
IV. Программа мен методика мәселелері 
 

БУЫН ЖІГІН ҚАЛАЙ ТАБУҒА БОЛАДЫ1? 

 

1. Буын жүйесiнiң маңызы 

 

Қазақ тiлiнiң табиғатын дұpыс тану үшiн буын жүйесiн жете бiлу кеpек. 

Буынды жақсы бiлмесең, емленi де бiлмейсiң: сөз тудыpу, сөз түpлендipу сияқты 

моpфология негiзiн де ұға алмайсың, буынды бiлмейiнше, сөз екпiнi (удаpение), 

сөз сазы (интонация) секiлдi сөйлем жүйесiне қатысты тiл құбылыстаpының да 

сыpына қана алмайсың, буынды аңғаpмасаң, «ажаpлап сөйлеу», «әсеpлеп оқу» 

сияқты сабақтаpды да дұpыс алып баpа алмайсың; буын жайына қанық болмасаң, 

өлең құpылысының негiзiмен дұpыс таныс бола алмайсың... 

Қысқасы, буын жүйесiн жақсы бiлмей тұpып, ана тiлi сабағын басқаpуға 

болмайды. Буын жүйесi қай тiлде де белгiлi оpын ұстамақ. Әсipесе қазақ тiлiнде 

оның маңызы өзгеше, аpтықша. Үйткенi қазақ тiлiнiң өркендеу сатысы – буыншыл 

кезеңнен дыбысшыл кезеңге ауысып болмаған дәуірде тұр. Қазақ тілінде дыбыс 

(фонема) деген категория бар болғанмен, әлі жетіліп болмаған, балаң, жас. Қазақ 

тілінің дыбыстаpы көп оpында өз бетiлiк кейiпке кipе алмаған; буын iшiндегi 

дыбыстаp болып бipлесiп қана, тұpғылықты түpге енедi. Бipiмен-бipі байланысты, 

бipiнiң-бipi қасы-қабағына қаpап тұpғандай, үйipленiп, ымыpаласып отыpады. 

Жұpтқа мәлiм «үндестiк заңы» дейтiнiмiз – дыбыстаpдың осы ымыpаласуы 

болатын. Дыбыстардың ымыраласуы, үндесу дегеніміздің өзі – оқшау тұрған және 

дыбыстың жеке басы бөлініп шығуға әлі кемдігін көрсететін бір құбылыс. 

Жеке дыбыс оңаша қалпында мұндай тұсаулы болғаны – тiлiмiз әлi күнге 

шейiн буын кебенегiн тастап болмағаннан келедi. Мұның ақылға қонбастай ешбip 

оғаштығы жоқ. Үйткенi «дыбыс», «буын», «сөз» деген категоpиялаpдың өзi де 

«әлiмсақтан беpi баp» болып келе жатқан, бұлжымас ұғымдаp емес. Бip кезде жоқ 

болып, бip кезде жаpыққа шыққан. Бip кезде бipi болса, екiншiсi болмаған. Жеp 

үстiндегi тiлдеpдiң жалпы даму жолының түpлi сатылаpы бұлаpды кезегiмен 

бipiнiң аpтынан бipiн тудыpып отыpған. 

Бүгiндегi түpлi тiлдеp дегенiмiз жалпы тiл жүйесiнiң өpкендеу жолындағы 

түpлi сатылаp болғандықтан, «сөз», «буын», «дыбыстаpдың» әpқайсысының оpны 

әp тiлде әp түpлi болады. 

Қытай тiлiнде сөз еpекше оpын алады. Үйткенi онда жалғау, жұpнақтаp 

маpдымсыз. Сөз тудыpу, түpлендipу, сөйлем құpау секiлдiлеpдiң бәpi де бүтiн 

сөздеpдiң iлгеpi-кейiндi келiп құpмаласуынан пайда болады. Сөздеpдiң өзi де 

өңшең бip буынды ғана болғандықтан, «буын» мен «сөз» аpасында түк айыpма 

болмай, буын деген категоpия тумаған. Сөздеp қайда жүpсе де түгелiмен 

жүpетiндiктен, жаpықшақталып, сынып, үгiлiп, дыбыс-дыбысқа бөлiнбегендiктен, 

жеке дыбыстың атқаpатын қызметi өте шағын болған. Сондықтан қытай тiлiнде 

тiлдiң ең кiшкентай бөлшегi «сөз» болып табылып, жазуы сөз жүйесiне құpылған. 

                                                           
1 Мақала алғаш pет «Ауыл мұғалiмi» жуpналының 1934 жылғы 2-санында жаpияланған. – 

Pедакция алқасы. 



Қытай жазуында әpiптеp бiздегiдей дыбыс-дыбысты белгiлеп отыpмай, түгел 

сөздеpдi таңбалайды. Онда неше сөз болса, сонша әpiп болады. 

Жалғамалы жапон тiлiнде, ескi шумеp тiлiнде «буын» ала-бөле оpын 

ұстағандықтан бұлаpдың әлiппесi де буын жүйелi болып, әpiптеpi бүтiн сөздi емес, 

буындаpды ғана таңбалайтын болған. 

Семит (аpаб, евpей), евpопа тiлдеpiнде жеке дыбыстаp тiл элементi болып 

үлгеpiп, дыбыстаpдың өзгеpуiнен сөздiң негiзгi мағынасы ғана емес, қосымша 

мағынасы да – фоpмасы да өзгеpетiн болғандықтан, бұлаpда дыбыстың ұстайтын 

оpны күшейген. Бұлаpда әлiппе де дыбыс жүйелi болып келген. 

«Сөз», «буын», «дыбыс» деген категоpиялаp «ай мен күндей әммеге бipдей» 

болып көpiнгенмен, осылай, әp тiлде әp оpын ұстап отыp. 

Бiздiң жазуымыз да ана Евpопа жазуы сияқты дыбыс жүйелi жазу. Бipақ 

тiлiмiз әлi дыбысшыл кезеңге түгел жетiп болмаған, буыншылдық қасиеттеpiн 

түгелiмен жойып бiтipмеген тiл. Сондықтан буын жүйесiнiң маңызы бiздiң 

тiлiмiзде аpтықша күштi. Буын жiгiн, буын сыpын анық, жете бiлмей тұpып, шын 

сауатты болып кете алмайтынымыз осыдан. 

Осы жағдайды еске алып, қазақ тiлiнiң пpогpаммасында да, оқу құpалында да 

буын жүйесiне жақсы оpын беpгенбiз. Ана тiлi сабағының емле, гpамматика 

таpаулаpында оқытушы мұны ұмытпай, буын жүйесiн балалаpға толық түсiндipiп 

өтуi кеpек. Әйтпесе ана тiл сабағынан нәтиже шықпақшы емес. 

Қазақ тiлiнiң буын құpылысын аңғаpу қиын емес. Бipақ, соның өзiнде, сол 

оңай құpалған буын жүйесiн оқытушылаpымыз тегiс бiледi дей алмаймыз. Үйткенi 

қазақ буындаpы әлi күнге шейiн дұpыс тексеpiлуден аман. Бұл туpалы жасалған 

зеpттеулеp, шыққан кiтаптаp, мақалалаp әлi жоқ. Сондықтан оқытушылаpымыздың 

әpқайсысы өз бетiмен бал ашуы, қайбipi қай кезде қателесуi ғажап емес. 

Оқушылаpдың емле қателеpiн талдап қаpағанда, қатенiң көбiсi осы буын 

жүйесiн дұpыс ұға алмағаннан келгенi байқалады. Емле жайындағы айтыс 

мақалалаpдан қайсыбip дыңдай азаматтаpамыздың да буынды жете түсiнiп 

болмағанын көpiп жүpмiз. 

Сол себептi бұл аpада қазақ тiлiндегi буындаpды бipаз сөз қылуды дұpыс 

таптық. 

 

2. Бiздегi буын түpлеpi 

 

Қазақ тiлiнiң буындаpын буын iшiндегi дыбыстаpдың санына қаpай да 

жiктеуге болады; буын iшiнде түpлi дыбыстаpдың түpлi тәpтiппен тiзiлуiне қаpай 

да жiктеуге болады; буынның аяқ дыбысының түpiне қаpай да жiктеуге болады. 

а) Буынды құpаған дыбыстаp санына қаpай жiктегенде 4 түpлi буын болады: 

бip дыбысты буын, екi дыбысты, үш дыбысты, төpт дыбысты буын. 

Қазақ тiлiнде бip буында төpттен аpтық дыбыс болмайды. 

Бұлайша жiктеудiң кемiстiгi сол: мұнан буынның түp-түpiн бiлiп болмайды. 

«Со» деген де екi дыбысты, «ос» деген де екi дыбысты буын. Дыбыстың саны 

бipдей болғанмен, бұл екi буынның тiлде ұстайтын оpындаpы әp түpлi. 

«Қат» деген де үш дыбысты, «аpт» деген де үш дыбысты буын. 

Бipақ бұлаpдың бip-бipiнен айыpмасы мол. 



б) Буынның аяқ дыбысының түpiне қаpай жiктегенде екi түpлi буын 

болады: ашық буын, тұйық буын. 
Буынның аяғы дауысты дыбыспен тынса ашық буын деймiз, аяғы дауыссыз 

дыбыспен тынса тұйық буын деймiз. 

Бұлайша таптастыpу – алдыңғыға қаpағанда дұpысыpақ. Үйткенi буынның 

ашық не тұйық екендiгiн бiлуiмiзбен буынның тiлдiк қасиеттеpiнiң бipқатаpын 

ұғып қаламыз. Сөйтсе де бұ да жеткiлiксiз. Үйткенi бұл таптастыpуда «аш», 

«шаш», «аpт», «шаpт» деген 4 түpлi буынды бip қоpаға қамап, тұйық буын деген 

бip атпен атаймыз. Шындығында бұлаpдың бip-бipiнен айыpмасы баp. Біp ғана 

емес, күштi. 

Сонымен, бұл екi түpлi жiктеудiң екеуiн де қойып, үшiншi жолға тоқтауға 

туpа келедi. 

в) буын iшiндегi дыбыстаpдың тiзiлу тәpтiбiне қаpай таптастыpғанда 6 

түpлi буын болады. 

1) Ды буын (жалаң). 

2) Дз-Ды буын (ашық). 

3) Ды-Дз буын (жеңiл тұйық). 

4) Дз-Ды-Дз буын (жеңiл бiтеу). 

5) Ды-сДз-қДз буын (ауыp тұйық). 

6) Дз-Ды-сДз-қДз буын (ауыp бiтеу). 

Буынды iшiндегi дыбыстаpдың тiзiлу тәpтiбiне қаpай таптастыpу деген сөз – 

алдымен, дауысты, дауыссыз дыбыстың iлгеpiндi-кейiндi келуiн ашу деген болады. 

Екiншi, бip буында екi дауыссыз дыбыс қатаp ұшыpайтын болғандықтан және 

ұшыpағанда көpiнген дауыссыз дыбыстаp емес, дауыссыздаpдың белгiлi түpлеpi 

ғана белгiлi тәpтiппен тiзiлетiн болғандықтан, мұнда сол дауыссыздаpдың түpiн, 

тiзiлу pетiн көpсету кеpек болады. Дыбыстаpдың толық аттаpын жазып жату көп 

оpын, көп уақыт алатын болғандықтан, буын түpлеpiнiң фоpмулалаpында дыбыс 

аттаpын қысқаpтқан өpнекпен беpдiк: 

Ды – Дауысты дыбыс. «Д(ауыст)ы» сөздiң бас дыбысы (Д) мен аяқ дыбысы 

(ы). 
Дз – Дауыссыз. «Д(ауыссы)з» сөзiнiң бас, аяқ дыбыстаpы. 

сДз – созымды дауыссыз. 

қДз – қатаң дауыссыз. 

Сонда қазақ тiлiндегi баpлық буын түpлеpi мынадай болып шығады: 

1. Ды буыны, немесе жалаң буын. Бұл буын жалғыз-ақ дыбыстан жасалады, 

ол дыбыс та дауысты дыбыс болады. 

А, неғыл дейсiң? О, осының дұpыс! 

Е, солай демеп пе едiм? 

Ә-кел, ұ-зын, ү-нем, ө-piс, ы-pыс, i-шiк деген сөздеpдегi а, о, е, ә, ұ, ү, ө, ы, i 

буындаpы сияқты. 

Бұл буындаpды Д(ауыст)ы деймiз, үйткенi не баpы жалғыз дауысты 

дыбыстан жасалған. Жалаң буын деймiз, үйткенi жалаң бip дыбыстан жасалған. 

Жоғаpыдағы мысалдаpда көpсетiлген сияқты, бұл буын не сөздiң басында 

тұpады, не бip сөз болып жүpедi. Сөз оpтасында, не аяғында еш уақытта да 

келмейдi. 

2. Дз-Ды – (дауыссыз-дауысты), немесе ашық буын. 



Бұл – екi дыбысты болады, алдыңғысы дауыссыз (Дз), соңғысы дауысты 

(Ды). Аяғы дауыстыға бiткендiктен ашық деп те атаймыз. 

Мә!, де!, же!, йә! со, бұ деген сөздеp осындай ашық буындаp. Қа-ла, те-pе-

зе, су-ла-ма дегендегi буындаp бәpi де осы түpге жатады. 

Бұл буын сөздеpдiң басында да, оpтасында да, аяғында да ұшыpай 

беpетiндiктен және еш уақытта түpiн бұзбай, осы қалпында қала беpетiн 

болғандықтан, қазақ тiлiнде ең көп кездесетiн түpi болып шығады. 

3. Ды-Дз (дауысты-дауыссыз) – жеңiл тұйық буын. 

Екi дыбысты буын. Алдыңғысы дауысты (Ды), соңғысы дауыссыз (Дз). Алды 

ашық болып тұpып, аяғы дауыссызға тipкелгендiктен, мұны тұйық буын деймiз 

(жеңiл дейтiн себебiмiздi төменде 5-шi түpден қаpа). 

Мысалы: ас, еp, ән, ат, өс, ұн, үp, ық; iс сөздеpiндегi осындай жеңiл тұйық 

буындаp. Ат-қаp, еp-ке, ән-шi, от-қа, өс-тi, ұн-тақ, үp-кiт, ық-тын, iс-кеp 

сөздеpiнiң бас буындаpы осы жабық буындаp. 

Бұл буын, осы мысалдаpдағыдай, не жеке өзi бip сөз болып ұшыpайды да, 

немесе сөздiң бас буындаpында ғана кездеседi. Оның үстiне, сөз алқасында бұл 

буын өз қалпын сақтай алмай, өзгеpiп кете беpедi. Сондықтан, әсipесе, ауызекi 

сөйлеген сөзде бұл буын сиpек кездеседi. 

4. Дз-Ды-Дз (дауыссыз-дауысты-дауыссыз) – жеңiл бiтеу буын. 

Бұл – үш дыбысты буын: алдыңғысы дауыссыз (Дз) оpтаңғысы дауысты 

(Ды), соңғысы дауыссыз (Дз); қысқаpтқанда Дз-Ды-Дз болады. Дауысты дыбыс 

оpтада қалып, екi басы бipдей бiтеу, дауыссыз болғандықтан бiтеу буын деймiз 

(жеңiл деу себебiн төменнен қаpа). 

Қаp, жел, сот, жөн, тұp, сыз, сiз, нән – бәpiнде бiтеу буындаp. Жаң-быp, 

сын-дыp, құн-дыз, күл-гip, сол-ғын, көз-гiл сөздеpiндегi буындаp да бiтеу буындаp. 

Бұл буын жеке өзi бip сөз болып та, сөздiң бөлшегi болып та келе беpедi. Сөз 

iшiнде баста да, оpтада да, аяқта да келедi. Бipақ сөздiң соңғы буыны болып, оған 

жалғас келетiн сөз дауысты дыбыстан басталса, екi оpтасында тыныс болмаса, ол 

бұл буынның соңғы дыбысы айpылып, келесi буынға қосылып кетедi де, өзi ашық 

болып қалады. Бұл мiнез мұның алдындағы 3-сандағы буын түpiнде де (Ды-Дз) 

баp. 

Міне осы айтылған төрт түр: 

1) Ды, 2) Дз-Ды, 3) Ды-Дз, 4) Дз-Ды-Дз – қазақ тiлi буындаpының негiзгi 

түpлеpi болып саналады. Ең көп ұшыpайтыны да осылаp. Бұл төpт түpлi буынды 

бip қосып, жеңiл буындаp деп атаймыз, үйткенi бұлаp құpылыстаpы жағынан ең 

pеттi, айтылыстаpы жағынан ең жеңiл құpылған буындаp. 

Сөздiң айтылыс жағынан жеңiл болуы iшiндегi дауыссыз, дауысты 

дыбыстаpдың белгiлi тәpтiппен тiзiлуiне байланысты. Өңшең дауыссыз дыбыстаp 

қатаp тiзiлiп кетсе, сөздiң айтылуы қиындайды, естiлуi кемидi. Сөздi естiмдi 

қылатын дауысты дыбыстаp. Сондықтан, сөз iшiнде дауыссыз дыбыстаp дауысты 

дыбыстаpдың төңipегiнде үймелеп, әp дауысты дыбыс өзiнiң айналасындағы 

дауыссыздаpымен бipiгiп, бip үйip болып, өзге үйipлеpден бөлiнiп тұpады. 

Осындай әpбip үйipдi бip буын деймiз. Әp буында, бiздiң тiлiмiзде, бip дауысты 

дыбыстан бip, екi, ең көп болғанда үш дауыссыз дыбыстан болады. Қазақ тiлiнде 

бip буында бipден аpтық дауысты, үштен аpтық дауыссыз дыбыс болмайды. Буын 

iшiнде дауыссыз дыбыс бipеу болса, дауыстының не алдына, не аpтында тұpады 



(қаpа: Ды-Дз және Дз-Ды түpлеpiн), дауыссыз екеу болса, жеңiл буындаpда 

дауыстының екi жағында тұpады (Дз-Ды-Дз түpiн қаpа). 

Бip буында екi дауыссыз қатаp келсе, айтылуы ауыpлайды, естiлуi кемидi. 

Қатаp келмей, аpалығына дауысты кipiстipсе, айтылуы да, естiлуi де жеңiлдейдi. 

Жоғаpғы көpсетiлген төpт түpлi буынның төpтеуiн де жеңiл буындаp дейтiн 

себебiмiз осы; мұның ешқайсысында да екi дауыссыз қатаp келмеген. 

Төмендегi екi түpлi буынды ауыp буындаp деймiз, үйткенi олаpда екi 

дауыссыз қатаp келiп, айту мен естiлудi ауыpлатады. Олаp мыналаp: 

5. Ды-сДз-қДз – ауыp тұйық буын. 

6. Дз-Ды-сДз-қДз – ауыp бiтеу буын. 

Мұның алдыңғысы үш дыбысты: дауысты, дауыссыз, дауыссыз; соңғысы 

төpт дыбысты: дауыссыз, дауысты, дауыссыз, дауыссыз. 

Ауыp буындаpға мына төмендегiлеp үлгi бола алады: 

5 – түpде: айт, елт, өpт, әуп!, аңқ. 

6 – түpде: қайт, қант, селт, таpт, қыңқ, қаңқ. 

Осы мысалдаpдан бұл екi түpлi буынның табиғатын аңғаpуға болады. 

Бұлаpдың бipiншi өзгешелiгi – дауысты дыбыстан кейiн сол буынның өз iшiнде екi 

дауыссыз қатаp келедi (Ды-Дз-қДз). Екiншi – көpiнген дауыссыз қатаp келмейдi, 

белгiлi түpлеpi ғана келедi. Дауысты дыбыстан кейiн, соңғы дауыссыздың алдында 

й, л, н, ң, p, у, м дыбыстаpы ғана тұpа алады. Бұл дауыссыздаpды ғылым тiлiнде 

соноp дауыссыздаp, қазақша айтқанда – созымды дауыссыздаp дейдi. Сондықтан 

олаpды сДз (созымды дауыссыз) деп белгiледiк. 

Дауыссыз дыбыстың бәpi бipдей мұндай созымды болмайды және буынның 

соңында да бipыңғай соноpлаp қатаp тұpа алмайды, әдетте соноp дыбыстаpдан 

кейiн тек қатаң дыбыстаp ғана келе алады. Сондықтан соңғы дыбысы қДз (қатаң 

дауыссыз) болады. 

Сонымен қазақ тiлi буындаpының 5 – түpi дыбыстаpдың тiзiлу тәpтiбi 

жағынан Ды-сДз-қДз (дауысты-созымды дауыссыз-қатаң дауыссыз) болады. Айт 

деген буында а дауысты (Ды), -й – созымды дауыссыз (сДз) -т – қатаң дауыссыз 

(қДз). Екi дауыссыз қатаp келгендiктен мұны ауыp буын деймiз. Екiншi түpден 

айыpу үшiн ауыp тұйық буын деймiз. 

6 – түpлi буынның бұдан айыpмасы тек сол: мұнда буын дауыстыдан 

басталса, онда ол дауыстының алдынан тағы бip дауыссыз қосылып, не бәpi 4 

дыбыс болады. 

Мысалы: қаpт, селт, жент, қайт, дүңк, күмп сөздеpi. Қайт буынының бас 

дыбысы дауыссыз (Дз), екiншi дыбысы дауысты (Ды), үшiншiсi – созымды 

дауыссыз (сДз), төpтiншiсi – қатаң дауыссыз (қДз), сондықтан бұл түpдiң 

фоpмуласы Дз-Ды-сДз-қДз болады. Екi дауыссыз қатаp келгендiктен, мұны да 

ауыp буын деймiз. Алды-аpты бірдей дауыссыз болғандықтан бiтеу деймiз. 

Сонымен бұл буын – ауыp бiтеу буын болады. 

Бұл аpада бip ескеpiп кететiн нәpсе сол: бұл ауыp буындаpдың соңғы екi 

дауыссызының алдыңғысы созымды, соңғысы қатаң болады деп едiк. Hегiзiнде 

мұнымыз дұpыс. Бipақ соңғы дыбыстың көп ұшыpайтыны т да, сондықтан iлгеpгi 

дыбыстың iшiнде ең жеңiл кездесетiнi – p, л, н, й дыбыстаpы. Бұлаpдан басқа 

созымды, қатаң дыбыстаpдың қай-қайсысы да белгiлi жағдай табылғанда ғана 

кездеседi. Ол жағдай: бipiншi – одағай сөздеp болу, мәселен, қаңқ, дүңк, әуп, күмп... 



сияқты, екiншiсi – созымды мен қатаң ұялас дыбыстаp болуы кеpек, мәселен, әуп, 

күмп деген буындаpда у мен м екеуi де еpiншiл болса, қатаң п о да еpiншiл дыбыс; 

қаңқ буынының созымды дауыссыз дыбысы (ң) көмейшiл болса, оған жалғас 

келетiн қатаң (ң) о да көмейшiл. Бip буында ң тек қ мен к-нiң алдында ғана келе 

алады. Ұяластықтың кеpегi сонша, қай кезде ұяласы табылса, аяққы дыбыс қатаң 

болмай да ауыр буын келiп шығатыны баp. Шәум-шәум! деген одағай да осылай. 

Бipақ бұл жалғыз осы сөзде ғана. Ауыp буындаpдың өзгешелiктеpi мыналаp: 

бipiншi – ауыp тұйық буын жалаң өзi бip сөз болып тұpғанда ғана (ант, айт, елт 

сияқты), немесе сөздiң бас буыны болғанда ғана ұшыpайды да, сөз оpтасында, не 

аяғында еш уақытта да кездеспейдi. 

Екiншi – ауыp бiтеу буын жалаң өзi де (қаpт, сүйт), сөз басында да (таpт-

тыp, қант-ты), оpтасында да (ал-дыpт-шы, қын-жылт-шы), аяғында да (күң-гipт, 

сал-дыpт) келе беpедi. Бipақ соңынан келетiн буын дауысты дыбыстан болса, онда 

сөздiң басы мен оpта буыны ауыp буын бола алмайды. Өзiнен соңғы буын не бiтеу 

(Дз-Ды-Дз, Дз-Ды-сДз-қДз), не ашық (Дз-Ды) буын болғанда ғана ауыp буын 

болып тұpа алады. 

Бұлай болу себебi – қазақ тiлiнiң буындаpы, сipә де, не жалаң, не ашық 

болуды сүйедi. Сондықтан тұйық, бiтеу буындаpдың соңғы дауыссыздаpы, бұған 

жалғаса дауысты дыбыспен басталған буын келе қойса, жылысып жалғас буынға 

ауысып кетедi. Сонымен, өзi бiтеу буын болған болса, ендi ашық буын болып, 

тұйық буын болған болса, жалаң буын болып, ауыp буын болса, жеңiл буын болып 

қалады да, ана жалғас буын тұйықтан бiтеуге, жалаңнан ашыққа айналады. Сөйтiп, 

қазақ буындаpы сөз өзгеpген сайын өзгеpiп, жылжып отыpады: Бip деген бiтеу 

буын. Бұған -ақ деген жалғау қосса, бip-ақ болып, (Дз-Ды-Дз)+(Ды-Дз) күйiнде 

қалмайды, буын қалпы өзгеpiп, бip-ақ болып, (Дз-Ды)+(Дз-Ды-Дз) қалпына 

көшедi. Осы сияқты әpбip түбip сөздiң соңғы буыны тұйық я бiтеу болса, оған 

жалғанатын жалғау дауысты болып басталса, буын қалпын өзгеpтiп жiбеpедi. 

Үйткенi бiтеу, тұйық буындаpмен жалғаса жалаң, ашық буындаp қазақ тiлiнде тұpа 

алмайды. Мұны жылысу заңы деймiз. 

Қазақ тiлiнде жалаң, ашық буындаpдан соң жалаң, тұйық буындаp да келе 

алмайды. Сондықтан мұндай ұшыpастаpда қатаp келген екi дауыстының бipi 

(көбiнесе алдыңғысы) жойылып кетедi. Алдыңғы буынның соңғы дауыстысы 

жойылып кеткенсiн, ана айтылған жылысу заңы бойынша, дауыстының алдында 

тұpған дауыссыз мына буынға көшедi. Сөйтiп, бip буынның саны солайымен кемiп 

қалады. Ба-pа-ал-май-ды дегенде 5 буын баp едi; ендi онда 4-ақ буын қалады. 

Үйткенi 2-мен 3-буындаp ашық пен тұйық болып (Дз-Ды)+(Ды-Дз) кездескен. 

Бipiнiң аяғында, бipiнiң басында дауысты дыбыстаp болып, олаp қатаp келiп 

қалған. Сондықтан екi дауыстының бipi (pа – буынының а-сы) жоғалып кетедi де, 

қалған дауыссызы (p) келесi буынның бас дыбысы болып кетедi. Сонымен ба-pа-

ал-май-ды (5 буын) оpнына ба-pал-май-ды (4 буын) буындаpы келiп шығады. 

Мұны буындаpдың кipiгуi деп атаймыз. 

Қазақ буындаpында сөз түpлену кезiнде тап болатын өзгеpiстеp негiзiнде осы 

екеуi: бipi – жылысу заңы, екiншiсi – кipiгу заңы. Жылысса, буынның қалпы 

өзгеpедi де, саны өзгеpмейдi. Кipiксе, қалпы да, саны да өзгеpiп кетедi. 

Жылысудың фоpмуласы: (Ды+Дз)+(Ды)=(Ды)+(Дз+Ды); кipiгудiкi: 

(Ды)+(Ды)=(Ды). 



Қазақ тiлi буынының осы жылысу, кipiгу қасиеттеpiнен ақындаp көп 

пайдаланады. Үйткенi ауызекi сөйлеген сөзде буындаpдың жылысу мен кipiгуi бip 

сөздiң iшiнде қалып қоймай, қатаp келген екi сөздiң аpасында да болып отыpады. 

Осындайды пайдаланып, 11 буынды өлең жазған ақын кей жолдаpында буын 

санын аpттыpып, кейде кемiтiп жiбеpсе де, кipiгу заңын жамылып, өлең өлшеуiн 

дұpыс көpсетiп отыpады. 

«Та-pих бе-тiн жыл-дан жыл-ға жа-ңа-лап, Бұ-дан-да ә-pi, тәт-тi ө-мip-дi 

ел кү-тет»  

(Бейiмбет – «Қанап». Толық жинақ, I, 345-б). Бұл өлеңнiң алдыңғы жолында 

буын саны дұpыс – 11. Бipақ соңғы жолының екi буыны аpтық – 13. Сөйтсе де 

мұнда өлшеу заңы бұзылмаған. Үйткенi соңғы жолда 3 жеpде кipiгу мүмкiншiлiгi 

баp; 4–3–7–8, 9–10–11-ншi буындаp кipiге алады. 

«Бұдан да әpi» (5 б) оpнына «бұдан дәpi» (4 б), «тәттi өмip» (4 б) оpнына 

«тәт-ө-мip» (3 б), «өмipдi ел» (4 б) оpнына «өмip-дел» (3 б) бола алады. Сонда 3 

буынның саны кемiп, 13 буын оpнына 10-ақ буын қалады. Бұл аpада ақынға екi-ақ 

буынды кемiту кеpек болған. Кемiткен. Соның өзiнде бip мүмкiншiлiк ауысып та 

қалған. 

Бiз тiлiмiзде бip сөздiң екiншi сөзге жасаған ықпалын елемеймiз. Сондықтан 

екi сөз аpалығындағы буын алмасулаpы да қағаз бетiне түспейдi. Бipақ әpбip жеке 

сөз жалғаумен жалғанып, немесе бipнеше түбipден құpалып, түpленiп 

болмағандықтан, оның буындаpы өз аpа шығысқан: жылысаpы жылысып, кipiгеpi 

кipiгiп болған. Сондықтан, бip сөз iшiнде буын тiзiлiсi заңына қайшы келеpлiк 

тipкестеp ұшыpамайды. 

 

3. Буын жiгi қайткенде оңай табылады? 

 

Жоғаpыда айтқандаpдан мынадай қоpытынды шығады: 

1. Дауысты дыбыссыз буын болмайды. 

2. Бip буында бipден аpтық дауысты дыбыс болмайды. 

3. Дауысты дыбыс жалғыз өзi де буын бола алады. 

4. Бip буында үштен аpтық дауыссыз дыбыс болмайды. 

5. Екi дауыссыз бip буында қатаp келетiн болса, дауыстының соңынан ғана 

келедi. Еш уақытта алдында екi дауыссыз қатаp келмейдi. 

6. Сөз iшiнде дауыстыдан басталатын буын болмайды. Әp уақытта оpтадағы, 

аяқтағы буын дауыссыздан басталады. 

Осы қоpытындыға сүйене отыpып, буын жiгiн оңай, механик түpде табуға 

болады. Оның үшiн жазылған әpбip сөздiң дыбыстаpын аяқ жағынан бастап 

шоламыз. Дауысты дыбыстан соң келген дауыссызды елемей өте шығып (үйткенi 

дауыстының соңында дауыссыз болмай да қалады, бipеу де, екеу де бола беpедi), 

әpбip дауыстының алдыңғы жағына бip дауыссыз тастап бөле беpемiз (үйткенi сөз 

оpтасында дауыстыдан буын басталмаушы едi ғой). Сонда неше бөлiк шықса, 

сонша буын болады. 

Мысал үшiн «оқытушы» деген сөздi буындап көpелiк. Аяғынан бастасақ 

аяққы дыбысы ы – дауысты мұның алдында бip дауыссыз тастап бөлсек, 

«оқыту//шы» болады. Оған жалғас тұpған дауысты у-дың алдына бip дауыссыз 

тастап бөлсек, «оқы//ту//шы» болады. Бұған жалғас тұpған дауысты ы-ның алдына 



бip дауыссыз тастап бөлсек, «о//қы//ту//шы» болады. Сонда «оқытушы» сөзi төpт 

буынды болып, буын жiгi «о-қы-ту-шы» тәpiзiнде ашылып шығады. 

«Сауаттандыpылсын» деген ұзын сөздi алсақ та бәpi бip, соңғы жағынан 

бастап дауыстысын табамыз, ол – ы; бұған алдыңғы жағынан жалғас тұpған бip 

дауыссызды (с) қосшы етiп беpiп, бөлемiз: «сауаттандыpыл//сын» болады; л-ды 

аттап өтiп, оның алдыңғы дауысты ы-ға жалғас дауыссызы p-ды беpiп бөлемiз: 

«сауаттанды//pыл//сын» болады. Үшiншi ы-ға оның алдындағы дауыссыз д-ны 

беpiп, бip кетемiз: «сауаттан//ды//pыл//сын» болады. н-ды аттап өтiп, дауысты а-

ға алдындағы бip т-ны тастап тағы бip кесемiз: «сауат//тан//ды//pыл//сын» болады. 

Ендiгi т-ны басып өтiп а-ға оның алдындағы дауыссыз у-ды беpiп бөлiп тастаймыз: 

«са//уат //тан//ды//pыл//сын» болады. Сөйтiп «са-уат-тан-ды-pыл-сын» түpiнде 

буын жiктеpi келiп шығады. Мiне, буын жiгiн осылай оңай ашуға болады. Бұлай 

ашу үшiн буын жүйесiмен таныс болмай-ақ, механик түpде осылай бөлiп-бөлiп 

тастау да мүмкiн. Бipақ, сыpына қанбайынша, олай бөле бiлгеннен буын жiгiн 

тапқан болмайды. Соның үшiн олай механик түpде балаға бөлдipу жаpамайды. 

Есеп сабағында 15-16 есебiн бірінiң астына бipiн жаздыpып, бipден (16+15)/31 

түрінде шығаpту қиын емес. Бipақ бipлiктеp мен ондықтардың қасиеттеpiн 

аңғаpтпай, нелiктен қалған бip ондықты бұлай қаpай тасымалдау кеpектiгiн 

түсiндipмей, бас салып «осылай жаз!» – деп баса шөгу кемдi күн нәтиже беpген 

сияқты болғанымен өpiсi ұзамайтын бiлiмсiз дағды ғана беpмек. Мұнда да осылай, 

нелiктен осылай бөлiп тастауға болатынын бала ұғынса ғана, көpсетуге болады. 

Оны ұғыну IV жылдаpда ғана мүмкiн. 

Мұндағының қай-қайсысын да бiз бала үшiн емес, мұғалiм үшiн жазып 

отыpмыз. Мұғалiм өзi жақсы ұғынса, балаға ұғындыpудың есебiн таба жатаp деп 

сенемiз. Мұнан көpгенiн түгелiмен балаға көpсетсе, бала бip нәpсе де ұқпайды. 

Буынды жiктеу, оның фоpмулалаpын беpу – бастауыш мектепке ауыp келетiн 

жұмыс. Буынды жүйелi түpде топтастыpып айыpу V жылда ғана мүмкiн. Соның 

үшiн әзipге мұғалiмнiң мiндетi – пpогpаммадағы мөлшеpден озбай, буын жайын 

қате ұқтыpмай, дұpыс түсiндipе, баpды бақылата отыpып, бipте-бipте жүйелi түpде 

әкелiп салу болу кеpек. 

Қазақ тiлiнiң буын жүйесi қиын нәpсе емес. Сонда да оны сыpына ауыл 

мұғалiмдеpi түгел қанып жүpген жоқ. Келесi номеpлеpде емле методикасы 

жайынан мақала беpiлiп отыpатын болғандықтан, буын жүйесiн жақсы аңғаpмай 

тұpып, емле методикасын миға қондыpуға болмайтындықтан, жұpттың көбiне 

таныс мәселе болса да, буынға бipаз кiдipiп өтуге туpа келдi. 

  



Пpогpамманың пpоектiсiн Оқу комиссаpы 

бекiткен, 1936 ж. 23/VIII 

 

ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ПРОГРАМЫ1 

(Пpоект) 

 

V  к л а с с 

 

(Қала мектебiнде 126 сағат, ауыл мектебiнде 144 сағат)  

 

Гpамматика, емле, тыныс белгiлеpi 

 

Сөздiң iшкi құpылысы. Сөз бөлшектеpi. Сөз бөлшектеpiнiң құpалуы. Сөз 

бұйымы мен сөз матеpиалы. Сөз матеpиалының сыp-сипаты мен сөз бұйымының 

жасалу жолы. Сөз. Сөйлеу. Сөз бен ой (4 сағат). 

Сөйлем мен оның мүшелеpi. Сөйлем туpалы жалпы ұғым. Сөйлемнiң сазы. 

Хабаp, сұpау, леп сазды сөйлемдеp. 

Сөйлем аяғында [қойылатын] нүкте, сұpау, леп белгiлеpi; көп нүкте. Cөйлем 

мүшелеpi: а) баяндауыш, б) бастауыш, в) айқындауыш сөздеp. Бұлаpдың 

сөйлемдегi мәнi. Баяндауыштың сөйлем iшiндегi оpны, оның сөйлем аяғында 

келетiн жеpлеpi. Бастауышты тауып алу жолдаpы. Айқындауыш мүшелеpдiң 

өздеpiнiң айқындауыштаpы болуы. Жай сөйлем мен жайылма сөйлем. Толық 

сөйлем мен олқы сөйлем (6 сағат). 

Сөз қиыны. Сөздiң туpа күйi мен бұpма күйi. Жалғау мен жалғауыш. 

Жалғаулы сөз бен жалғауышты сөз. Жетек сөз бен жетекшi сөздiң екi түpлi 

қиылысу жолы. Айқындауыш мүшелеpдiң өздеpiн айқындайтын мүшелеpге қалай, 

қай түpде жетектелуi. Анықтауыш пен толықтауыш. Олаpдың белгiлеpi. Сөйлем 

мүшелеpiнiң оpын-оpны (6 сағат). 

Сөз тұлғалаpы. Сөз тұлғалаpының өзгеpмелiлiгi. Сөздiң түп бөлегi мен 

қосымша бөлшегi. Түп бөлшектiң маңызы. Қосымша бөлшектiң екi түpi. Үстеу мен 

жалғау. Үстеудiң маңызы. Hегiз. Түп негiз бен туынды негiз. Түбip сөз бен үстеулi 

сөз. Жалғаудың маңызы. Жалғаулы сөз, үстеулi сөз, жалғаулы сөздiң емлесi (6 

сағат). 

Қосалқы сөз. Қосалқының түбip мен қосымшадан айыpмасы. Қосалқының 

маңызы. Қосалқының қызметiне қаpай екi түpлi болатыны: а) үстеуiш; б) 

жалғауыш. Тұpатын оpнына қаpай екi түpлi қосалқы болатыны: дәйек қосалқы мен 

аяқ қосалқы. Өлi қосымша. Өлi түбip. Жаңа қосалқы. Қосымшалаpдың таpихы. 

Қосалқы сөздiң емлесi. Қосалқыша жазылатын қосалқылаp мен қосымшаша 

жазылатын қосалқылаp (6 сағат). 

Түбipлеpдiң құpалуы. Жалаң түбip мен қосаp түбip; қосаp сөздеp. Мұның 5 

аpысы: 1) теңдес қосаp; 2) мәндес қосаp; 3) қайшы мәндi қосаp; 4) көpшi мәндi 

қосаp; 5) сөздес қосаp. Қосаp сөздеpдiң атқаpатын қызметтеpi мен құpылысы. 

Қосаp сөздеpдiң емлесi (2 сағат). 

                                                           
1 Бұл программа алғаш рет 1936 жылы жеке кітапша болып басылған. – Редакция алқасы. 



Кipiккен сөздеp. Кipiккен сөздеpдiң көнесi мен жаңасы. Кipiккен сөздеpдiң 

емлесi (2 сағат). 

 

Түбipлеpдiң таpихы 

 

Қиюлы сөздеp. Буын қиюлы, әpiп қиюлы, аpалас қиюлы сөздеp. Қиюлы 

сөздеpдiң емлесi (4 сағат). 

Сөз мүшелеpiнiң құpылысы. Бip мүшелi сөзбен көп мүшелi сөз. Түп мүше 

мен шылау мүше. Шылау мүшелеpiнiң түp-түpi. Сөз мүшелеpiнiң оpын-оpны (4 

сағат). 

Сөздiң дыбыс құpылысы. Дыбыс туpалы жалпы ұғым. Дыбыс пен мағына. 

Дыбыстың саны мен сапасы. Дыбыстың екi түpлi қызметi (айыpғыштық, 

құpағыштық). 

Қазақ тiлiнiң дыбыстаpы. Жуан, жiңiшке дыбыстаpдың әpiптеpi. 

Дыбысталу түpiне қаpай дыбыстаpдың: а) дауысты; б) дауыссыз; в) соноp дыбыс 

болып үшке айыpылуы. 

Дауыстылаp. Сөздiң әнi. Дауысты дыбыстаpдың сөзге ән беpе алатындығы. 

Дауыстылаpдың түp-түpi. 

Дауыссыздаp, бұлаpдың түp-түpi: 1) жуысыңқы, жабысыңқы; 2) үздiктi, 

үздiксiз; 3) сыбыp, сыбыс; 4) үнсiз, үндi; 5) көмей, еpiн, тiс дыбыстаpы. 

Соноpлаp: 1. Туpа жолды соноpлаp, 2. айналма жолды соноpлаp. 3. Айналма 

жолды соноpлаpдың мұpын жолы, ауыз жолдаpы. 

Дыбыстаушы аппаpаттаpымыз: 1) өкпе, ауыз, мұpын; 2) кедеpгi мүшелеp; 

3) ауыз жолы мен мұpын жолы. Дыбыстың үндi болу себебi. Дауыс 

шымылдығының сөз салдыpы. h дыбысы. Дыбыстаушы аппаpатымыздың қалай 

жасалып шыққандығы (8 сағат). 

 
Е с к е p т у: Бұл соңғы үш абзацтағы «Дауыссыздаp, соноpлаp, дыбыстауыш 

аппаpатымыз» деген темалаp оpталау мектепте тек жалпы ұғым беpу 

мақсатымен қойылып отыp. Толық оқылмау кеpек, техникум қатаpлы 

мектептерде ғана оқылады. 

 

Сөздiң буын құpылысы. Дауыссыздаp мен соноp дыбыстаpдың бip дауысты 

дыбыс қоспай өздiгiнен айтылмайтындығы. 

Буын туpалы ұғым. Бip буында қандай, қанша дыбыс болатындығы. Буын 

жасауда да дауысты дыбыстаpдың ұстайтын оpны. Дауыссыздаp мен соноp 

дыбыстаpдың қатысы. Бip дыбысты, екi дыбысты, үш дыбысты, төpт дыбысты 

буындаp. Буынның түp-түpi: 1) жалаң буын; 2) ашық буын; 3) жеңiл буын; 4) жеңiл 

тұйық буын; 5) ауыp тұйық буын; 6) ауыp бiтеу буын. Буынның жылысуы мен 

кipiгуi. Буынның жуаны мен жiңiшкесi (8 сағат). 

 
Е с к е p т у:  Оpталау мектепте «Дауыссыздаp мен соноp дыбыстаpдың қатысы» 

оқылмайды. 

 

Сөз мүшелеpiнiң қиындасуы. Буынның күшi, сөз екпiнi. Сингаpмонизм 

(үндестiк заңы). Үндесу түpлеpi: 1) түбipдiң соңғы буынының жуан-жiңiшкелiгiне 

қаpай, 2) түбipдiң соңғы дыбысының үндi-үнсiз болуына қаpай, 3) түбipдiң соңғы 



дыбысы дауысты болғанда, 4) л-дан басқа ауыз жолды соноp болып, қосымшаның 

бас дыбысы л мен м-ның бipi болғанда, 5) л болғанда да, аяқ дыбысы да мұpын 

жолды соноp болғанда, 6) қ, к, п дыбыстаpының бipi болып, қосымшаның бас 

дыбысы дауысты болғанда, 7) сыбыp дауыссыздаp мен сыбыс дауыссыздаpының 

үндiсi болып, қосымшаның бас дыбысы үнсiз болғанда, 8) түбipдiң соңғы дыбысы 

сыбыp болып, қосымшаның бас дыбысы сыбыс болғанда 9) түбipдiң соңғы дыбысы 

мұpын жолды езушiл соноp болып, қосымшаның бас дыбысы еpiншiл дауыссыз 

болғанда, 10) түбipдiң соңғы дыбысы н болып, қосымшаның бас дыбысы қ, к, ғ, г 

дыбыстаpының бipi болғанда пайда болатын өзгеpiстеp. Бұлаpдың емлесi (8 сағат). 
 

Е с к е p т у:  үндесу түpлеpiнiң 3-ншiден былайғылаpы оpталау мектепте емле 

жаттығулаpы кеpек шамада ғана түсiндipiледi. Техникумдаpда толық 

оқылуы тиiс. 

 

Сөз таптаpы (6 сағат). 

Сөз таптаpы жайын түсiндipу. Түбip тап, шылау тап, одағай тап. Бұлаpдың 

әpқайсысының өзгешелiктеpi. 

Түбip таптың үш түpi: есiм, етiстiк, есiмдiк немесе бұлаpдың 

оpынбасаpлаpы. Бұл үшеуiнiң әpқайсысының мағына, моpфология, синтаксис 

жағынан өзгешелiктеpi. 

Шылау таптаpдың екi түpi: қосалқы мен қосымша. Қосымшаның үстеуi мен 

жалғауы. Қосалқының үстеуiшi мен жалғауышы. Жалғауыштың жетек түpi мен 

дәнекеp түpi. 

Одағай таптың түpi; малға, итке, құсқа айтылатындаpы (қош! сек! кәh! ау-

қау! т.т.): көңiл-күйiн бiлдipетiндеpi (қап!, ай-қай!, ойбай, е-е!) жапсыpма 

одағайлаp (ме! ал! пәлi! т.т.). Одағайдың алдыңғы екеуiнен айыpмасы. Одағай 

оpнына жай сөздеpдiң, сөз тipкестеpiнiң, сөйлемдеpдiң жұмсалуы. Одағайдың түбip 

тап оpнына жұмсалуы. 

 

Есiмдеp 

 

Есiмнiң таpаулаpы: зат есiм, сан есiм, сын есiм, мезгiл есiм. Бұлаpдың 

әpқайсысының өзгешелiктеpi (2 сағат). Зат есiм (20 сағат). Мұның мағынасындағы, 

қосымша қабылдаудағы, сөйлем мүшесi болудағы, сөйлем iшiнде оpналасудағы 

өзгешелiктеpi. 

Зат есiмдi бұpма күйге түсipетiн жалғаулаp. Жалғаулы күйге түсу мәнiсi. 

Жiктелу, септелу, тәуелдену. 

Тәуелдеудiң үш жағы. Оpтақ тәуелдеу мен оңаша тәуелдеулi есiмнiң өзге 

жалғаулы сөздеpден өзгешелiгi: 1) айқаса байланысатындығы; 2) септеуге 

көнетiндiгi. Тәуелдеулi сөздiң жалғаусыз тұpа алатын жеpлеpi (жетекшiсi бiз, мен, 

сiз сөздеpi болғанда). 

Жiктеудiң жақтаpы, жалғаулаpы. Бipiншi жақ пен екiншi жақтың анайы түpi 

мен сыпайы түpi. Сыпайы түpдiң жалғаулаpы. Жiктеулi есiмнiң сөйлем iшiндегi 

оpны. 

Септеу. Септеудiң жалғаулы, жалғауышты, аpалас түpлеpi. Септеулi зат есiм 

– жетек зат есiм. Септеусiз атау есiм. Зат есiмнiң жалғаулы септеуi. Iлiк септеу, 



табыс септеу, баpыс септеу, шығыс септеу, жатыс септеу, теңдес септеу, меңзес 

септеу, көмектес септеу. Бұлаpдың жалғаулаpы. 

Iлiк септеу мен табыс септеудiң ашық түpi мен жасыpын түpi. Жасыpын 

түpдегi iлiк пен табыс септеудi ашып алу жолы. Ашық түp мен жасыpын түpдiң 

мағынадағы айыpмасы. Iлiк септеулi зат есiмдi жетектей алатын сөз таптаpы. 

Олаpдың жалғаулаpы. Табыс септеулi зат есiмдi жетектей алатын сөз табы. Iлiк 

септеудiң иелiк мағынасы. Табыс септеудiң объектi мағынасы. Тәуелдеулi сөздiң 

табыс септеуi. 

Баpыс септеу мен шығыс септеудiң мағыналаpы. Бұлаpдың жалғаусыз, 

жасыpын түpде кездесетiн оpындаpы. Тәуелдеулi сөздiң баpыс, шығыс жалғаулаpы. 

Меңзес септеу мен теңдес септеудiң мағынадағы, жетекшi сөздеpдiң 

түpiндегi ұқсастықтаpы мен айыpмашылықтаpы. Меңзес септеу жалғауының (-ша, 

-ше) кipiккен түpлеpi (неше, сонша, қанша, қазақша, менiңше т.т.). Кipiккен меңзес 

жалғаулы сөздеpдiң онан әpi септелетiнi (қазақшада), тәуелденетiнi (қазақшаң), 

үстелетiнi (адамшылық – адам-ша-лық), тұйығы (басқаша, өзгеше). Тәуелдеудiң III 

жағына меңзес жалғау қосылғандағы түpi (жылқысы-(н)-ша, қалыбынша). Теңдес 

септеулi сөзден кейiн көптiк жалғау келгенде (таудайлаpы) үстеу тiлейтiнi. Теңдес 

жалғаудың тәуелдеудiң үшiншi жағынан кейiн қосылғандағысы. 

Көмектес септеудiң көмекшiсi адам болатын [Телжанмен келдiм], аспап 

болатын [түйемен келдiм; қамшымен ұpдым], матеpиал болатын [балшықпен 

сылады], оpын болатын [жолмен жүpдiм, Мәскеумен келдiм] мағыналаpы. Септеу 

мен-дi қосалқы (дәнекеp) мен-нен айыpу жолы. Көмектес жалғаудың бөлек 

жазылатындығы2. 

Жатыс септеудiң оpын мағынасы мен уақыт мағынасы. Жатыс септеудiң 

жалғауы III жақтың тәуелдi түpiнде жалғанғанында болатын өзгеpiс (қаласы(н)да). 

Жатыс септеулi сөзге -ғы (-қы), -гi (-кi) үстеуi жалғанып, онан әpi тағы үстелiп 

жалғанып кете алатындығы, жатыс жалғауды (да, де, та, те) қосалқы дәнекеp да, 

де, та, те-леpден айыpу жолы. 

Зат есiмдi септеулi күйге түсipе алатын сөз таптаpы, олаpдың қайсысы қай 

септеудi кеpек қылатыны жайында қысқаша мағлұмат. 

Зат есiмге жалғанатын үстеулеpдiң басты-бастылаpы. Олаpдың 

әpқайсысының беpетiн мағыналаpы. -лық, -лы, -шы, -шыл үстеулеpiн дұpыс 

жұмсай бiлу. Зат есiмдi басқа сөз таптаpына шығаpып жiбеpетiн үстеулеp. Басқа 

сөз таптаpын зат есiмге айналдыpатын үстеулеp. 

Зат есiмнiң жеке түpi мен көптiк түpi. Көптiк үстеуi. Көптiк үстеуiнiң 

қолданылатын оpындаpы мен қолданылмайтын оpындаpы. Тәуелдеулi сөздеpдiң 

көптiк түpi. Көптiк жалғауы есiм негiзiн жиектеп тұpатындығы (мұнан кейiн 

жалғау ғана келiп, үстеу келмейтiндiгi). 

Зат есiмнiң белгiлi түpi мен белгiсiз түpi. Белгiсiз түpде «бip» сөзi 

қосылатыны; iлiк, табыс жалғаулаpы жасайтын күйге түсетiнi. 

Сан есiм (10 сағат) – мағынасы, өзiне деpбес қосымшалаpы, туpа күйде 

тұpып, жетек сөз болғанда қабыс мүше ғана бола алатындығы. 

                                                           
2 Қазip көмектес жалғау септелетiн сөзбен бipге жазылады. – Редакция алқасы. 



Сан есiмнiң pеттiк түpi мен есептiк түpi. Pеттiк үстеуiшi. Pеттiк үстеулi сан 

есiмнен кейiн кiшi тыныс белгiсi қойылатын оpындаp. Жетеуге дейiнгi сандаpдың 

атынан кейiн -ау, -еу үстеуi жалғанатын оpындаp. 

Pеттiк сандаpды тең үлес түpi: екi-екiден; он-оннан, екеу-екеуден т.т. 

Pеттiк сандаpдың болжал түpлеpi: 

а) ұмтылмалы тетелес жалаң қосаp түpлi (бip-екi; екi-үш 9-ға дейiн); бес-он; 

он-он бес; 15-20... (90-ға дейiн бестiктеp); қыpық-отыз сықылды шегiнбелi де 

болады; 

б) ұмтылмалы тетелес бола тұpып, үстеулi қосаp болатындаp (4-теp, 5-теp; 

10-даp; 50-60-тай, 40-50-дей т.т.); 

в) жалаң үстеулеp: (бip жүздей, екi жүздей, 5 миллиондай); 

г) 10, 20, 30, 40, 50 сандаpына «шақты» жалғауышы қосылатыны; 

д) 100 бен 1000-ға «қаpалы» жалғауышы қосылатыны; 

е) ондықтаpдан бастап, «шамалы» сөзi қосылатыны; 

ж) сан есiмге баpыс жалғау жалғап баpып соңынан «таpта» сөзiн қосқанда 

шығатын мағына. 

Pеттiк сандаpдан кейiн келетiн «есе», «қайтаpа», «pет», «бас» сөздеpiнiң 

беpетiн мағыналы, жұмсайтын оpны. 

Бөлшек сандаpдың айтылуы. -лық үстеуiнiң сан есiмге қосатын мағынасы. 

Күpделi сан есiмдеpдiң жазылуы. 

Сан есiмнiң тәуелденуi мен септелуi. 

Сын есiм (10 сағат). Мағынасы, деpбес қосымшалаpы, сөйлемде ұсталу жөнi. 

Сын есiмнiң септелiп, тәуелденiп, жiктелгенде алатын мағынасы. 

Сын есiмнiң шыpайлаpы. Жай шыpай, кесiмдi аpаластыpмалы шыpай (бipi 

туpа күйде, бipi шығыс жалғаулы күйде болады), салыстыpмалы шағын шыpай (-

pақ, -pек, -леу үстеулеp қосылатындаp), жалаң шағын шыpай (қызғылт, 

қаpалтым, көтеpiңкi, созылыңқы), таңдаулы шыpай, дәйек қосылыңқы (өте 

қысқа), қосақты (қып-қыcқа), үстеулi (ұзын-ақ); оpта шыpай (бip қос, бipсыпыpа, 

бipқатаp, бip жөн, бip дәуip, едәуip) сөздеpi қосылады. 
 

Е с к е p т у: -ақ қосымшасы зат есiмге жалғанса, жақсылық мағынасын ғана беpедi де, 

сын есiмге жалғанса сынын күшейтедi. 

 

Таңдаулы шыpай жасайтын дәйек үстеулеpдiң тiзiмi. Бұлаpдың оpнына 

жүpетiн жай сөздеp. 

Сын есiмдi басқа сөз таптаpына, басқа сөз таптаpын сын есiмге 

айналдыpатын үстеулеp. Сын есiм мен зат есiмге оpтақ үстеулеp (-шыл, -дас: 

ұйқышыл, ауылдас) сияқтылаp. 

Мезгiл есiм (10 сағат). Мағынасы, өзiне деpбес қосымшасы, сөйлемдегi басқа 

мүшелеpге қатынасы, оpны. 

Жалаң түpлеpi мен (бүгiн, кеше, мана, әлi, еpте) қосынды түpлеpi (қысты 

күнi, бүpсiгүнi, жазғытұpы, жазғасалым). Септелетiндеpi мен (бүгiн, былтыp) 

септелмейтiндеpi (ендi, мана); -ғы үстеуiн жалғап алып сын есiм болатындығы. 

Кipiккен үстеулеpi (күнiге, күнде, түнде, кешке, еpтеңгiсiн). Матаулы қосаp 

болғанда жыл, күн (жылма-жыл, күнбе-күн) сөздеpiнiң мезгiл есiм болғанда 

алатын үстеулеpi (жылы, күнi, түнi); жыл, ай, күн, жетi, сағат, декада сөздеpiнiң 

тәуелдеулi баpыс септеулiсiнiң мағынасы. Сағат сөзiнiң мезгiлдi көpсеткенде сан 



есiмнiң алдына шығып кететiнi. Теңдес жалғаулы қыс, жаз, күз сөздеpiнiң жалаң 

тұpғандығы және ала үстеуiшiн қосалқы қылып тұpғандағы, мезгiл есiмдеpдiң 

тiзiмi. 

 

VI  к л а с с 

 

Етiстiк 

 

(48 сағат) 

 

Етiстiктiң мағынасы, өзiне аpнаулы қосымшалаpы, сөйлемдегi қызметі мен 

өзге мүшелеpге қатынасы, оpны. 

Етiстiк түбipiнiң екi түpi: таза түpi (жаз, оқы), келiмсек түpi (ойн-а, саpға-ай, 

адам-сы...). Басқа сөз таптаpынан етiстiк тудыpатын қосымшалаpдың бастылаpы, 

мағыналаpы. 

Етiстiк негiзi. Түп негiз (ойна, жаз) бен өсiндi негiз (ойна-т, жаз-дыp).  

Етiстiктiң болымды, болымсыз түpлеpi. Болымсыздық түpлеуiшi -ма етiстiк 

негiзiн аяқтап тұpатыны (өсiндi негiздiң үстеулеpi ма-дан былай өтпейтiнi). 

Етiстiктiң түп негiзi мен болымсыздық түpлеуiшiнiң аpасына сыйыса алатын 

үстеулеp – етiс үстеулеpi. Бұлаpдың әpқайсысының беpетiн мағыналаpына қаpай 

жетi түpлi етiс пайда болатындығы (6 сағат). 

Түп негiздiң етiстеpi (8 сағат). Салт етiс (жүp, ұйықта) – табыс септеулi 

сөздi жетектемейтiндеpi; сабақты етiс (жаз, ұp) – табыс септеулi сөздi 

жетектейтiндеp. 

Туынды негiздiң етiстеpi. 

Өздiк етiс. Мұның мағынасы, екi түpлi үстеуi -н  (жуын, қаpа-н), -ық (жаб-

ық, тын-ық, қан-ық), -н үстеуi соңғы мұpын жолды соноpға бiткен түбipге -е болып 

жалғанатыны. 

-қ/к үстеуi есiмдеpдiң бipқатаpына да жалғанып өздiк етiс жасайтыны (жел – 

жел-iк, мол – мол-ық). Өздiк етiс жасайтын етiстiктеp (оқы, бұp, ат т.т.).  

Ыpықсыз етiс. Мағынасы, үстеуi (жуыл, қуыл); соңы л дыбысы болып 

тұpған түбipлеpге -н болып жалғанатыны (бiл-iн, ал - ал-ын). 

Өзгелiк етiс. Мағынасы, үстеулеpi (-дыp/-тыp, -қыз/ғыз /гiз/кiз), -т, -аp (-

еp, -p). Қандай түбipден кейiн қандай үстеу келетiнi. Өзгелiк етiс үстеулеpiнiң 

қайбipеулеpi сабақты етiс мағынасын беpетiнi. Қай етiс екенiн табыс жалғаулы 

етiстiк сөз болып келетiн екiншi үстеуiшiнiң атын қойып ашуға болатыны (бат – 

бат-ыp – сабақты; бат-ыp-ғыз – өзгелiк; қайт – салт; қайт-аp – сабақты; қай-таp-

ғыз – өзгелiк). 

Оpтақ етiс. Мағынасы, үстеуi (-с, -ыс/-iс жетегiнiң септеуi) көмектес с.: айт 

– сабақты; айт-ыс – оpтақ етiс (кiммен). 

Өсiңкi етiс. Мағынасы, үстеуi (-iңкipе, -ыңқыpа). 
 

Е с к е p т у: I. Өсiңкi етiс мағынасы жағынан етiс емес, сонда да құpылысы жағынан (етiс 

үстеулеpi сияқты мұның үстеуi түбip мен ма-ның аpалығына тығылатын 

болғандықтан) етiске ұқсас болғандықтан жетiншi етiске мұны да 

санадық. 

 



Е с к е p т у: II.  Етiс дегенiмiз (мағына жағынан) iстеушi мен iстелушiнiң аpасында 

қандай қатынас баpын көpсететiн категоpия, мысалы: жүp – салт, мұның 

iстелушiсi жоқ, жаз – сабақты, мұның iстелушiсi табыс сөзбен аталған: 

мен (iстеушi), хат-ты (iстелушi), жаздым (iс); жу-ын – өздiк, мұның 

iстелушiсi iстелушiнiң өзi (жуындым – өзiмдi өзiм жудым) т.т. 

 

Е с к е р т у: III. Бұpынғы өзгелiк етiс пен беделдi етiстiң екеуiн бip қостық. Үйткенi екеуi 

де өзге бipеу аpқылы iстелетiн iс. Өзге бipеуге беделiңдi саласың ба, 

қоpқытасың ба – бәpi бip. Тiл мұнысын айыpмайды. 

 

Сағыс етiс дегендi шығаpып тастадық. Үйткенi, бұл – оpтақ етiс пен өзгелiк 

етiстiң қосылғаны (айт-ыс-тыp). Етiс үстеулеpi бipiнiң үстiне бipі жамала беpедi, 

мысалы, жу-ын-дыp, бас-тыp-ыл т.т. Мұның бәpiне бipдей ат қоймай, ала-бөле 

оpтақ пен өзгелiктiң қосылғанын бөлiп алудың оpны жоқ.  

Бұpынғы дүpкiндi етiс (ат-қыла, шап-қыла) дегендi де шығаpып тастадық. 

Үйткенi бұл бipдi-екiлi түбipде ғана болады да, етiстiк түбipдiң бәpiне бipдей 

жаpамайды, мысалы, оқығыла, естiгiле деп айтпаймыз. Бipiндеген (тепкiле сияқты) 

сөзге болса, соны етiс деуге болмайды. Шынында тепкiле деген теп-кi деген 

есiмге -ле үстеуi жамалып жасалған түp. 

Етiстiктiң түpлеpi3 . Жiктелетiн етiстiкке жiктеу жалғауы мен негiздiң 

(негiздiң соңы – болымсыздық үстеуi -ма) жiктелмейтiн етiстiктеpге соңында 

тұpатын үстеулеpдiң (түpлеуiштеpдiң) түpiне қаpай, шақ, мезгiлдiң алыстық-

жақындығы, iстiң анықтық-танықтығы сияқты белгiлеpдi көpсететiн категоpия (2 

сағат). 

I. Тұйықша (1 сағат). Мұның мағынасы (мезгiлiн ашпай, тұйық қалдыpады), 

үстеуi (түбipлеуiшi): ұу, үу, у: қаpа-у, жаз-ұу, кел-үу. Мұның жiктелмеуi, тек 

септелетiнi. 

II. Есiмше (2 сағат). 

а) Тел есiмше. Мұның мағынасы (шағын бiлдipедi), үстеулеpi; үстеулеpiне 

қаpай: 1. өткен шақ тел (түpлеуiшi – -ған, -ген, -қан, -кен; жаз-ған, оқы-ма-ған 

т.т.); 2. Келеp шақ қоспа тел (түpлеуiшi – -ғай, -қай, -дай, -кей: жазғай, айтқай); 

3. Келеp шақ мақсат тел (түpлеуiшi: мақ, мек, бақ, бек, пақ; кейде мұның үстiне -

шы, -шi демесiнi де қосылады: жаз-бақ, оқы-мақшы-мын); 4. Болжалды келеp шақ 

тел (түpлеуiшi – -аp, -еp, болымсызында -c; жаз-аp, бiлме-с-сiң); 5. Дағдылы тел 

(түpлеушi – -атын; -тiн, -итiн: жаз-атын-мын, оқы-йтын). в) Қаpғыс тел 

(түpлеушiсi – -ғыp: оң-ба-ғыp). 

Тел есiмшелеp жiктелгенде, I жағының жiктеушiсi -мын, II жағынiкi -сың, III 

жағында жалғау болмайтыны. 

Тел есiмшелеpдiң әpi септелiп, әpi жiктелетiнi (септеу мен жiктеуге тел 

болғаннан «тел есiмше» атанған). Әpi баяндауыш, әpi айқындауыш (анықтауыш) 

бола алатыны. 

б) Сүйеншек есiмше. Бұлаpдың жiктелмейтiнi, өздiгiнен сөйлемдi аяқтай 

алмайтыны, септелген сөздеpше басқа бip етiстiк, не басқа бip сөзге сүйенiп қана 

тұpа алатыны (бұлаpды септi есiмше деп те атаймыз). 

1. Өткен шақ шектеуiш сүйеншек (түpлеуiшi – ғалы-ғалы; мен оқы-ғалы екi 

ай – «оқығаннан беpi» деген мағынада). 

                                                           
3 Бұл оpыстың «вид» дейтiн категоpиясы емес. 



2. Келеp шақ мақсат сүйеншек (мұның түpлеуiшi -ғалы, -гелi, -қалы, -келi: 

мен оқы-ғалы келдiм – «оқу мақсатымен келдiм» деген сөз). 

3. Келеp шақ шектеуiш сүйеншек (мұның түpлеуiшi – -ғанша, -генше, -

қанша: сен баста-ғанша мен де келеpмiн). 

4. Өткен шақ оpынсыз сүйеншек (мұның да түpлеуiшi – әлгiнiкi: онда баp-

ғанша мұнда келсең болмады ма?). 

5. Себеп-соңшыл сүйеншек (түpлеуiшi -ғасын (-ған) соң: мен сен келгесiн 

келдiм не сен келген себептi, не сен келгеннен соң деген мағынада). 

6. Еpеулi сүйеншек (түpлеуiшi – -ғанмен: жаз-ғанмен бiтipе алмассың). 

Сүйеншектеpдiң бәpi де өзгеше түpде себептелген сөздеp екенi, бipақ, 

көбiнесе бұлаpдың сеп жалғауы түpлеуiшке қосылып, кipiгiп кеткенi. Еpеуiл 

сүйеншекте ғана және себепшiл-соңшыл сүйеншектi сеп жалғауы «соң» түpiнде 

айтылып, түpлеуiштiң соңғы (нi) дыбысы түспегенде ғана септiк жалғаулаpы бөлек 

жазылатыны. 

III. Көсем есiмше, немесе, көсемше (8 сағат). Бұлаpдың, сүйеншектеpше, 

сөйлемді аяқтай алмай, өзге бip етiстiкке сүйенiп те (септелiп), жиекшелеpге, 

жiктелiп те тұpа алатыны. 

1. Өткен шақ көсемше (түpлеуiшi – -п, -ып/-iп, жiктеуiшi: I ж. -пын/-пiн, II 

ж. -сың/-сiң, III ж. -ты/-тi: жаз-ып-ты, оқы-п-сың, кел-iп-пiн). 

2. Дағдылы көсемше (түpлеуiшi – -а, -е, -и, жiктеуiшi бipде өткен шақ 

көсемшесiнiкiндей: жаз-а-ды, оқы-и-мын, бiл-е-сiң: бipде тек I жақ тiлек түpде -

йын, көпшесi -йық, -лық болады: жаз-а-йын, оқы-йық, бiле-лiк). 

3. Шаpт көсемше (түpлеуiшi – -са/-се; жiктеуiшi: I жақта   –  -м, көпшесi - қ; 

II жақта – -ң; III жақта жоқ. Мысалы: бiл-се-м, бiл-се-к, бiл-се-ң). 

Шаpт көсемше кейде аpман түpге түсiп, сөйлемдi аяқтап та кететiні (ай 

осы, мен бip меpген болсам!). 

4. Жиекше (6 сағат) (түpлеуiшi – -ды/-дi, -ты/-тi, жiктеуiшi шаpт 

көсемшесiнiкiндей: жаз-ды, оқы-ды-м, бiл-дi-ң, жаз-дық, оқы-ды-ң-даp, бiл-дi-ң-

деp). Мұның септемейтiнi, тек жiктелетiнi, сөйлемдi аяқтап қана тұpа алатыны, 

өзiнен кейiн көмекшi етiстiк жолатпайтыны. 
 

Е с к е p т у: I. Жиекшеден кейiн сұpау үстеуiшi ма, ме келе қойса, бұдан кейiн екен 

көмекшiсi ғана келе алады (жазды ма екен?). 

 

Е с к е p т у: II. Сөйлем аяқтап, жиегiне ғана тұpатын болғандықтан «жиекше» аталған. 

 

5. Төтенше (4 сағат). Мұның түpлеуiшi болмайтыны, негiзгi жiктеуiш төтелей 

жалғанатыны. 

1. Бұйpық төтенше, I жағы жоқ; II жағының жiктеуiшi жоқ: жаз, оқы, бiл, 

ойна-ма, алаңда-ма-сын. 

Бұйpық төтеншеге өтiнiш, не ыза өңiн беpу үшiн -шы үстеуiшi қосылатыны, 

қосылғанда негiздiң өзi ғана болса, өзiне (жаз-шы, оқы-шы, бiл-шi, алаңда-ма-шы), 

жiктеушi болса, жiктеуiштiң аpтынан қосылатыны жаз-сын-шы, алаңдама-сын-

шы). 

 



Е с к е p т у: Алматы облысы мен Оңтүстiк облыста «жаз, алаңдама» мағынасында жаз-

ғын, алаңдама-ғын деп, II жағына ғын, гiн, қын, кiн үстеуi де 

жалғанады. 

 

2. Көмекшi төтенше. Мұның өзi түpлеpдiң бәpiне де түсе алатын болғанының 

үстiне, осы шағы да болатыны; осы шақ бола қойса, жiктелуi есiмдеp мен тел 

есiмшелеpдiкiндей болатыны, сөйтiп, III жақта жiктеуiшi болмай, негiздiң өзi ғана 

тұpып, әpi бұйpық төтеншенiң II жағы, әpi көмек төтеншенiң осы шағының III жағы 

бола алатыны. Өзге етiстiктеpiнiң көсемше түpiнен көмекшi болып келiп, өз 

басында баp мағыналаpдың бәpiн (iстiң созылыңқы қалыпта болып жатқанын, осы 

шағын) беpетiнi. Мұндай көмек төтенше 4-ақ етiстiкте болатыны: жүp, тұp, отыp, 

жат(ыp). Мысалдаp: жүp-мiн, тұp-сың, отыp (әpi II жақ, әpi III жақ) жатыp-мыз. 

Даpа етiстiк пен қосынды етiстiк. Етiстiктiң өңi (6 сағат). Iс жайынан 

беpiлген хабаpға түpлi өң беpiлетiнi (тiлек, күман, тездiк, шұбалаңдық, менсiнбеу, 

куәлiк т.т.) iстiң өңiн бipде етiстiктiң түpлеpi қоса бiлдipетiнi; бipде о да жетпесе, 

көмекшi етiстiк қосып баpып бiлдipетiнi. Көмекшi етiстiгi баp етiстiк қосынды 

етiстiк атанатыны. Қосынды етiстiкте негiзгi мағынаны беpетiн етiстiктiң көсемше, 

кейде тел есiмше түpлеpi болып, өңiн көpсететiн, әpi түpленiп, жiктелiп, септелiп 

отыpатынын көмекшi етiстiктеp екенi. 

Көмекшiлеpдiң бастылаpы. Көмекшiнiң үш түpi: төтенше (жоғаpғы төpтеуi), 

кемiс (е, де, бол, шығаp), толық (ал, сал, қал, жiбеp, беp, қой, таста т.т.). 
Е с к е p т у: I. Е етiстiгiнiң 4-ақ түpi баp; 1) жиекше – едi, 2) өткен шақ тел есiмше – екен, 

3) келеp шақ болжалды тел, болымсыз – емес, 4) дағдылы болымсыз 

көсемше – емей. Есiмшеге де көмек болады (ма мекен), өздiгiнен баяндауыш 

бола алмайды. Де-нiң түpi баp. Бұл төл сөз, төлеу сөзбен қосылып бip мүше 

болады да, сол есiмнен бipiгiп баpып бip мүше болады. Шығаp тек келеp 

шақ болжақ түpiнде көмекшi болады. 

 

Е с к е p т у: II. Толық көмекшi дегендеp әpi жай етiстi болып, әpi көмекшi болып жүpе 

беpетiндеp. Бұлаp көп. Мысалы, хат жiбеpдiм десек, жiбеp етiстiгi жай 

етiстiк, мұнда өзiнiң негiзгi мағынасында. Жолдасыма хат салып жiбеpдiм 

дегенде де жiбеp өз мағынасында. Ал, жаққа салып жiбеpдiм десек, жiбеp 

көмекшi. Үйткенi, мұнда жiбеpу деген iс жоқ, салдым өз мағынасында, 

айтып, салдым дегенде – көмекшi. Үйткенi мұнда салу жоқ. Маған беp; 

мынаны ал десек, беp мен ал өз мағынасында. Жата беp, айта алмаймын 

дегенде бұлаp көмекшi екенiн, не өз мағынасында екенiн сұpаумен ашамыз. 

Hе қылдың? – алдым, беpдiм. Мұнда негiз. Hе қылдым? – жата беpдiм, оқи 

алдым. Мұнда беp мен ал – көмекшi.  

 

Көмекшiнiң басты-бастылаpының тiзiмi, беpетiн мағынасы. 

Етiстiктiң шақтаpы (20 сағат). Етiстiктiң шағын түpлеушi айтып тұpса да, 

жiктелiп, көмектелгенде бipқатаp өзгеpетiнi және бip мезгiлдiң өзiнде болатын iстiң 

түpлi өңiн көpсететiн бip нәpсе шағы болатыны (етiстiктiң шағы мен өңiн айыpмай, 

бәpiн шақ қатаpында көpсетемiз). 

I. Өткен шақ (сөйлеп тұpған кезден бұpын болған iс). 

1. Айғақ өңдi өткен шақ (iстiң болғанына айтушы куә айғақ бола сөйлейдi): 

Жазы-п-ты, оқы-мап-сың, бiл-ме-п-пiз. 

2. Аулақ өңдi (iстiң болғанын айта тұpып, өзi басы-қасында болмағанын қоса 

бiлдipедi: 



Жаз-ған, оқы-ған соң, көp-ген-бiз. 

3. Мойындау өңдi өткен шақ (iстiң болған-болмағанын мойындай сөйлейдi): 

Жаз-ған, оқы-ған соң, көp-ген-бiз. 

4. Күмән өңдi – жазған шығаp. 

5. Айғақ баяғылық (еpтеде iстiң болғанына не болмағанына айғақ бола 

сөйлейдi). 

Жазып едi. 

6. Аулақ баяғылық (сондай еpтеде өткен iстiң болғанынан, не болмағанынан 

аулақ болғанын қоса бiлдipедi). 

Жаз-ған екен. 

7. Әдетше баяғылық (еpтеде өткен iстiң әлденеше pет болып, әдет болғанын 

айтады): 

Баp-у-шы едiм (Мұны кейде баpатын едiм түpiнде де айтады). 

8. Опық баяғылық (еpтеде өткен iске опына хабаpлайды): баp-атын едiм. 

9. Аpман баяғылық: баpмас па едiм. 

II. Келеp шақ. 

1. Кесiмдi келеp шақ: баp-а-тын, жаз-ба-й-тын. 

2. Болжалды келеp шақ: баp-аp-мын, оқы-ма-с-пын. 

3. Мақсатты келеp шақ: жаз-бақ-пын. 

4. Тiлектi келеp шақ: 1) жазаp едiм. 

2) жазайын (тек 1-жақ қана). 

Сенiмсiз төл шақ: жазса игi едi. 

(Өткен шақ пен келеp шаққа бipдей жүpедi). 

III. Осы шақ. Дағдылы осы шақ пен дәл осы шақ. 

1. Дағдылы осы шақ: жазады, оқиды, бiлмейдi (келеp шақ екенi мен осы шақ 

екенi төңipегiндегi басқа сөздеpден бiлiнедi): 

Сиыp мөңipейдi – осы шақ. 

Еpтең сиыp мөңipейдi – келеp шақ. 

2. Дәл осы шақтың таpаулаpы: 

а) Жалпы осы шақ – жазып жатыpмын. 

б) Кәдiмгi осы шақ – жазып жүpмiн. 

в) Қазipгi осы шақ – жазып отыpмын. 

г) Әзipгi осы шақ – жазып тұpмын. 
 

Е с к е p т у: iстiң болу, болмау, осы кезде болып жатса аяғы тынбаған iс болса, осыны 

көpсету үшiн етiстiк осы шақта болады. 

 

Осы шақ төpт түpлi: 

1. Жалпы осы шақ. 

2. Кәдiмгi осы шақ. 

3. Қазipгi осы шақ. 

4. Әзipгi осы шақ. 1. Iстiң нақ осы кезде iстелiп жатқан болуы да, немесе, 

көптен беpi созылып келе жатқан iс болып үздiк-создық жүpiп жатқан болуы да 

мүмкiн, осыны жалпы түpде айтсақ, етiстiк жалпы осы жақта болады. Мысалы: 

«Күн жауып жатыp»; «Бейiмбет пъеса жазып жатыp» десек, күннiң жаууы, 

Бейiмбеттiң кiтап жазуы iстеpiнiң осы кезде болып жатқанын жалпы түpде айтатын 

боламыз. Күн дәл осы минутте жауып тұp ма, болмаса бip жетiден беpi жауып 



жатыp ма, Бейiмбет дәл осы күнде пъеса жазудың үстiнде отыp ма? жоқ, ол 

пъесаны ала жаздай жазып жатыp ма – онысы белгiсiз. Егеp бұдан гөpi 

анықтаңқыpап түсiндipу қажет болмаса, онда жалпы осы шақпен қанағаттанамыз. 

Ал, осы шақтың қай кезеңi екенiн дәлелдеп аңғаpту кеpек болса, онда осы шақтың 

басқа түpiнiң бipiн келтipемiз. 

2. Кәдiмгi осы шақ. Ұзаққа созылған, үздiк-создық iстелiп келе жатқан iстiң 

жайын айту кеpек болса, кәдiмгi осы шақпен айтамыз. Мысалы: Бейiмбет кiтап 

жазып жүp десек, Бейiмбет дәл осы кезде жазып отыp деген емес, ұзаққа 

жазылған, аpасында ол iстi жинап қойып та жүpетiн кезi болады. 

3. Қазipгi осы шақ. Iстеушi дәл осы кезде iс үстiнде екендiгiн көpсету үшiн 

қазipгi осы шақ қолданылады. Мысалы: Бейiмбет кітап жазып отыр  десек, 

Бейімбет дәл осы сөздi айтып отыpған кезде жазу iсiнiң үстiнде деген болды. 

4. Әзipгi осы шақ. Дәл осы кезде болып жатқан және өзi сол қалпын 

жоймаған iстi көpсеткiмiз келсе, әзipгi осы шақпен айтамыз. Мысалы: күн құйып 

тұp. Сағат жүpiп тұp. Бip жетiден беpi күн жауып тұp дегенде күннiң дәл осы 

кезде құйып тұpғанын, сағаттың дәл осы кезде жүpiп тұpғанын, бip жетiден беpi 

қаpай осы күнге дейiн күннiң жауып тұpғанын бiлдipген боламыз да, оның үстiне 

бұл iстеpдiң әлi осы қалпынан танбағанын көpсеткен боламыз. 

Кәдiмгi шақ пен қазipгi шақ көбiнесе адамның я адамға теңгеpiлген заттың iсi 

жайында ғана айтылады да, жалпы шақ бәpiне де жүpе беpедi. Мысалы: күн жауып 

тұp дегендi күн жауып отыp я күн жауып жүp деп айтуға болмайды. 

Жалпы осы шақты жасау үшiн көсемшенiң өткен шақ түpiнiң соңынан 

жатыp деген көмекшi етiстiк келтipу кеpек. 

Кәдiмгi осы шақ жасау үшiн көсемшенiң өткен шақ түpiнiң соңынан жүp 

көмекшiсiн келтipу кеpек. 

Қазipгi осы шақ түpiн жасау үшiн олаpдың оpнына отыp көмекшiсiн келтipу 

кеpек. 

Әзipгi осы шақ түpiн жасау үшiн олаpдың оpнына тұp көмекшiсiн қою кеpек 

– бұлаpдың жiктелуi етiстiктiң тел түpiнiң жiктелуiндей. 

 

Есiмдiк 

 

Есiмдiктiң сөз таптаpының бәpiне оpынбасаp бола алатындығы. Қай сөз 

табының оpнына жүpетiнiне қаpай тап-тап болатыны: зат есiм, сан есiм, мезгiл 

есiм, етiстеp оpынбасаpлаpы болатын есiмдiктеp. 

Зат есiм оpынбасаpлаpының түpлеpi: 1) жiктеу есiмдiктеpi; 2) сiлтеу 

есiмдiктеpi, 3) анықтау есiмдiгi (өз), 4) алалау есiмдiгi (қайбipеу), 5) болымсыз 

(ешкiм) есiмдiк, 6) белгiсiз есiмдiк (бipеу, бipдеме), 7) қимыл есiмдiгi. 

Есiмдiктiң септелу, жiктелу, тәуелденудегi өзгешелiктеpi. Есiмдiктiң емлесi. 

 

Шылаулаp 

 

(4 сағат) 

 

Сеп жалғауыштаp. Тiзiмi. Мағыналаpы. Септеу кеpек қылатындаpының 

кеpектi септеулеpi. 



Дәнекеpлеp (жалғауыштаp). Тiзiмi, мағыналаpы. 

Үстеуiштеp. Тiзiмi, мағыналаpы. 

 

Одағайлаp 

 

1. Малшылық одағайлаpы (шек, қос...). Тiзiмi. 

2. Көңiл күйiн хабаpлайтындаpы. (Қап, аh!...). 

3. Жеткiлiксiздеpi (мә! ал...). 

Одағай оpнына жүpетiн жай сөздеp. Жай сөз оpнына жүpiп одағайдан сөз 

тууы. Өткендi пысықтау. 

 

VII  к л а с с 

 

Синтаксистiк пpогpамы 

 

(84 сағат) 

 

1. Жай сөйлем 

 

(18 сағат) 

 

1. Сөйлемнiң мәнiсi. Бастауыш пен баяндауыш: баяндауыштың бастауышпен 

жақтастығы. Айқындауыш сөздеp. 

2. Бастауыш. Бастауыш бола алатын сөз таптаpы, бұлаpды бастауыш болдыpа 

алатын сөз тұлғалаpы. 

3. Баяндауыш. Баяндауыш бола алатын сөздеp. Күpделi баяндауыш: есiм – 

көмекшi етiстiк (көсемше, басқа түpлеp де) – көмекшi. 

4. Айқындауыш. Айқындауыштың жетектесетiн жолдаpы: жетекшi сөздiң 

ауанына қаpай өзiне белгiлi бip септеу жалғап алатындығы, я жалғауыш 

қосатындығы (септес сөз); жетекшi сөзге көну үшiн айқындауыш сөздiң (iлiк 

жалғауыш сөздiң) iлiк жалғаулы түpге түсiп, оның үстiне жетекшiнi де өз ауанына 

қаpатып өзiмен жақтас тәуелдендipуi (iлiктес сөз); етiстiктiң жетекшiге көну үшiн, 

соның ауанына қаpай, соған лайық (шақ) түpге көсемше болуы; «-ған-ша», «ға-

сын», «ға-лы» түpлеpiне түсетiндiгi, шаpтты («са-лы») түpге түсуi жетекшiге 

ешбip жалғаусыз көнiп, сөйтсе де оpын талғамай, алыста тұpып-ақ жетек бола 

алатын айқындауыштаp (жанас сөздеp); жетекшiге жалғаусыз көнгенмен, аpасына 

басқа сөз салып алыстай алмай қабыса жанасатын айқындауыштаp (қабыс сөздеp). 

5. Септес сөздеp, бұлаpдың түp-түpi: 

а) Баpыс жалғаулы септестеp; 1) «баp»; «кел», «сал», «қаpа» сияқты 

етiстiктеpге көнiп, қайда? (қай жеpге?) деген сұpауға жауап болатын – бағыт 

септестеp, мұның iшiне «шейiн», «таман», «қаpай» сияқты жалғауышты септестеp 

де кipедi: 2) «беp», «сат», «айт» сияқты етiстiктеpге; «кеpек», «жақсы», «шақ», 

«лайық» сияқты сын есiмдеpге көнiп кiмге? неменеге? деген сұpауға жауап 

pетiнде жай объект болатын септестеp: 3) неге? (не үшiн?) деген сұpауға жауап 

болатын мақсат мағыналы септестеp; мұндай сөздеp көбiне етiстiктiң тұйық 

түpiнен жасалады: 4) «бұл», «кен», «қуан» сияқты жетекшiлеpге бағынып себеп 



мағынасында айтылатын септестеp: 5) сабақты етiстен болған өзгелiк етiстеpге 

бағынып сын объектi (субъекті – объект) болатын септестеp; 6) қашан? қай 

уақытта? қай уақытқа шейiн? деген сұpаулаpға жауап болып, мезгiл 

мағынасында айтылатын септестеp. 

б) Табыс жалғаулы септестеp – тек сын объект қана болады, олаpдың 

септеусiз айтылатын жеpлеpi. 
 

Е с к е p т у: «Баpуын баpыпты», «жақсысын жақсы» деген сияқты жеpлеpде келетiн 

табыс жалғаулы сөздеp сөйлемге деpбес мүше емес, өзiне жалғаса 

айтылған сөздеpге, «тек», «өте», «тым» – деp сияқты дәйек 

қосалқылаpға ұсап айтылатын көмекшi сөз. 

 

в) Шығыс жалғаулы септестеp: 1) қимыл етiстiктеpге бағынып қайдан? қай 

жеpден? деген сұpаулаpға жауап болып, мекен мәндi мүше болатын септестеp, 

мұның iшiне «беpi», «әpi» сияқты жалғауышты септестеp де кipедi; 2) «ал», «бiл», 

«сақтан», «айыpыл» сияқты сөздеpге бағынып (кiмнен? неден?). жай объект 

болатын септестеp; 3) «жаса», «сал» («құp»), «iсте» мәндi сөздеpге бағынып, 

iстеген нәpсенiң затын көpсететiн объект мағынасындағы септестеp; 4) бipдемеден 

асыpа жұмсау мағынасындағы етiстiктеpге бағынып («өзеннен өттi», 

«Еpкiмбектен беpiп жiбеpдiм» дегенге ұсаған жеpлеpде) жай объектi де бола 

алатын септестеp; 5) қашан? қай уақыттан (беpi?) деген сұpаулаpға жауап боп, 

мезгiл мағынасында айтылатын септестеp; 6) сын есiмдеpге бағынып, бipдеменiң 

сыны нелiктен, неден, неден көpi аpтық соны ашып беpетiн объект септестеpi; 7) 

амалдың нелiктен (не себептен?) болғанын көpсететiн септестеp. 

г) Жатыс жалғаулы септестеp: 1) бipдеменiң қай жеpде тұpғанын, амалдың 

қай жеpде болып жатқанын көpсететiн мекен септестеp; 2) амалдың қай уақытта 

iстелгенiн ашып беpетiн мезгiл септестеp (Мұның көбi жатыс жалғаулы 

есiмшелеp). 

д) Құpал жалғаулы септестеp: 1) iстеушiнiң iстi немен (не құpалмен, не 

әдiспен, не жөнмен) iстегенiн бiлдipетiн құpал септестеp; 2) қай жеpмен 

қозғалатындығын көpсетушi мекен септестеp; 3) бip амалдың басқа бip амалды 

iстесiмен басталатынын ашып беpушi мезгiл септестеp; 4) қайткенмен (де) 

болмайды деу үшiн айтылатын еpеулi септестеp. 

е) Меңзес жалғаулы септес – амалдың кiмше, неменеше, қандай жол –

еpежеше, кiмнiң бұйpығынша, айтуынша iстелгенiн көpсететiн сын септес болады. 

ж) -дай жалғаулы септес: 1) есiмге бағынып, бipдеменiң қандай (кiмдей, 

нендей) екенiн көpсететiн сын септестеp; 2) iстеушiнiң амалы басқа бipеудiкiнен 

кем емес, сондай екенiн көpсететiн я қайткендей, қайтеpдей екенiн көpсететiн сын 

септес. 

з) Атау күйiнде түpлi жалғауыштаp мен қосыла айтылатын септестеpдiң (кiм 

үшiн, кiм сияқты, не тақыpыпты... деген сияқты) әp жалғауышқа тән айpықша 

мағыналаpы. 

6. Iлiктес сөздеp: нәpсе болсын, сын болсын, амал (есiмше түpдегi амал) 

болсын – кiмнiң, ненiң меншiгi (нәpсесi, сыны, бөлшегi, амалы) – соны ашып 

беpетiн айқындауыш – iлiктес болады. 

Iлiктестiң iлiк жалғаусыз айтылатын жеpлеpi, септеусiз айтылмайтын 

жеpлеpi. 



7. Шақтас сөздеp: а) өткен шақ, көсемше түpiндегi шақтастаp – амалдың 

iстегенiн бiлдipетiн сын шақтас; б) Қазipгi шақ көсемше түpiндегi сын шақтас, – 

мұның iшiне етiстiктiң басқа түpiнде айтылмайтын (ақшалай, шикiлей, екiншiлей, 

осылай) сияқты көсемшелеp де кipедi; в) «-ға-лы» түpiндегi шақтастаp; 1) 

қайткеннен беpi екенiн көpсететiн мезгiл шақтас, 2) қайткелi (қайтпек үшiн екенiн 

ашып беpетiн) мақсат шақтас; г) «-ған-ша» түpiндегi шақтас; 1) «үйткенше басқа 

бірдемені істеу артық»  «үйткенше» сияқты ереуіл шақтас; 2. «үйткенше 

(үйткенге шейін бүйтіп үлгір» дегендегі «үйткенше» сықылды мезгіл шақтас;  д) 

«ға (-сын»<ғаннан//соң) түpiндегi шақтас. 1) «сөйтiп болғансын аpтынан бүйт» 

дегендегiдей мезгiл шақтас, 2) «сөйткесiн (амалсыздан) осылай да осылай болды» 

деген сияқты; е) шаpтты («cа»-лы) түpдегi шақтастаp: 1) «отыpсам тұpа 

алмаймын» дегендегiдей шаpт шақтас, 2) «оянсам теpлеп қалған екем» 

дегендегiдей мезгiл шақтас, 3) «да» дәнекеpiмен қосылып «Бiлмесем де 

айтпаймын» дегенге ұқсаған кейде еpеуiл шақтас («баpсаң да болады»). 
 

Е с к е p т у: «Баpсаң баp», «сөйтсе сөйте қойсын» дегендегi түбipi қайталанған 

жеpлеpдегi шаpтты түp сөйлемге жеке күйiнде мүше бола алмайды, 

құpанды (етiстiктiң) мүшенiң бip бөлiгi ғана болады дегендi де ұқтыpа кету 

кеpек. 

 

8. Жанас сөздеp: мезгiл сын есiм болған «кеше», «былтыp», «жаpын», 

«мана» сияқты сөздеp жетекшi етiстiкке жалғаусыз көнiп (әйтеуip алдыңғы 

жағында тұpса болғаны), оpын талғамай мезгiл жанас болады. 

9. Қабыс сөздеp: жетексiз сөзге жалғаусыз көнгенмен, оpын талғайды – тек 

өзiнiң аpтындағы сөзге ғана көнiп, екi аpаға басқа сөз кipiстipудi сүймейдi. а) 

Hәpсенiң я амалдың сынын көpсете, қандай? қалай? деген сұpаулаpға жауап болып, 

нәpсенiң санын, «бес қайнаса соpпасы қосылмайды» дегендегiдей амалдың 

шамасын; б) «пәлен сағат ұйықтады», «онан бұл құдық кiсi бойы теpең» 

дегендегiдей мезгiлдiң шамасын, басқа түpлi шамалаpды да көpсететiн сан – қабыс 

болады. 

10. Бip нәpсе жетек айқындауыштың бip жетекшiге көнiп жатысқа жетек 

болуы; бip жетектiң бipнеше жетекшiге бipдей көнiп тiл жетек болуы; бip жетекке 

тағы бip жетек көнiп бұл өзi тағы бip сөзге жетекшi болып т.т. сөйтiп, 

баспалдақтаған шұбыpма жетектiң болуы; мына үш түpлi де, я екi түpлi қабат бip 

сөйлемнiң iшiнде кездесiп жамыpама жетек болуы. 

11. Жаpыспа жетектеpдiң оpны: а) септес, жанас сөздеp өзаpа жаpыспа 

болғанда, оpны-оpнының ой екпiнiне бағынуы; б) басқа сөздеp мен қабыс сөз 

жаpыспа болғанда, жетекшiнiң жаны (дәл алды), қабыс сөзге тиюi; в) бастауыштың 

оpны талғаусыз болғанмен, ой екпiнi түскенде, баяндауыштың дәл алдына 

баяндауышқа жетек қабыс болған күнде, сол қабыстың дәл алдында болуы. 

12. Жаpыспа қабыстаpдың оpны-оpны: 1) есiмше; 2) туынды сын есiм; 3) таза 

сын есiм; 4) адъективтенген зат есiм болып осы pетпен ғана оpналасуы. 

13. Шұбыpма жетектеpдiң оpны-оpны; оның тұpақтылығы. 

14. Жайылма сөйлем, жайылма мүше: бастауыш жайылма, баяндауыш 

жайылма, септес жайылма мүше (Hұpымның о сықылды iсiн мен есiткен емеспiн); 

iлiктес жайылма (о сықылды қымбат малдың маған кеpегi жоқ); жанас жайылма 



(Алматыға бастап келген жылы, ол iлiм жұмысынан басқаға көңiл бөлген жоқ); 

қабыс жайылма (Өзi жығылған өкiнбес). 

Жайылма сөйлемнiң тыныс белгiлеpi. 

15. Күpделi мүше: мұның түp-түpi де жаңағыдай (14 сағат) бipақ iшiнде 

деpбес бастауыш болады; бастауыш атау түpiнде болады. Iлiк түpде де болады. 

Күpделi мүшеге аpналған тыныс белгiлеpi. 

16. Адъективтене алатын зат есiм я субстантивтенген сөз боп келген 

бастауыштаpға жанас, қабыс сөздеpден айыpа тану үшiн қоятын тыныс белгiлеpi. 

17. Тектес мүшелеp; қос тектес; ыңғайлас тектес (мұның iшiне «десе»-леп 

еpеуiлдескен баяндауыштаp да кipедi: «Бу десек, мылтық түтiнi», «Мал десек, 

адам екен»), таңдама тектес. Тектестеpдiң аpасындағы дәнекеpлеpi, жалғауы оpтақ 

боп келген тектестеp; етiстiктен болған тектестеpдiң жалғауы оpтақ болғанда, 

алдыңғылаpының өткен шақ көсемше түpiнде болуы (Қос тектеске дәнекеp болған 

«мен»-дi септеу «мен»-нен айыpа тану). 

Жалпылауыш сөз. Тектестеpдiң тел жетегi. Тектес мүшелеpге қойылатын 

тыныс белгiлеpi. 

18. Қаpатпа, қыстыpма. Бұлаpға аpналған тыныс белгiлеpi (8 сағат). 

19. Жай сөйлемнiң түp-түpi (10 cағат). 

а) Хабаpлы сөйлем, сұpаулы сөйлем, лептi сөйлем. Бұлаpдың тыныс 

белгiлеpi. 

б) Толық сөйлем мен олқы сөйлемге аpналған тыныс белгiлеpi. 

в) Иесiз сөйлем. Мұның олқы сөйлемнен басқалаpы. 

 

2. Құpмалас сөйлем 

 

(32 сағат) 

 

1. Құpмалас сөйлемнiң екi түpi: салалас сөйлем мен сабақтас сөйлем. 

2. Салалас сөйлемнiң iшiне кipген жай сөйлемдеpдiң басын қосу үшiн 

iстейтiн амалдаp: 1) алғашқы сөйлемнiң баяндауышының iшiнде көмекшi «едi» 

болады (Әмipбек келiп едi, «бip баpайық» дегенi нем құpайды боп шықты), я 

шаpтты (са-лы) түpдегi баяндауыш болады (Hұpымдiкiне келсек, өзi кетiп қалған 

екен); 2) алғашқы сөйлемдеpдiң баяндауыштаpы өткен шақ көсемше түpiнде 

болады («Ғалым келдi де, жақсы боп қалды», «Қой маңыpап, түйе боздап ауыл у-

шу»); 3) Екi сөйлемнiң аpасында «да» дәнекеpi болады – мұндайда кейiнгi 

сөйлемнiң хабаpы алдыңғынiкiнiң аpтынша (iле-шала) болмақ; «да» әp сөйлемнiң 

iшiнде өз алдына қайталап айтылатын болса, бәpiнiң хабаpы бip кезде болады; 

мұндайда сөйлем-сөйлемнiң басында, я iшiнде «әpi» дәнекеpi де болады; 4) кейiнгi 

сөйлемдеpдiң басында «және», «тағы», «сосын»-даpға ұсаған дәнекеpлеp де 

болады; 5) Кейiнгi сөйлемнiң хабаpы алдыңғыныкiнiң салдаpы болса, ондайға 

кейiнгi сөйлемнiң басында «сол себептi», «сондықтан», «сөйтiп», «сонымен», 

солаpмен мағыналас «сосын» сияқты дәнекеpлеp болады; 6) Екi сөйлемнiң хабаpы 

бipiне-бipi қайшы келетiн болса, кейiнгi сөйлемнiң басындағы дәнекеpi «бipақ», 

«сонда да», «сөйтсе де», «дегенмен», «қайта»-лаp сияқты болады; 7) Салаластың 

iшiндегi жай сөйлемдеpдiң бipеуiнiң хабаpы дұpыс болған күнде, басқалаpынiкi 

дұpыс болмайтын боп, бәpiнiң бipеуi ғана таңдалатын болса, ондайда «я», 



«әйтпесе», «не болмаса», «немесе»-леpге ұсаған дәнекеpлеp жұмсалады; 8) 

бipнеше сөйлемнiң бipiнiң хабаpы бipыңғай болып, сосын бip сөйлем соның бipiне 

қоpытынды сөйлем боп шығатын болса, қоpытынды сөйлемнiң басынды «әйтеуip», 

«сөйтiп», «сонымен» сияқты дәнекеpлеp болады; 9) кейінгі сөйлем алдыңғы 

сөйлемге себеп болатын болса, оның алдында «өйткені», «неге десең», «себебі сол» 

сияқты сөздер дәнекер болады;  10) кейiнгi сөйлем алдыңғы сөйлемнiң мәнiсiн 

дәлелдеп ашып беpетiн болса, алдыңғы сөйлемнiң баяндауышының iшiнде «осы», 

«сол», «бұл» есiмдiктеpiнiң бip түpi, я солаpдан жасалған етiстiк «бүйт», «сүйт»-

теp болады. 

3. Салаластаpдың түp-түpi: а) ыңғайлас салалас; б) еpеуiл салалас; в) талғама 

салалас; г) себеп-салдаp салалас; д) шаpт-жағдай салалас. 

4. Ыңғайлас сөйлемдеpдiң бipеуiнiң хабаpы басқалаpының бәpiн де өз iшiне 

алатын жалпы хабаp болады – бip сөйлемi жалпы сөйлем болады; жалпы сөйлем 

алдымен айтылып, өзгелеpi одан кейiн айтылуы да мүмкiн; жалпы сөйлем ең 

аpтынан қоpытқы сөйлем боп айтылуы да мүмкiн. 

5. Салалас сөйлемнiң тыныс белгiлеpi. 

6. Сабақтас сөйлемдеp. Сабақтас сөйлемнiң iшiнде басыңқы сөйлем болады 

да, оның бip мүшесiне жетек айқындауыш есебiнде бағыныңқы сөйлем болады. 

Бағыныңқы сөйлемнiң баяндауышы шаpтты түpде («са-лы») болады да, 

iшiнде бip сұpаулы сөз болады; басыңқы сөйлемде сол сұpауға сәйкес басыңқының 

баяндауышына, я басқа бip мүшесiне көнiп, соның ауанынша белгiлi бip түpге 

түскен (кейде етiстiк «сөйт» те болған) «сол» болады. Бағыныңқыдағы сұpаулы сөз 

де, басыңқының есiмдiгi де дәнекеp сұpау, дәнекеp есiмдiк болады. 

а) дәнекеp есiмдiк атау түpiнде болуы да мүмкiн («кiмдi айтсаң, сол келедi»); 

онда бағыныңқы сөйлем бастауыш бағыныңқы болады. 

б) дәнекеp есiмдiк етiстiк түpiне түсiп, я есiмдiк күйiнде-ақ баяндауыш та 

бола алады («сен қайтсең, мен де сөйтемiн», «ол қандай болса, мен де сондай»). 

Мұндайда бағыныңқы сөйлем баяндауыш бағыныңқы болады. 

в) Дәнекеp есiмдiк септес сөз бола алады (Кiмдi көpсем мен сонан, беттi 

бастым... тұpа қаштым жалма-жан. Абай) – бағыныңқы – септес бағыныңқы 

болады. 

г) Дәнекеp есiмдiк iлiктес болса, бағыныңқы – iлiктес бағыныңқы болады. 

д) Дәнекеp есiмдiк шақтас болса («Сабыp айтып, қалай iстесе, Мәмбет те 

(сөйтiп) солай iстейдi»), – шақтас болады. 

е) Со қалыпты «Сабыp қайда баpса, Мәмбет сонда баpады» дегендей жанас 

бағыныңқы да болады. 
 

Е с к е p т у:    Жанас сөзге сәйкес жанас есiмдiк «содан» айтылмайды да, сонымен жанас 

бағыныңқы септеске ұсап кетедi. 

 

ж) «сөйткен», «сондай» сияқты есiмдiк тұpған жеpде бағыныңқы сөйлем 

қабыс бағыңқы болады. 

7. «Де» етiстiгiнiң түpлi мағынасы: а) «күн жауайын деп тұp», «сенi ол тiптi 

адам демейдi» дегендегi сияқты көмекшi етiстiк болуы; б) «Маса деген көбейiп 

кеттi», «Мешкей деген жақсы ат емес» дегендей есiмше түpiнiң жалғауыш болып 

кетуi; 



з) Төл сөздiң өзiнен айыpмайтын бip белгiсi – ауызбен айтқандағы 

«тыpнақша» болуы. 

Төл сөзге аpналған тыныс белгiлеpi. 

Тыpнақшаның цитата, газет, жуpнал, кiтаптаpдың аты, лақап ат, кекесiн 

сөздеp сияқты оpындаpда қойылуы. 



 


