де ен ұстаным себеп болды. Болашақта жақсы шетелдік компани да немесе фирмада 
жұмыс істе ім келеді, бірақ бұл  қа ір  тек жоспар. а ір і қоғамда бір тіл білу жет-
кіліксі  деп ойлаймын. Сондықтан халықаралық тілдерді  бірін біл ен дұрыс. 

нді екінші рет ты да ы . 

 да з  р  н а н аз з  №8

Мені  есімім  Мақсат. Мен мемлекеттік мекемеде жұмыс істеймін. рине, шет тілін 
білу керек. Бірақ оны тек біліп қана қоймай, іске асыру қажет деп ойлаймын. Мысалы, 
мен екі шет тілін білемін, алайда екі тіл білу а  болғандықтан шіншісін йреніп ж рмін. 
Сол тілдерді  көме імен университет бітір енен кейін жұмыс табу мен шін қиын 
болған жоқ.

нді екінші рет ты да ы . 
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 да з  ра арға ауа  ері із №9

 Оксана, қа ақ тілін қанша жасы нан бастап ме ерді
 Тілді ж  пайы  ме еру м мкін емес. Сондықтан осы жолда лі көп жұмыс 

істеуіме тура келеді, бірақ ойымды қа ақша жақсы жеткі емін. Тілді университетте 
оқып ж р енде йрендім.

 Тілді йрену шін адамға е  алдымен не керек
 нта-жі ер, к ш-қайрат керек, себебі ол о ай емес. .Жұбанов атындағы 

педа о икалық университетті  қа ақ тілі мен дебиеті факул тетіне т стім. Сынақ 
тапсырарда қа ақша білмейтінмін. Бірақ адам алдына бір мақсат қойса, соған міндетті 
т рде қол жеткі у е болады.

 ста дары  есі де ме  а ақ тілінен кімдер сабақ берді
 Мектепте қа ақ тілінен Жанна Айдарханқы ы сабақ берді. те қатал мұғалім 

еді. Сабақ стінде м тінді жаттап айтып беру е тиіс болатынбы . Мен те  т сінетінмін, 
сондықтан бір-екі оқығаннан жадымда сақталатын. Анам маған жа уды бес жасымда 
оқытқан.

 ы метте, достары ны  ортасында көбіне қай тілде сөйлесесі дер
 ы метте қа ақ тілінде сөйлеймі , рине. йткені, мен араласатын адамдар 

қа ақи орта.
 іме і е рақмет
кінші рет ты да ы . 

 да з  а а ай лмаған йлар
д  з  а а з №10

 а ақ тілін қалай йрен ені і  жайлы айтып берсе і
а ақ тілін жетік ме еруімні  басты себебі  қа ақтілді ортада туып, қа ақтіл-

ді мектепте оқуым. Анам «Сен қа ақ мектебінде білім аласы » деп, сонда жібер ен еді. 
Бірақ кішкентайымнан көшеде і құрдастарымны  көме імен қа ақ тілін білуімні  пай-
дасы тиді, көп қинала қойған жоқпын. ста дарым, мектеп мұғалімдері өте кішіпейіл 
болатын. Олар маған көмектесіп, қа ақ тілін те ірек йренуіме жағдай жасап отырды. 
Ал сыныптастарым «мені орыс» деп ойлаған жоқ. Б рімі  бір йді  балаларындай өстік. 

а ақ тілін йрену  ө  қалауым, сондықтан мен ешқашан да қа ақ тілін біл енім шін 
мақтанған емеспін. Бірақ ө імні  бақытты екенді імді, ө елер е қарағанда м мкінді-

імні  ор екенін се інемін. Себебі, тілді біл ен артықтық етпейді. Алғаш йрен ен ке ім 
есімде жоқ. Себебі, тілді балабақшаға барып ж р енде, 2 аптаны  ішінде йреніп алдым. 
Ал одан рі ауладағы достарымнан те  ме еріп кеттім. сте жоқ. ейін мектеп бағдар-
ламасында а дап қиналған с ттер болды. Оған көршілер көп көмектесті. 

 іме і е рақмет
кінші рет ты да ы . 

  ші а ард  ай а да з  
р  н а н аз з №10
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 да з  ра арға ауа  ері із №11

л  ағамдард  айда

а ақ халқы асты жоғары бағалаған ж не оны қадірлей біл ен. Мал 
шаруашылығымен айналысқан ата-бабамы ды  не і і асы ет пен с т болған. тті 
қуырып та, асып та же ен.  Ал с ттен көпте ен с т тағамдарын дайындаған. Сиыр, қой 
с ттерінен құрт, кіле ей, қаймақ, ірімшік, сары май, тағы да басқа тағамдар ірле ен. 

а ақ йелдері тағамдарды жа да да, қыста да бұ бай сақтауды  діс-т сілдерін біл ен. 
Басқа тағамдарға қарағанда, с тті  алатын орны ерекше. Себебі, с т ж не с ттен 
жасалатын тағамдар денсаулыққа өте пайдалы ж не ас қорытуды немі жақсартып 
отырады. Оны  стіне с т өнімдеріні  емдік қасиеті де бар екен. Олар емдеу, алдын алу, 
диеталық тағам ретінде де қолданылады. Ал, жылқыны  с тінен ірленетін қымы ды  
емдік қасиеті ертеден бел ілі. Сонымен бір е, шұбат та денсаулыққа өте пайдалы екен. 
Осы астарды  пайдасын ата-бабамы  меди ина пайда болмай тұрғанда да жақсы біл ен.

 да з  ағамн  дай ндалу ді іні  
ре ін нөмірле із №12

ұрметті көрермендер, б ін бі  т рікті  « сінен танған сұлтан» атты тағамын 
дайындаймы . 

діні ыстық су құйылған лкен кастрөлде 7-8 минут бойы пісіру керек те, суын 
тө іп, суыту керек.

Пи ды с л қуырамы  да, ұсақтап кесіл ен сарымсақ пен қы анақты қосамы . 
Барлығын 10 минут бұқтыру керек ж не бұқтыруды  со ына қарай туралған 

ақжелкенді себу керек. діні екі е бөліп кесемі  ж не оны  ішінен жұмсағын аламы .
Жұмсағын турап, көкөністермен араластырамы  да, қалауымы  бойынша лимон 

шырынымен ж не д мдеуіштермен д мдеймі .
діні  жарты бөліктеріне ет салып, йт н майыны  қалғанын құйып, қысқа 

толқынды пешке қо мы . Тағамды 180 радус температурада 45 минут пісіру керек.

 да з  р  ауа  ел іле із №13

 арух, сі  не е мейрамхананы а ақстанда ашты ы
 Жеке мейрамханам болса екен деп армандайтынмын. Бі ді  елде мейрамхана 

ашу шін көп қаражат керек екен. Мен а ақстанға алғаш рет турист болып келдім. 
а ақстан маған қатты ұнады. Мұнда рт рлі халықтар тұрады екен. Сол себепті мен 

осы жерде « мді» мейрамханасын аштым.
 Жақсы. Мейрамхана ы ды не е « мді» деп атады ы
 Себебі, «д мді» мені  е  алғаш йрен ен қа ақша сө ім болды.
 ай халықты  тағамдарын дайындайсы дар
 рине, қа ақ ұлттық тағамдары ж не т рік тағамдары. Себебі, мейрамхана 

а ақстан жерінде емес пе
 Сі дерді  ас м ірлері і де қа ақты  қандай тағамдары бар
 Асылған ет, бауырсақ, айран, көже, құрт, ірімшік, кеспе, сірне, қуырдақ ж не тағы 

басқа да тағамдар жеткілікті.
 елушілер көбіне қай тағамға тапсырыс береді
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 лбетте, бірінші ке екте  асылған ет, сосын қуырдақ.
 детте, «ұлттық тағамдар мейрамханасы қымбат» деп айтады, сі дерде баға 

қалай
 Тағамдарды  бағасы мы  екі ж ден төрт мы ға дейін.
 Мейрамхана ы да іскери ке десулер болып тұратын шығар
 рине, бі де арнайы алдар да бар. Себебі, іскери адамдарға тыныш рі ы ғайлы 

орын керек екенін ескердік.
 Со ғы сұрағым, құпи  болмаса, жылдық табысы ы  қанша
 рине, құпи . 
 Жөн екен, сі е табыстар тілеймін. Сұхбаты ы ға рақмет
 Сі е де рақмет

 да з  ра арға ауа  ері із №14

а ақстан еспубликасыны  Білім ж не ғылым министрлі іні  бер ен м ліметіне 
с йенсек, құжаттар ма истратура, докторантура бағдарламалары, сондай-ақ, ғылыми, 
педа о икалық, меди иналық ж не инженерлік-техникалық салада білімін көтеру 
бағыты бойынша қабылдануда. «Болашақ» бағдарламасы бойынша білімін жетілдір ісі 
келетін мемлекеттік қы меткерлер е де, ғылыми-педа о икалық қы меткерлер е 
де талап төмендетіліпті. Мысалы, е бек өтілі мен бакалавр дипломыны  балдық 
көрсеткішіне, сонымен бір е шетел тілін білуіне қатысты көрсеткіш те төмендетіл ен. 
Басты талап  «Болашақ» т ле і ел е оралып, кем де енде 5 жыл жұмыс істеуі керек.

 ра а ай келе ін ауа  а з №15

№1. «Болашақ» халықаралық стипенди сын тағайындау шін мынадай 
же ілдіктер бел іленеді  Со ғы 3 жылда мемлекеттік қы метте іліссі  жұмыс өтілі 
бар мемлекеттік қы метші е ма истр д режесін алуға ж не клиникалық ординатурада 
да оқуға  

Мемлекеттік білім ұйымдарыны  со ғы 3 жылда ғылыми немесе педа о икалық 
жұмыс өтілі бар ғылыми немесе педа о  қы меткерлер е де ма истр д режесін алуға, 
клиникалық ординатурада оқуға міткерлер.

Техникалық ж не меди иналық мамандықтар бойынша, сондай-ақ ауыл жастары, 
мемлекеттік қы метшілер, ғылыми ж не педа о икалық қы меткерлер қатарынан 
шыққан міткерлер шін шет тілін білуді  де ейі төмендетіл ен. Сонымен бір е бұл 
санаттағы міткерлер е 4 оқу семестрінен аспайтын көлемде, ғылыми тағылымдамадан 
өту е, міткерлер е 1 оқу семестрі көлемінде тілдік курстан өту м мкінді і беріледі. 
Басқа да же ілдіктер туралы бағдарлама сайтынан танысуға болады.

№2. «Болашақ» халықаралық стипенди сын тағайындау шін міткерлерді іріктеу 
ережесіне с йкес стипендиат шетелде оқуды а қтағаннан кейін міндетті т рде а ақстан 

еспубликасына оралып, мамандығы бойынша а ақстан еспубликасында немесе 
а ақстан еспубликасыны  дипломати лық қы мет ор андарында діксі  бес жыл 

е бек қы метіне кірісу е міндетті.    Сондай-ақ ө і і ді  шарттық міндеттемелері і ді 
орындағаннан кейін ғана оқуды одан рі жалғастыра аласы .

№3. а ақстан еспубликасы Пре идентіні  «Болашақ» халықаралық стипенди-
сын тағайындау шін конкурстық іріктеу ш турдан тұрады. Бірінші тур ш ке е нен 

тұрады  мемлекеттік тілді білуін тестілеу, шет тілін білуін тестілеу, психоло и лық те-
стілеу. Шет тілін білуін тестілеуден басқа барлық ке е дер Астана қаласында өткі іледі 
де, ал шет тілін білуін тестілеу Алматыда да, Астанада да өте береді.
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 да з  р  н а н аз з №16

№1. «Болашақ» бағдарламасына құжат тапсыруға мен-ақ келдім.
№2. Бағдарламаға қатысу шін ағылшын тілін де, қа ақ тілін де білу міндетті.
№3. міткерлер мемлекеттік тілден тест тапсырады-ау деп ойлаймын.
№4. Бағдарламаға ма истратураға да, докторантураға да құжат тапсыра аласы .
№5. кінші тур қорытындысы бойынша сі -ақ келесі турға өтті і .

 Ке е ерді да з  ағандағ  өздер 
на ке е ерді  ре ін й з №17

№1. Алғашқы жұмыс к нінде барлық ұжыммен жақынырақ танысы ы .
№2. Бір е жұмыс істейтін ріптестері і ді  есімдерін жаттап, кейде жа ып алы ы .
№3. Жұмысқа жа а орналасқанда алғашқы ке дері қиын болады. Сондықтан да 

қолы ы ға қалам алып, барлығын қойын д птер е жа ып ж рі і .
№4. ріптестері і е немі  «Сі » деп сөйле і . ер де ө і і бен қатарлас жандар 

болса, оларды  б рімен тілдесіп, біртіндеп «сен» деп сөйлесі і .
№5. «Бұл жобаға ө імні  лесімді қосайын», «мені  ойым мынадай» деп ө  

пікірі і ді білдіріп, жұмысқа де ен қы ығушылығы ы ды көрсеті і .
№6. емалыс к ндері бастығы ы ға -хабарламалар жіберіп немесе телефон 

шалып ма алама ы . Шұғыл жағдайларда ғана қо ырау шалып, жағдайды т сіндірі і .
№7. Жұмысқа киетін барлық киімі і е аса м н бері і . 
№8. Жұмыс стелі і де і барлық аттарды рдайым жиыстырып ж рі і . Тартпа-

да к мпит-тоқаштарды сақтама ы . Сақтаған жағдайда, оларды ұ аққа қалдырма ы . 

 да з  інді ре імен й з №18

м  рн зға л келі  й з
Отырғы ылған, не жа а кесіл ен л болса да  ө  еркі і . Бастысы, жұмыстан 

шаршаған ке де кейде демі л е на ар аударып, кейде суарып қойса ы , иіскеп не жай 
с йсініп қараса ы  болады. ріптестері і  де сі ді  стелі і е қы ығып қарап өтетін 
болады.

рі е і із ен імеле і із
По итивті адамдармен араласқанда, оларды  о  нер етикасы жан-жаққа 

шашырайтыны бел ілі. ріптестері і ді  арасынан осындай жанды та дап алып, оған 
шай кейде кофе ұсынып, ке се жа алықтары жайлы іме баста ы . Бірнеше минуттан 
кейін-ақ оны  по итивті кө іл к йі сі е де беріледі.

елі ізді ина р з
стелі і  реттеліп тұрса да, барлық ескі қаға дарды бір қарап, қажет еместерін 

лақтырып не топтастырып қойы ы . Орны ы ды  «жа арғанын» се ін еннен кейін, 
жұмысқа қайта кірісу е құштар боласы .

рі е і із е көмек ері із
Барлық мейірімді істер  жақсы кө іл-к йді  бірден-бір қайнар кө і. ріптесі і -

е кіші ірім көмек көрсетіп, рақметін есті енде, бойы ы да жа а к ш пайда болғанын 
се інесі . Бұндай се імді ғаламтордағы ілдерден ала алмайсы .
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 да з  ра арға ауа  ері із №19

у а ндағ  м ра ай
Мексиканы  « анкун» атты демалыс орталығында су асты мұражайы бар. Аталған 

мұражай көркемөнер саласында, ғни лемде і е  ірі құрылыстарды  бірі болып сана-
лады. 

2010 жылды  желтоқсан айында ашылған мұражайда төрт мы ға жуық с улет 
ескерткіші орналасқан. Б ін і та да осы бір кспо и и лар екі метрден он метр те-
ре дікте жатыр.

М сіндерді  рқайсысы су астында анық көрінуі шін арнайы материалдардан 
жасалған. Ж не тұнық суды  астында орын тепкен мұражайды т бі йнектен жасалған 
кеме арқылы да тамашалауға болады. Сол арқылы суға т спей-ақ су астындағы өмір е 
баға бере аласы . Оған қоса көркемөнерді  тамаша туындылары табиғатты а лау ке-
рек, ғни қорғау керекті ін а ғарту мақсатында да салынғаны бірден байқалады.

Су астындағы қы ықтардан басқа мұражайды  адамдарға рі стетикалық қу-
аныш сыйлайтын жағы бар. р м сінні  по тикалық атауы кө ілі і ді еле  еткі ері 
анық  «Жоғалған мітті  топтамалары», «Адам от ішінде», « міт бағы» тағы басқа да 
атаулар бар.

 да з  ра арға ауа  ері із №20

 Алло
 Алло, сел с лем, қалайсы
 Жақсы. і  қалайсы
 Менде де б рі ойдағыдай. сел, ерте  орталық мұражайда көрме болады екен, 

барасы  ба
 Ол қандай көрме екен
 ақты білмедім. е көркем сурет көрмесі немесе м сіндер көрмесі. а ір, менде 

жарнамалық парақша болған. а ір, көрейін. Таптым. Жас фото рафтар көремесі екен, 
тақырыбы «Жастар нашақорлыққа қарсы».

 Жарайды.
 Барасы  ғой
 , барам.
 Онда ерте  сағат тура тоғы да университет алдында ке десейік немесе сағат 

тоғы  жарымда мұражайда ке десейік. алай қарайсы
 Жарайды. елістік. өрме сағат нешеде басталады
 Тоғы  жарымда. Онда жақсы, көріскенше
 Жақсы. рте е дейін

 да з  ра арға ауа  ері із №21

уел із аза ан  к зиция   лдар
«Т уелсі  а ақстан» кспо и и сы республиканы  е емендік алуы мен т уел-

сі дікке қол жеткі уі секілді к рделі про есті көрсету е арналған.
Хроноло и лық тұрғыдан ол 80 жылдарды  ортасы мен 1991 жылды  16 желтоқ-

санында елімі  т уелсі ді ін жари лаған дейін і ке е ді қамтып отыр.
алда қойылған кспонаттар  тарихи құжаттар, мұрағат материалдары, матери-
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алдық ж не рухани м дениет бұйымдары келушілер е елімі ді  е еменді іні  қалып-
тасуындағы не і і ке е дерді ба ндайды. Сондай-ақ, а ақстанны  лемдік қоғамда-
стықтағы кономикалық ж не м дени қайта құрулармен танысуына м мкіндік береді. 

кспо и и  а ақстан еспубликасын құрудағы . . а арбаевты  тарихи рөлін ашып 
көрсетеді.

 да з  р  н а н а да з №22

аза ан Ре у лика  резиден іне ар у е іл ен йл ар  
к зиция

мбе ді алдан іскери ке десулер мен келіссө дер, ресми сапарлар ке інде Мем-
лекет басшысына тарту етіл ен сыйлықтар  кескіндеме, м сін, с ндік-қолданбалы 
өнер туындыларыны  көре аласы .

Мемлекет басшылары арасындағы сыйлық алмасу д ст рі адам ат тарихындағы 
е  ежел і д ст рлерді  бірі болып табылады. Сыйлық  сол аманда да, қа ір де і і ниет 
пен сенімні  кепілі. Халықаралық ж не мемлекетаралық сұхбаттарда сыйлық алмасу 
ынтымақтастыққа де ен ашықтықты, ө ара құрмет актісін білдіреді.

Мемлекет басшысыны  сыйлықтары республикамы  бен Пре идентімі ді  ха-
лықаралық беделіне көрсетіл ен құрмет пен мойындау бел ісі болып табылады. Пре-

идентке тарту етіл ен сыйлықтар топтамасы сақтам бірліктеріні  жалпы саны жеті 
мы нан асады, ал олар лемні  елуден астам елінде дайындалған.

 да з  өйлемдерді ан а з №23

№1. өп ұ амай спортшы ө іні  спорттан кететінді ін хабарлады.
№2. Ол алғаш велосипедке отырғанынан бастап бес жылды  ішінде бір де бір жат-

тығудан қалмағанын айтты.
№3. Аудан-аймақтарда спорт мектептерін ашып жақсы мамандарды тарту керек 

екенін айтты.
№4. Жұмысқа қырк йектен бастап кірісетінімі ді айтты.
№5. «Болашақта сенен лкен спортшы шығады»,  деді ол ш кіртіне.

 да з  ін е йке  а ара  
д р  н а н аз з №24

ерік ие  мар  ан
еше ғана а қталған Олимпиада ойындарында отандастарымы  а  сыйлық алған 

жоқ. оржынымы ға бірі алтын, бірі к міс, ал енді бірі қола келіп қосты. Ал,  Серік сын-
ды батырымы  алтынды еншілеп қана қоймай, Баркер убо ын да ұтып алған болатын. 

а ақты  қоржынына е бек пен сарқылмас к штен келіп т скен бұл убок б рімі ді  
төбемі ді көкке жеткі ді. Бірақ Серік С пиев сол сыйлықты ө іне қалдырмастан, а-

ақстан еспубликасыны  Бокс едера и сыны  төрағасына сыйлайтынын хабарла-
ды. Бұл шешімін ол а ақстан еспубликасыны  Бокс едера и сыны  марапаттау 
салтанатында жари  етті.
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Бірақ едера и  төрағасы бұл м ртебелі сыйлықты алудан бас тартты. «Серік, 
бұл сені  олжа », - деп убокты жомарт боксшыны  ө іне тапсырды. Одан со , Серік 
төрағаны  қолынан сый стіне сый қосып, тағы да 125 мы  доллар алды. Бұл сыйлық 
алтын спортшымы ға беріліп жатқан қосымша ақшалай сый екен.

 да з  інде лған а ара ард  
ел іле із №25

а ақстандық футболды  дамуына кері сер ететін екі фактор  жеті ай ғана ойна-
уға м мкіндік беретін ауа райы ж не қа ақстандықтарды  толыққанды тамақтанбауы.      

уропалықтар мен о т стік америкалықтармен салыстырғанда, қа ақстандықтар жей-
тін тамақты  құрамында кал ий, ма ний, темір секілді д румендер а . Барлық фи и-
калық к ш белсенділік жағынан, орта статистикалық тұрғыдан алғанда қа ақстандық 
футболшы еуропалықтан лсі  болып саналады екен.

 да з  ра арға ауа  ері із №26

лаша  аза  ма ан ш
Шахматтан лемні  ш д ркін емпионы, ндоне и да 20 жасқа дейін і 

қы дар арасында өтетін шахмат бойынша халықаралық турнирді  же імпа ы, 
халықаралық спорт шебері атағыны  иесі, иннес екордтар кітабына ену е міткер 
Жанса  Абдум лік университетті  рантын иеленді.

ниверситет ректоры Жанса ны  жетістіктеріне т нті болып, келешекте универ-
ситетте те ін білім алуға м мкіндік берді.

«Аталмыш университетте дарынды, білім е құштарлығы ор жастарға қолдау 
көрсетілді. ниверситетте фи ика-математика мектебіні  т лектері, көпте ен халықа-
ралық ж не республикалық байқауларды  же імпа дары оқиды. Жанса ны  осындай 
ортада білім алуы оны  жа а м мкіндіктерін көрсету е, ғылыми жұмыстармен айна-
лысуға жол ашады деп ойлаймын. Сондай-ақ, университет Жанса  қатысатын барлық 
жарыстарды  шығынын ө  мойнына алады» деп, университет ректоры оқу рантыны  
сертификатымен салтанатты т рде марапаттады.

 да з  ра арға ауа  ері із №27

рейсерлік кеме капитаны арл  Мур Тынық мұхитында көшіп ж р ен 
лкен к л-қоқыс «аралын» тапқалы бері біра  уақыт болды. ейін ғалымдарды  ерт-

теуі бойынша бұл, шын м нінде, суға батпайтын рт рлі пластмасса құтылары мен 
қатты қалдықтардан құралған қоқыс йіндісі болып шыққан. Тынық мұхитындағы 
к л-қоқыс «аралы» анықталғалы бері оны  көлемін д л білу м мкін болмай отыр. емеден 
қарағанда оны  ше і мен шеті көрінбейді. Ал ұшақтан оны анықтау тағы қиын. 

алымдарды  пікірінше, немі көшіп ж ретін бұл к л-қоқыс жалпы көлемі 700 мы  
шаршы шақырымнан 15 миллион шаршы шақырымға дейін і аумақты алып жатқан 
көрінеді. ғни бұл мұхиттағы к л-қоқыс «аралында» 100 миллион тоннадан астам 

рт рлі қатты қалдықтар мен қоқыс жинақталған. арл  Мурды  есебінше, к л-қоқыс 
«аралыны » 80 пайы ы құрлықтарда тасталған к л-қоқыстан, 20 пайы ы кемелер 
палубасынан мұхитқа лақтырылған р т рлі қоқыс қалдықтарынан құралған. Олар 



327

ҚО
СЫ

М
Ш
А

тек бір к нде ғана жиналып қойған жоқ. Сондықтан адам ат тек құрлықты ғана емес, 
сонымен қатар алып мұхиттарды да улағалы талай жылдар болды де ен сө .

 да з  р  ауа  а да з №28

лемде і бай йелдерді  бірі жан н ді « оқыс патшайымы» деп атайды. 
ткен ғасырды  80-жылдары ол А Ш-ты  қоқыс тастайтын ала дарын аралап, қорда-

ланған қаға ды ар анға сатып алады. ытай ол ке де А Ш-қа тонналап тауар кспорт-
тайтын, сондықтан тауар жеткі ен контейнерлер кері қарай бос қайтатын. жан осы 
контейнерлермен қоқыстан тапқан қаға ын онкон те і ауытқа тасымалдады. Сөйтіп, 
Американы  қоқыстағы қаға ы орауыш т рінде қайтадан осы ел е аттана бастады. 
Пысық йел осылайша ө  би несін жақсы жолға қойды. ей жылдары жанны  бір 
жылдық табысы алты миллиард долларға дейін жетіп ж рді. Жалғы  жан емес, көпте-

ен елдер қоқыс ө деуден ба ғыдан бері миллиондаған табыс табады.

 да з ра арға ауа  ері із №29

р і ер ара ндағ  р м й мдар

ейбір ртістер ө е де шығармашылық адамдары секілді кейде ырымшыл, 
кейде тым се імтал, кейде ө елерді  көр ен т сіне сен іш болып келеді, алайда бұл 
барлық ртістер е т н деп айта алмаймы . Олар өнер жолында ж р ендіктен, б ріні  
с тті шыққанын қалайды. Содан болар, ө е салада ж р ен жандармен салыстырғанда, 

ртістер, соны  ішінде театр ртістері ырымға ерекше сенеді. Сахна  ртіс шін өте 
киелі жер. ейбір ртістер сенетін ырым-тыйымдарға на ар аудары ы . а нада:

С енарийден тыс сахнада айқайлауға, дөрекі дауыс көтеру е, ұрысуға, ысқыруға 
болмайды.

Сахнада шемішке шағуға болмайды, йтпесе ртістер құрамы жиналмай қалады.
олшатыр мен тарақ не і інде ешқандай жамандық шақырмайтын аттар, 

бірақ сахнада лдекім қолшатырды ашып, тарақты т сіріп алса, жамандықты  бел ісі 
саналады.

ер ртіс сахнадан ше е тауып алса, рөл алуда жолы болады.
Сахнада ешқашан тірі лді қолдануға болмайды, алайда жасанды лдерді 

пайдалануға болады.
Сахнаға шығарда о  а қпен аттау керек. ер байқамай сол а қпен шығып қал-

са , не айтар сө і ді ұмытып қаласы , не қандай да бір келе сі  жағдайларға тап болып 
қалуы ықтимал.

рлеу өлме інде:
рлеу бөлмесінде айнаға ріптестер жақтан о  жақ иықпен қарау керек.
рлеу бөлмесінде ысқыру ақымақтыққа жатады. Біреу осылай етсе, бір актер 

рөлінен айырылып қалады. Байқаусы да ысқырып қойған жағдайда рлеу бөлмесінен 
шығып, есікті қағып қайта кіру керек.

иіну бөлмесінен немі сол а қпен шығу керек.
рлеу бөлмесіні  есі іне ешқашан сурет ілмеу керек.
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 да з  ін мазм н на йке ен
дірі із №30

Осы аптада айнала ы да болып жатқан жағдайларды сабырмен қарсы алы ы . 
Аптаны  бірінші жартысында өте абай болғаны ы  жөн. Аптаны  ортасынан бастап 
жұмыстары ы  реттеліп, кө ілі і  жай табады.

р а
Аптаны  бірінші жартысы сі ді  істе ен рекеті і е байланысты дамымақ. 

Сейсенбі е дейін ма ы ды жұмыстары ы ды бітіру е тырысы ы . Бірде жоспар бойынша 
жұмыс істеп, бірде уақыты ы ды тиімді пайдаланы ы . Аптаны  со ында отбасы ы бен 
демалғаны ы  аб ал.

іздер
Апта жақсы жа алықтармен басталмақ. ріптестері і  келісімшартты  бірнеше 

тармақшаларын ө ертуі м мкін, не болса да сабырмен қабылда ы . Апта со ында қаржы 
жағынан қиындықтар тууы м мкін. Ақша ы ды немдеп жұмса ы .

аян
Осы апта бірқалыпты өтпек. Аптаны  бірінші жартысында ер адамдардан өрі йел 

атымен жақсы тіл табыса аласы . і і ді  ақылы ы  бен білімі і е с йеніп, бұрынан 
шешілмей ж р ен м селелерді  басын ашуы ы  м мкін. Отбасы ы ға көп кө іл бөлу е 
тырысы ы .

р ан
Осы аптада жа а жобалармен жұмыс істе ен өте тиімді болмақ. тижесінде 

қомақты қаржы табуы ы  м мкін. Алға қойған мақсаты ы ға жету шін рекет жасап, алға 
жылжы ы . Апта ортасында бірде жұмысқа де ен ы та ы  төмендеп, бірде қы меті і де 
келіспеушіліктер тууы м мкін.

икеш
Апта басында ма асы данып, сабыры ы  қашады. Алайда уақыт өте б рі орнына 

келеді. Апта со ына қарай кө ілі і  жайдарланып, бақыт құшағында ж руі і  м мкін. 
Сабырмен барлық қиындықты шешкені і  аб ал.

араз
Осы аптада сі  біресе ұшып-қонып ж ріп, біресе шапқылап ж ріп біра  

жұмыстары ы ды бітіріп алуы ы  м мкін. Шығармашылық адамдарыны  шабыты 
о нып, жетістікке жетуі ықтимал. Алайда, туындыны  б рі дерлік жақсы бола бермейді. 
Сол себепті сенетін адамы ы дын пікірімен бөліскені і  дұрыс болмақ.

ар шаян
Осы аптада сі  асықпай ж ріп, жетістікке жетуі і  м мкін. Жан-жақтан келіп 

т скен ұсыныстарды жіті ойланып, дұрыс шешім қабылдағаны ы  аб ал. Апта сонында 
жақындары ы ды  ренжісіп, кө ілі і  жабырқауы м мкін.

ер ен
Біріншіден кө ілі і ді т сірме і . кіншіден, ө і і ді  жаны ы ға жақын іспен 

айналысы ы . шіншіден, сі ді ке  кел ен жағдайда қолдайтын, көмектесетін адам і де і . 
Аптаны  басында жұмыста қиындықтар туып, біра  қиналуы ы  м мкін. Алайда, апта 
сонында б рі қалпына т сіп, рақаттанып демаласы .

ауешкі
Осы аптада бұрын жібер ен қателерді жөндеу е м мкіндік туады. Жа а жобалармен 

жұмыс істеп, біра  жетістіктер е жетесі .  бастысы, ө і і ді  к ші і е сен ені і  дұрыс.
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у йғ ш
Осы апта жұмыста да, жеке өмірі і де де ты  ө ерістер болып жақсы жа алықтарға 

толы болмақ. Алайда сі е не ма ы ды екенін шешіп алғаны ы  дұрыс. Аптаны  ортасын-
да жұмыста қиындықтар туып, сөйлескі і  келме ен адамдармен тіл табысуы ы ға тура 
келеді.

ал
Осы апта сі е ауыр болмақ. міт артқан адамдары ы дан кө ілі і  қалуы да 

м мкін. Алайда апта ортасында жа а жұмыстар бастап, жетістікке жетуі і  ғажап емес. 
иындықтарды  шешімін уақыт еншісіне қалдырып, сабыр сақтағаны ы  жөн болмақ.

 да з  иі і а ара  аз з №31

Мені  аты-жөнім Артур Маунтер. Мен Аустрали дан 3-4 к н бұрын келдім. СПО 
аймағы - өте жақсы рі шырайлы орын. Астана  жастарды  болашағына жол ашатын, 
м мкінді і мол қала. Мен тілдік кедер іні байқамадым. Мұнда көп адамдар, сіресе жастар 
ағылшынша сөйлейді. Тіпті, такси ж р і ушілеріні  көбі тілді ме ер ен. Мені осы жай 
қатты қуантты.

 да з  ра а ауа  ері із №32

Мені  есімім  але Петерсен. Шынымды айтсам, бұл қалаға екі сағат бұрын ғана 
жеттім. Бұл - а ақстан шін ма ы ды көрме деп есептеймін, осы бағытта ауқымды 
жұмыстар істелінді. Мені  бірінші тамашалаған павил оным - а ақстандікі. Астанаға 
алғаш рет бес жыл бұрын кел ен болатынмын, осы уақыт ішінде қала ө еріп, халық саны 
айтарлықтай өсіпті. Басқа ө ірлермен салыстырғанда, а ақстан жоғары қарқынмен 
дамып жатыр деп ойлаймын. Тілдік кедер і е қарамастан, қа ақ халқы өте сыпайы, айтып 
жатқан д ние ді т сіну е тырысады. СПОдан алған серіммен ани дағы достарыммен, 

ріптестеріммен міндетті т рде бөлісемін.

 да з  ара  д р р н 
ек ері із №33

Астана СПО-2017 өрмесіні  архитектуралық символы саналатын өрме кешеніні  
орталық лементі  « ұр лем». Бұл лемде і е  лкен сфералық ғимаратты  диаметрі 
80 метр, ал биікті і 100 метр. имаратты  1 қабатында а ақстан павил оны орналасқан. 
Мұнда келушілер елді  тарихы, м дениеті, д ст рі, көрікті жерлері, сондай-ақ а ақстан-
ны  со ғы жетістіктерімен таныса алады. Сфераны  ішінде Болашақ му ейі орналасқан. 
Бұл жай ғана му ей емес, « ұр лем» өрмеден кейін иннова и лық ж не ма ы ды 
ерттеу рі м дени орталыққа айналуы тиіс. Болашақ му ейіні  2-8 қабаттарында 
ифрлық, мул тимедиалық ж не интерактивті техноло и лар алы бар. Мұнда нер и -

ны  не і і т рлері ұсынылған  ғарыш, к н, биомасса, жел, су ж не кинетика. Лифт арқылы 
ғимаратты  жоғарғы бөлі інде і шолу ала ына көтеріліп, бұл жерден б кіл СПО ауданы-
на тамаша көрініс ашылады. Ал кіреберісті  алдында өрмені  Басты ала ы орналасқан.
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 да з  ауа  ері із №34

р ш мекені
Б ін е дейін көп адам біле бермейтін аймақты  бірі. Шар алқабы атанып кеткен бұл 

жер киелі Ма ғыстауда орналасқан. Торышты  ғажаптығы  домалақ тастарында.  Адам 
бойындай алып тастар бір-екеумен шектелмейді. Тұтас бір алқапты алып жатыр. Оларды  
кейпі рт рлі. Бірі жат планеталықтарды  кемесіне ұқсаса, бірі жұмыртқаға, шіншісі са ы-
рауқұлаққа келеді. Барлығы да қолмен қашалғандай.  А ы  бойынша, ба ғы бір аманда 
Ма ғыстау жеріне мы даған жау скері келіпті. Жер ілікті жұрт оларға қарсы тұра алма-
сын біліп, Жаратушыға дұшпан скерін тасқа айналдыруын сұрап жалбарынған екен. Сол 
с тте к н к ркіреп, най ағай ойнап, арам ниетпен кел ен қалы  қол т елдей тас болып 
қатып қалған деседі. Бұдан бөлек аталған аймақта а ы  да, сан т рлі ғажайыптар да көптеп 
ке деседі. Шар алқабын көрсе і , айтылғанны  б ріне сене т сесі . Алайда, бұл шарларды  
пайда болуыны  ғылыми т сіндірмесі де жоқ емес. Осыдан мы даған жыл бұрын аспий 
мен Аралды  ортасындағы ке  алқапта те і  болған көрінеді. омалақ тастар сол шақтан 
қалған шө інділер болса керек. алымдар оларды «конкре и » деп атайды.

 да з  ауа  ері із №35

рғай дала
Жер бетіне салынған құпи  суреттер лемні  т кпір-т кпірінде ке деседі. Оларды  

көлемі мен салыну дісі рқилы. 2007 жылы қа ақ жерінде де құпи ға толы құпи  суреттер 
бары анықталды. Бірнеше діспен салынған бұл суреттер елімі ді  солт сті інде і Торғай 
даласында шоғырланған екен. Соларды  ішінде Торғай свастикасы, штоғай шаршысы, 
Бестам ше бері, оғай кресті, Ашутас кресті сынды бейнелер ауқымы жағынан е  лкен-
дері болып табылады. Бір қы ығы бұл суреттерді  барлығын дерлік тек биіктен ғана көру-
е болады. Б інде ғалымдарды та қалдырған ео лифтерді  осы ерекшелі і. Жер ілік-

ті халық арасында бұл ғажап ескерткіштер е қатысты еш дерек жоқ. Тіпті, Торғай халқы 
«а қтарыны  астында жатқан» ео лифтерді көрме ен, олар жайлы еш ақпарат білме ен 
болып шықты. 

Торғай ео лифтеріні  табылуы а ақстанда ғана емес, б кіл лемде көлемді т рде 
талқыға т сті. а ір і уақытта оларды  барлығын дерлік ғалымдар жан-жақты ерттеп жа-
тыр ж не ма ы ы жағынан Мысыр пирамидаларынан, британи лық Стоунхенджден, о-
ли ейден еш кем емес деп отыр.

Б інде ерттеу былай тұрсын, мемлекет тарапынан қорғалмағандықтан, жоғарыда 
келтіріл ен ғажаптарды сақтап қалуды  ө і қиынға соғуда. Мысалы, онда адамдарды  жиі 
барып, көлікпен ары-бері ж руі, малды  емін-еркін жайылуы  онсы  да уақыт серінен 
жойылып жатқан ескерткіштерді  құртылуын те детуде. ей нысандар адам қолымен 
жойылып та жатқаны бел ілі...

 да з  й лған а ара  
ел іле із №36

 ін  ө і ұстау м нері ө ара амандасудан басталады. тикет ережесі бойынша 
ер адам йел е, жасы кіші лкен е, бағынышты адам бастығына амандасады. йелдер е 
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қалауына қарай, ал ер адамға қол алысқан дұрыс. өпте ен елдерде, оны  ішінде бі де де 
тұрмыстағы йел адамны  қолын с  қабылданған. ол алысуда бастығы бағыныштыға, 

лкен ер адамға бірінші қолын ұсынады. 
 Сыртқы т р тикетінен де хабардар болған жөн. Тап  та а, ө іне сенімді, сыпайы 

кө е ұрып тұратын артық жылтырақсы  киін ен қы меткер сенім е те  ие болады.
 Біріншіден, деби кітаптар оқып, өле дер мен көркемсө дер жаттау арқылы 

жады ы дағы жақсы сө  тіркестерін немі жа ғыртып отыры ы . Сі ді  миы ы  неғұр-
лым көп м тінді сақтаған сайын Сі  қажет ке де оларды дайын к йінде қолдана қо сы . 

кіншіден, ө  сө і і ді жақсы ұғыны ы . рбір сөйле ені і  қысқа да нұсқа, сауатты 
құрылған сөйлемдерден болуы тиіс. Сі  ойы ы ды дұрыс құрап жеткі е алмаса ы , қандай 
құнды пікір айтам де енмен ол дұрыс қабылданбауы м мкін. 

  Сі  айнала ы ды ынта қо  ты даған сайын, сөйлеуші де Сі е ықыласпен 
імелей т седі. Сі  ө і і  біреуді ықыласпен ты даса ы , Сі  сөйле енде, ол да Сі ді 

сондай ынтамен ты дамақ. Белсенді ты дай отырып, м селе бойынша орынды сұрақтар 
қо  білу  адамны  кө ін жеткі уді  ма ы ды бір бөлі і. детте, қы метте і жоғарылаулар-
ды жақсы сөйлейтіндер е қарағанда жақсы ты дай білетіндер те  алады.

 да з  ара  ан а з №37

ені  д м  мені  а ғ м
Бастықпен арадаға достықты қы метке араластырма ы . е се сыртында достық 

қарым-қатынаста болғаны ы ға болады. Алайда, ке се е а қ басқанда жеке өмірді сырт-
та қалдыру керек. Бастығы ы ға детте ідей сөйлеп, детте ідей ойнап-к летін болса ы , 
басқа ріптестер сі ді жақтыртпауы м мкін немесе бастығы ы ды  абыройы т седі. 

лестеті і ші, рбір қы меткерді  кө ілін тауып ж ретін бастықты  не қадірі бар  е ен-
мен, нағы  достарды  арасына қы мет кедер і бола алмайды.

 да з  ауа  ері із  ел іле із №38

Бес саусақ бірдей емес. Адамдар да р т рлі. Жаны ы да рдайым жақсы адамдар ж р-
сін десе і , ө і і  де жақсы болуға ұмытылы ы . Жаман адам жоқ. Оны ө ертетін ө імі . 

андай адамнан қашық ж ру керек  Бі ді  а -кем ке есімі е құлақ т рі і .  
1. імшіл адамнан аулақ болы ы . Ондай адамдар ө іне керек ке інде ғана сі ді ө  

мақсатына пайдалану шін жаны ы да ж реді.  
2. Сі ден көп н рсе сұрай беретін ж не ө і еште е бермейтін жандардан қашық болуға 

тырысы ы .  
3. дерін ешқашан кін лі деп санамайтын адамдардан сақ болы ы . андай жағдай-

да да ө  «шындығын» д лелдеп бағады. Сол арқылы ө  ұпайын т ендеуді мақсат тұтады.  
4. Олар к н сайын мы  құбылады. Бірде қайырымды, қамқор адамны  рөлін сомдаса, 

енді бірде ж ре і қатты қаты е  адам бола салады.  
5. Оларда «дос» де ен ұғым жоқ. Тек қана пайдалану ғана бар. е е де болсын демей, 

тек «ө іме, ө іме» дейтін ашкө ді і бар.  
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 да з  иі і өзді аз з №39

р  м  і еу  адамн  ан  шін де  ні шін де зиян
Жұмыс, й, жұмыс, й... Сі  де кө  алды ы ға ө і і ді елестетті і  бе  , адам баласы 

табысқа жету жолында  ө -ө ін құрбан ету е да р. Тіпті, к ні-т ні жұмыс істей беру е к ші 
жеткілікті деп ойлайды, себебі ол жас қой. йқысы  өткен т ндер мен демалыссы  өткен 
к ндерді  кесірінен туатын ардап адамды айналып өтпей қоймайды. Осыған да м н бер-
ен жөн.

Б ін і к нні  адамы өміріні  жартысынан көбін жұмысқа арнайды. Ол жеке өмірімен 
қалай қош айтысқанын да байқамай қалады. Туған-туыстарынан алшақтап, өмірі мағы-
насы  к й е т седі. ғни, жұмысқа тым берілу  адам баласы шін и н болғаны. Мұндай 
тұжырымды А Ш ғалымдары д лелде ен. Мамандарды  айтуынша, жұмысқа тым беріле-
ендіктен адам фи иоло и лық тұрғыдан да, морал дық тұрғыдан да ардап ше еді.

Америкалық со иоло тар б ін і аманны  адамдарын жұмысқа тым берлі ен дей-
ді. Алайда жұмысты кім шін істеп жатқандарын адамдарды  ө дері де білмейді. аманауи 
адамдар жай ғана жұмыс істеп қоймайды. Бір-бірімен жарысып, о ып шығуы шін, табысты 
к н шін ө дерін құрбан етеді. Мансабы шін адам баласы бар к шін жұмсайды, уақытын 
өлтіріп алады.

«Б ін і к нні  адамдары өмір с рмейді, жұмыс істейді. Туған-туыстарынан өрі 
уақытыны  көбі жұмыстағы ріптестеріні  жанында өтеді. Ол туғандарды  арасындағы 
байланысты  ілуіне келіп соғады. Сондай ақ, ерттеушілер жұмысқа беріл ен адамдар-
ды  психикасы да іштен б лінеді»,-дейді. 

 да з  р  ауа  а да з №40

лiмi дi  болашағы жастарды  е бекқорлығына, талап-тiле iне, арман-мұратына 
байланысты. Олар ата-бабаларымы дан мұра болып келе жатқан құндылықтарымы ды, 
тарихи д ст рлерiмi дi жа ғыртады. Жастар ел  кономикасын, ғылымын да дамыту шін 
е бектену е мiндеттi. ндеше жастар е бек жолына т скенде ғана қоғамын дамыта алады. 

 да з  р  а ард  а да з №41

ар лім ек : аш араз аша н л а  мерикада не іне д  
Тоқтар лімбеков лттық бірі ғай тестілеуде жоғары балл жинап, 2011 жылы Алма-

тыдағы М П-ке т седі. 
« а ан айында университет басшылығы Пре иденттік рант деп мені те ін оқыта 

алмайтындарын, оқу ақысыны  50 пайы ын төлеу е міндетті екенімді айтты. арапайым 
отбасында т рбиелен ен маған оқуды  жарты ақшасыны  ө ін төлеу қиындық тудыра-
тын еді. Ары қарай білімімді жалғастырудан бас тартып, құжаттарымды қайтарып алдым 
да, А Ш-қа аттанып кеттім. Ми и ан штатындағы Орталық Ми и ан университетіні  пре-
иденттік ранттын же іп алып, жеке к сіпкерлік, кономика саласында 4,5 жыл білім ал-

дым. дік а қтап, былтыр туған өлке е қайтып оралдым,  дейді Тоқтар. а ір жас к сіп-
кер. Б інде Шымкентті  д л ортасынан « a li s ar ers » ерлер шаштара ын ашып, 
ісін дө елетіп отыр. Бұдан бөлек жастарды  м дениетін көтеру е, қаланы көркейту е, 
құқықбұ ушылықты  алдын-алуға арналған леуметтік жобаларды  авторы. 
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 да з  иі і өзді аз з №42

 милли н е ені  айда а ад
Жалынды жас алған білімін іс-т жірибеде қолданып көру е бел буады. Содан кейін 

100 к нде 0 те еден бастап, к сіп ашамын деп ө -ө іне мақсат қо ды. ырк йекті  ба-
сында басталған жобаны 30 к н жоспарлайды, 3 миллион те е бере алатын инвестор мен 
орын табады, 50 к н ғимарат салғы ып, іші-сыртын жөндейді, 20 к ні құжат жинауға, жар-
нама жасауға кетеді. Осылайша, 2016 жылды  қараша айында Шымқалада алғашқыларды  
бірі болып, « a li s ar ers » ерлер шаштара ын ашады.

 да з  ара  ан а з №43

Б інде 80-нен астам ұшқышқа жалған меди иналық анықтама беріл ен. Алдағы 
уақытта мұндай а сы  рекеттер е қатысы бар д рі ерлер е қомақты көлемінде айыппұл 
салынуы м мкін. Авиа и дағы қауіпсі дікті қадағалау шін осындай ө ерістер ен і іл-
мек. Бұл жөнінде жа а а  жобасы жасалды. ұ ырлы орындар қы меткерлерді тексеретін 
мамандарды да бақылауға алады. кипаж м шелеріні  жұмысқа жарамдылығын 
Халықаралық ұйым ку ландырады. кипаж командирін ешкім жіті тексермейді. шқыш 
тек жылына бір рет қан тапсырып, тыйым салынған препараттарға қарсы сараптама 
жасатса болғаны.  Меди ина қы меткерлер ө  ісіне жауапсы  қараса 100 айлық есеп 
көрсеткіш айыппұл салынады. Ал екі рет қайталанған жағдайда, оны  көлемі екі есе 
артады.

 да з  ауа  ері із №44

Жалған меди иналық анықтама алғысы келетіндер мұндай құжатқа қа ір йде оты-
рып-ақ тапсырыс бере алады. йткені интернетте оны  саудасы қы ып тұр. Ақпан айын-
да студенттер е жалған анықтама сатып кел ен қостанайлық а аматша ұсталған болатын. 
Меди иналық анықтамалар қорытындысы ж не сырқат парақтарын қысқа мер імде ж не 
төмен бағамен ұсынып ж р ен келіншек қаладағы емхананы  мөрі мен сондағы д рі ер-
лерді  қолта басын пайдаланып кел ен. Сканерден өткі у арқылы қаға ға басылатын-
дықтан оларды  т пнұсқа екеніне к м н келтіру қиын-ақ. Алайда ер салып қараған адам 
анықтаманы  жалған екеніне кө  жеткі е алады.

 да з  иі і өзді аз з №45

1. сiпорын қы меткерлерi  а  актiлерiнде, құрылтай құжаттарында бел iлен ен 
демалыс, леуметтiк сақтандыру мен леуметтiк қамтамасы  ету ж не жұмыс режимiне қа-
тысты барлық құқықтарды пайдалана алады.

2. сiпорын қы меткерлерi бел iлен ен уақытта к сiпорын басшыларына кiрiп, ө  
жұмыстарына байланысты м селелердi айтуға құқылы.
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3. сiпорын кiмшiлi i ұжымдық шартта кө дел ен шараларды  орындалуы туралы 
е бек ұжымы ке есiнi  алдында есеп бередi.

4. ы меткердi жұмысқа алғаннан кейiн оны  басшылары қы меткердi құрылтай 
құжаттарымен, ережелерiмен, е бек шартымен ж не iшкi е бек т ртiбiмен, лауа ымдық 
нұсқаулықпен таныстыруға тиi .

5.  қолданылып ж р ен а  актiлерiн бұ бауға, к сiпорынны  iшкi е бек т ртiбiн 
қата  сақтауға, тиiстi басшыларды  өкiмдерiн орындауға

6. сiпорынға немесе оны  қаржысы мен м лкiне и н келтiретiн рекеттердi жаса-
мауға міндетті.

7. кiмшiлiктi  қы меткерден е бек шартында көрсетiлме ен жұмыстарды талап 
ету е құқығы жоқ.



335

ҚО
СЫ

М
Ш
А

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1.  СТ 1925-2015 « а ақ тілін ме еруді  коммуникативтік тілдік 
құ ыреттіліктері. Ортадан жоғары де ей. Жалпы ме еру».  Астана, 2015 ж.

2.  а ақ тілін оқытуға арналған бір л і бағдарлама.  Астана, 2016 ж.
3. а ақ тілін қарапайым де ейде ме еруді  тақырыптық лексикалық минимумы. 

 Астана, 2011 ж. 
4. а ақ тілін ба алық де ейде ме еруді  тақырыптық лексикалық минимумы.  

Астана, 2011 ж.
5. а ақ тілін орта де ейде ме еруді  тақырыптық лексикалық минимумы.  

Астана, 2011 ж.
6. а ақ тілін ортадан жоғары де ейде ме еруді  тақырыптық лексикалық 

минимумы.  Астана, 2011 ж.
7. а ақ рамматикасы. онетика, сө жасам, морфоло и , синтаксис.  Астана, 2002. 

-784 бет.
8. а ақ тілі. н иклопеди .  Алматы,1998 ж.-509 бет.
9. рна арова .Ш., Мұхамедиева  . ., шірова Б.С., өшкенбаева . ., Тұ ғатова .Ж.  
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