Бес томдық шығармалар жинағы

ҚР Білім жəне ғылым министрлігі Ғылым комитеті
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты
Орталық мемлекеттік мұрағат

Телжан Шонан лы

Бес томдық шығармалар жинағы
Оқу құралдары, оқулықтар

1

1

Бес томдық шығармалар жинағы
УДК 811.512.122
ББК 81.2 Қаз
Ш 79

Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігі
Тілдерді дамыту жəне қоғамдық-саяси жұмыс комитетінің
тапсырысы бойынша
«Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың
2011-2020 жылдарға арналған бағдарламасы» аясында шығарылды
Жауапты редакторлар:
ҚР ҰҒА академигі, филология ғылымдарының докторы, профессор
Р.Сыздық
ҚР ҰҒА корр. мүшесі, филология ғылымдарының докторы, профессор
Д.Қамзабекұлы
Құрастырып, түсініктерін жазған – филология ғылымдарының докторы
О.Жұбаева
Жауапты шығарушылар: техника ғылымдарының кандидаты
Р.Ниязова, Ə.Əбсаттар
Шонанов Т.
Ш 79
Бес томдық шығармалар жинағы. 1-том. – Алматы:
– Мемлекеттік тілді дамыту институты. – 2015.
ІSBN 978-601-7822-26-2
Т. 1. – 2015. 248 б.
ІSBN 978-601-7822-27-9
Бес томдық шығармалар жинағының бірінші ХХ ғасырдың басындағы қазақ тіл білімінің қалыптасып, дамуына елеулі үлес қосқан томына
алаштың көрнекті қайраткері Телжан Шонановтың «Шала сауатты ересектер үшін оқу құралы», «Орыстар үшін қазақша əліппе» (1931), «Қазақ
тілінің оқу құралы» (1933) атты еңбектері еніп отыр. Еңбек тіл білімі мəселелерімен айналысып жүрген мамандарға, филология факультеттерінің
студенттеріне, докторанттар мен магистранттарға, жалпы көпшілік қауымға арналған. Телжантану бағытындағы зерттеулер енді қолға алына
бастауына байланысты жинақ зерттеушілердің ізденістеріне жол ашады
деген сенімдеміз.
УДК 811.512.122
ББК 81.2 Қаз

ІSBN 978-601-7822-27-9 (орт)
ІSBN 978-601-7822-26-2 (Т.1)

© Мемлекеттік тілді дамыту
институты, 2015

2

Бес томдық шығармалар жинағы

Телжан Шонанов
(1894-1937)
Тəуелсіздік заманның бет-бейнесін өзгертетін жасампаз құбылысқа айналып, ұлттық құндылықтарымызды танып-білуге мүмкіндік берді. Ұлттық рухты серпілтіп, жандандыруда ұлттық дүниетаным қалыптастырып,
ұлттық сананы оятуда, ұлттық тіл білімінің дамуы жолында аянбай еңбек
етіп‚ өзіндік үлес қосқан‚ кейін репрессиялануына байланысты еңбектері
аталмай қалған ғалымдар мұрасының ғылым дамуындағы орнын айқындаудың маңызы зор. Қазақстанның бүгінгі жай-күйін жəне келешектегі
даму бағытын сөз еткенде, өткен тарихын да əрдайым есте ұстап, тарихтан тағылым алған абзал. Бұл орайда, əсіресе ХХ ғасырдың басындағы
Қазақстанда орын алған саяси-əлеуметтік фактор ел зиялыларының ұлт
мүддесі жолында бірігіп, қазақ тілін бағдарға ала отырып, бірлесе еңбек
етуінің жарқын үлгісі болды. Ұлттың қамын ойлаған қазақтың зиялы
азаматтары адамзат тарихының көшінен қағаберіс қалып, бейқам жатқан
елдің тығырықтан шығар жолын іздеді. Одан шығудың бірден-бір негізгі
жолы өнер-білімге тартылып, алдыңғы қатарлы елдердің қатарына қосылу
деп білген зиялылар қалың бұқараның арасында ағартушылық идеясын,
ұлттық сананы көтеру идеясын ұстанды. Бұл жолда ұлттық мəдениеттің,
əсіресе тілдің алар орны ерекше болатынын терең түсінді. Осыған байланысты ұлт көсемі А.Байтұрсынұлы: «Өзіміздің елімізді сақтау үшін
бізге мəдениетке, оқуға ұмтылу керек. Ол үшін, ең алдымен, əдебиет
тілін өркендету керек. Өз алдына ел болуға өзінің тілі мен əдебиеті бар
ел ғана жарай алатындығын біз ұмытпауға тиіспіз», – деп жазды. Ендеше, Қазақстанның болашағы қандай болуы керек? деген мəселеге келгенде, осы ұстанымдарды басшылыққа алу керек. Елбасы Н.Назарбаевтың:
«Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде», – деген сөзінде терең мəн бар.
Яғни қоғам дамуындағы сабақтастық, ұлттық идеяның əрдайым тілмен
байланысты екендігі, ХХ ғасыр басындағы қазақ зиялыларының ой-тұжырымдарымен үндестік, сол идеялардың жасампаздығы, дамуы байқалады.
Соңғы жылдары ғылыми танымда ХХ ғасырдың басында өмір сүрген
ұлттық тіл білімінің қалыптасуына елеулі үлес қосқан ғалымдардың еңбектеріне ерекше көңіл бөліне бастады. Қазақ тіл білімінде жаңадан қалыптаса бастаған когнитивті лингвистика, антропоөзектілік бағыт сияқты
жаңа үдерістер ХХ ғасырдың басында ұлттық тіл білімінің көш бастауында
тұрған ғалымдардың еңбектерінен басталады. Қазақ тіл біліміндегі жаңа
бағыттар мен А.Байтұрсынұлы, Қ.Кемеңгерұлы, Т.Шонанов, Қ.Жұбанов,
Қ.Басымұлы сынды ғалым-зерттеушілердің еңбектерінің арасындағы сабақтастық осы кезеңді зерттеуді қажет етіп отыр.
ХХ ғасырдың 20-30-жылдары қазақ тіл білімінің дамуында өзіндік
орны бар, қазақ тілін грамматикалық тұрғыдан сипаттау қоғамда үлкен
талас тудырып, басылым беттерінде жиі көрініс тапқан кезең болды. Қазақ тілінің мемлекеттік мəртебе алуы, қазақ халқының əлеуметтік-мəдени
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дамуы, қоғамдағы өзгерістер жаңа оқулықтар мен тың бағдарламаларды
керек етті. Қазақ зиялылары ана тілінде оқулықтар жазып, сөздіктер шығарып, аударма ісімен айналысып, ұлттық ғылым тілін қалыптастыруға күш
салды, халықтың сана-сезімін оятып, мəдениетті елдер қатарына қосылу
жолында аянбай еңбек етті. Ұлттық тілді ұлтты, қоғамды дамытудың, ілгері бастырудың құралы ретінде пайдалана отырып (А.Байтұрсынұлының
оқу құралдарының аты да «Тіл – құрал» деп аталды), халықтың санасына
əсер етуге тырысты.
Аз ғана ғұмырында соңына өлшеусіз мұра қалдырған ғалымдардың бірі
– Телжан Шонанов. Қайраткер 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс кезінде
Əлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатов бастаған
демократиялық бағыттағы алаш зиялыларына қолдау көрсетті. 1917
жылғы ақпан төңкерісі кезінде ұлттық автономия құруға атсалысты. Телжан Шонанов 1917 жылы екінші жалпықазақ съезінде А.Байтұрсынұлы,
М.Дулатов, М.Жұмабаев, Е.Омаровтармен бірге Алашорда үкіметінің жанынан құрылған оқу комиссиясының құрамында болған. Сондай-ақ Халық
ағарту комиссариаты жанындағы академиялық орталықта қызмет еткен,
1924 жылы Қазақ білімпаздарының тұңғыш съезіне, Қазақ АССР ғылым
саласы қызметкерлерінің съезіне, Қазақ АКСР ғылым саласы қызметкерлерінің съезіне, 1926 жылы Бакуде өткен Бүкілодақтық түркітанушылар
съезіне т.с.с. қатысты. 1929 жылы 2-4 шілдеде Қызылордада өткен ғылыми-орфографиялық конференцияға төрағалық етті т.с.с. Латын əліпбиін
насихаттайтын республикалық комитеттің құрамында болды.
1926-29 жылдары Қазақ Халық ағарту институтында қызмет етті, Қазақстандағы алғашқы жоғары оқу орны – Қазақ педагогикалық институтында, Қазақ мемлекеттік университетінде оқытушы, доцент болып еңбек
етті, оқулықтар, оқу құралдары мен оқу бағдарламаларын құрастырды.
Ғалым орыстарға қазақ тілін меңгертудің теориялық жəне практикалық
негізін қалаушылардың бірі болды, əліпби, емле, терминология, грамматика, стилистика, текстология бойынша еңбектер жазды. Білікті əдіскер
А.Байтұрсынұлы, М.Жолдыбаевтармен бірігіп оқу құралдары мен оқулықтар жазды. Ғалымның «Самоучитель русского языка для русских» атты еңбегі көп жылдар бойы оқытылып, негізгі оқу құралдарының бірі болды. Оқу
əдістемесіне байланысты «Оқыту əдісі мен програм жолындағы дамуымыз» («Жаңа мектеп». 1927, N10); «Диаграмдар, графиктер қандай болады, қалай салынады?» (Қызылорда, 1929); «Жаңалыққа» жетекші (Қызылорда, 1929); «Сауаттан» (Қызылорда, 1929) т.с.с. еңбектері жарық көрді.
Телжан Шонанов – тіл білімінің бірнеше саласы бойынша еңбектер
жазған білікті ғалым. Л.Толстой (Күн //«Жас қазақ». 1923, N4), А.Богданов
(Тұрмыс жүйесі білімінің қысқаша курсы. Орынбор, 1924), Каминский
(Ауылдағы кооперация туралы. Орынбор, 1925), Н.Крупскаяның (Ауыл
арасында саяси-ағарту жұмысы. Орынбор, 1925) т.с.с. еңбектерін аударумен қатар жазу, емле, терминология (Терминдер туралы //Бюллетень гос.
терминологической комиссии при КазНКП. 1935, N4); Тағы да терминдер
туралы //Социалистік Қазақстан. 1935, 20 май) мəселелерімен де айналысқан. Ғалым термин сөздерді қазақ тілінің дыбыстық ерекшеліктеріне
бағындырып жазу керектігін айта келіп, негізгі ұстанымдарын көрсеткен
(Шет сөздер імлəсі жайында // Еңбекші қазақ. 1929, 25 март, 26 март).
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Қоғам қайраткері, ағартушы, педагог, аудармашы Телжан Шонановтың
бір топ еңбегі өлкетану, жер мəселесі, география, қазақтарды қоныстандыру, отырықшыландыру, жер бөлу мəселелеріне арналған. Қайраткер
1923 жылы «Қазақ өлкесін зерттеу қоғамының» мүшесі, 1926-28 жылдары «Қазақ өлкесін зерттеу қоғамында» тарих-этнография секциясының
төрағасы болды. Т.Шонанов – «Қазақ жер мəселесінің тарихы» атты еңбектің авторы.
Ұсынылып отырған жинақта Т.Шонановтың ХХ ғасырдың басында
оқытылып, бірнеше рет жарық көргенімен, ғалымның репрессиялануына
байланысты кейін шықпай қалған оқулықтары, оқу құралдары, аудармалары, мақалалары, мұрағат деректері беріледі. Соңғы жылдары əліпби алмастыру мəселесі қолға алынуына, сол себепті емле мəселесінің жанданып,
у, и дыбыстарының таңбалануында, шет сөздердің игерілуіне қатысты көптеген таластардың өршуіне байланысты ХХ ғасырдың 20-30 жылдары бұл
мəселе қай бағытта өрбігенін көрсету мақсатымен Телжан Шонанов еңбектерінде қосар дыбыстарды таңбалауда, шеттен енген сөздердің берілуінде,
сөздердің бірге, бөлек жазылуында түпнұсқаны сақтауға тырыстық (сөз
соңындағы п дыбысының орнына б келетін тұстардан басқа жерлерде).
Болашақта ғалымның қазақ тіліндегі еңбектерімен қатар мұрағат қорлары
мен сирек қолжазбалар бөлімінен табылған еңбектерін толық қамтып, толық шығармалар жинағын шығаруды мақсат етеміз.
Қазіргі кезде ғылыми білімнің даму заңдылықтарына ерекше мəн
берілуіне байланысты жаңа концепциялардың пайда болу жолдары арнайы
зерттеуді қажет етіп отыр. Антропоөзектік бағыттағы ізденістер жеке тұлғалардың тіл білімінің дамуындағы, ғылым тарихындағы орнын айқындауға
бағытталған. Осыған байланысты жаңа бағыттардың қалыптасып, дамуына
байланысты ХХ ғасырдың 20-30-жылдарындағы зерттеушілердің ой-тұжырымдарына басқа қырынан үңіліп, қайта қарау қажет. ХХ ғасырдың 2030 жылдарындағы мектеп грамматикасы мен ғылыми грамматикалардың
арақатынасын сипаттау қазіргі кездегі ғылыми теориялардың талаптары
үдесіне сəйкес келе бермейтін қазақ тілі оқулықтарының мазмұнын сын
тұрғысынан қарастыруға да мүмкіндік береді. Орта мектеп оқулықтарының
негізінде логика-грамматикалық, құрылымдық-грамматикалық теориялардың өзара қатынасын талдау арқылы лингвистика ғылымы мен оқулықтар
арасындағы байланысты жандандыруға, қазіргі қазақ тілі ғылымының даму
үдерістеріне сəйкес баламалы қазақ тілі оқулықтарын құрастырып, бүгінгі таңда ерекше сұранысқа ие болып отырған қазақ тілді сөйлермендердің
лингвистикалық құзыреттілігін қалыптастыруға жол ашады.
Еліміздің ертеңі туралы ой қозғап, ұлттық қоғам құруды мақсат еткен
қазіргі кезде ХХ ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының еңбектерінен
тағылым алар тұстары, үлгі, тəжірибе боларлық дүние мол. Алаш зиялыларының ұлт мүддесі, тəуелсіздік жолындағы күресі егеменді Қазақстан
үшін тағылымы мен ғибраты мол жол болмақ. Алаш зиялыларының азаттық жолындағы істерінің байыбына барған сайын бүгінгі тəуелсіздігіміздің
мəнін сезінеріміз анық.
Орынай Жұбаева
филология ғылымдарының докторы
5
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Бес томдық шығармалар жинағы
Қазақ оқыу кемесійесінің білім ордасы
Жер жүзінің еңбекшілері, бірігіңдер!

Шала сауатты ересектер үшін
ОҚУ ҚҰРАЛЫ

Шонанов Т.
Хрестоматия для малограмотных взрослых

Типография Казакстанского государственного издательства
г. Кзыл-орда, 1926
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Жазыушыдан
Бұл кітап сауатсыздықты жойатұн алты айлық мектепті бітірген, шала
сауаттылар мектепте оқитын ересектерге арналып жазылған. Кітап, қолдан келгенше, комплекс жолымен жазылған. Комплекске келерлік ірі теме
жеті: мал бағу, егіншілік, кəперетсійе, саяси сауат, Ленин өмірі мен ісі,
төңкеріс мыйрамдары, есеп білдіргіш. Бұл ірі темелерді ұсақтап бөлуге де
келеді. Əр теменің ішінде керекті жерлерінде есеп, табиғат тану жайынан
мағлұматтар қыйыстырылып отырады. Сонда да кітабымыз таза комплекіс
жолына дəл үйлеседі дей алмаймыз. Оған түрлі себептер болды.
Шала сауаттыларға қымбаты із – жолын білу (справочное) мағлұмат;
қарта тану, пылан, маштабтарды жақсы білу. Қарта сықылды нəрселерді
салуға теқнійке жағы көтермейтүн болы. Кітап тым қымбатқа түсетүн болды. Сондықтан жағырапиядан алғашқы мағлұматты мұғалім үйретер деп
ойладық. Класта ілуге Қазақстан қартасы быйыл басылып шығады. Кітапта жер-су аттары кездескен сайын, сол қартамен мұғалім соларды іздеп
оқыушыларға таптырып отырыу керек: мың жер атын білгеннен бір жерді
қартадан таба білу артықтығын мұғалім есінде тұтсын. Сандар кездессе,
есептетіп, диағырамдар салдырып отырыу керек. Сандардан тұрмысқа керек қорытыу шығарып отыру керек.
Кітап қарамы кішкенелігінен керекті тағы бір-екі темені кіргізе алмадық. Іс істеп жүрген мұғалымдар кітаптың оңдайтұн жерін көрсетсе, алғыс
айтып қайта басыларында түзетіуге тырысамыз.
Қызылорда. 1925 жыл, ағұс

Жазыушы
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1. Мал бағыу
Мал бағыудың керектігі.
Осы күнгі жер үстіндегі үлкен мемлекеттер шарыуашылығының басты
түрлері үшеу: 1) пабірік-зауыт кесібі. Мұны өнерлі кесіп деп де атайды; 2)
ауыл шарыуашылығы; 3) өнерлі кесіп бен ауыл шарыуашылығы қатар тең
жүріп тұрған жерлер.
Өнерлі кесібтің гүлденіп тұрған жері – Аңглілійе, Белгійе, Герменійе
сықылдылар. Өнерлі кесіб бен ауыл шарыуасын тең жүргізіп тұрған –
Арқалық Американың қоспалы ыштаты. Ауыл шарыуасының күшті жері
– Ресей, Қытай, Үндістан сықылды мемлекеттер.
Ауыл шарыуасының осы күні екі мықты түрі бар: 1) егіншілік бен 2)
мал бағыу. Ресейде мал бағыудан егіншілік күшті. Сүйтіп, Ресей қалқы
егінші, Ресей қалқының 70% егіншілік кесібтен күн көреді. Малды көб
бағатұн елдер – Аргентине, Ұрағбай (Əмерикеде), Абыстралие, Жаңа Зеландия деген арал қалқы, Қазақстан сықылдылар.
Ресейдің мықты кесібі егіншілік болған соң, малсыз күні жоқ. Мал
құрыса, Ресейде егін салынбайды; егін салынбаса, Ресейдің барлық шарыуасы күйрейді. Егін салған елге малдың не керегі бар? – малдың керегі
мынау: егінді көліксіз салатұн машыйна Ресейде жоқ; болса өте аз. Сондықтан егінді көлік пен саламыз. Көлікті Ресей қара шарыуасы машыйна орнына жұмсайды. Ресейде егіншілік көлігі өліуі – əкесі өлгенмен тең.
Машыйнасыз елдің, егінші елдің көліксіз күні қаран. Малдың мынанда
басқа керек орны бар. Мал көңі мен тозған егіндікті жаңғыртыуға болады.
Басқа мəденійетті елдерде мал көңінің орнына қолдан ғылым мен жасап
егістігін жаңғыртады. Ресейде ғылым мен мал кезегінің орнына қолдан
нəрсе жасап егін жаңғыртыу əлі нашар.
Сөйтіп, мал əрі жер жыртыу, əрі жер жаңғыртыуға керек. Жана қолдан ғылым мен тыйландырғаннан мал кезегі мен тыйландырыудың артықшылығы болады. Мəденійеті төмен, машыйнасы жоқ егінші ел малсыз
күн көре алмайды. Бұл малдың егіншіге керектігі.
Жері егінге қолайсыз, өнерлі кесібі жоқ қазақ сықылды елдер малсыз
бір күнде өмір сүріп тұра алмайды. Мұндай жерлерде малды егін салыу
үшін ұстамақ түгіл, егін салмасада амалсыз ұстайды. Малдан ет, сүт, май,
тері, жүн, қыл алады. Отарбасыз парақұтсыз Қазақыстан сықылды жерде көлік машыйна орнына жүк тасыйды, адам тасыйды, көлікпен ғана қатынас болады. Отындық ағашы жоқ қазақ Қазақыстанда мал тезегі отын
болады. Мал тезегі болмаса, отынды қазақ басқа жерден сатып алар еді.
Басқа жерден отынға сатып алған ағаштың бұрауы алтынға түсер еді.
«Малдының беті жарық, малсыздың беті көн-шарық» деген сөзді осы күнгі
Қазақыстанға келгенде ғылым да дұрыстайды.
Қай ел малды.
Малдың ұзын санын алғанда, соғыстан бұрын Ресейдің малы тек əр
қалық Əмерекенің қосбалы ыштанынан кем еді; басқа елдің малынан көп
9
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еді. Соғыстан бұрын жер жүзіндегі ірі он мемлекет малының ұзын саны
мынадай болған:
Ел

Жылқы
Қоспалы штат 20,277,000
Ресей
34,555,000
Аргентійне
9,400,000
Бразійлійе
2,278,000
Абстралійе
7,289,000
Керменійе
4,524,000
Англійе
2,253,000
Пырансійе
3,236,000
Ійталійе
956,000
Қанада
2,596,000

Малының ұзын саны
Сиыр
Қой
Шошқа
60,502,000 53,633,000 69,620,000
51,622,000 66,025,000 14,088,000
28,786,000 80,401,000 2,900,000
11,100,000 93,003,000 800,000
30,705,000 10,550,000 18,401,000
20,182,000 5,803,000
21,294,000
11,866,000 30,480,000 3,700,000
14,436,000 16,425,000 6,720,000
6,199,000 11,162,000 2,508,000
6,533,000 2,175,000
3,610,000

Барлығы
204,032,000
166,290,000
121,487,000
107,181,000
66,945,000
51,803,000
48,299,000
40,817,000
20,825,000
14,914,000

Соғыстан соң бұлардың бəрінің малы азайған. Соғыстан соңғы малының ұзын санын алғанда жоғарғы елдердің орны болай өзгерген
(1921-жылғы сан):
Елі

Жылқы
Қоспалы штат 19,208,000
Ресей
26,956,000
Абыстралійе 2,421,000
Аргентійне
9,366,000
Бразійлійе
6,065,000
Керменійе
3,683,000
Англійе
2,213,000
Пырансійе
2,635,000
Қанада
2,814,000
Ійталійе
690,000

Малының ұзын саны
Сиыр
Қой
Шошқа
65,587,000 37,452,000 56,097,000
39,403,000 54,502,000 15,396,000
1,956,000 75,554,000 1,169,000
27,392,000 45,309,000 3,227,000
28,262,000 7,205,000 17,329,000
16,840,000 5,882,000 15,876,000
11,893,000 24,273,000 3,627,000
13,217,000 9,406,000 4,942,000
10,206,000 3,676,000 3,905,000
6,240,000 10,754,000 2,339,000

Барлығы
178,344,000
136,2570,00
91,100,000
85,294,000
58,861,000
42,281,000
42,006,000
30,209,000
20,601,000
20,023,000

Малының ұзын саны көп болғанмен Ресейдің елі де көп. Сондықтан
малын жанға бөлгенде Ресей малға онша бай елге қосылмайды.
Əр елдің малға байлығын көрсеткенде төмендегідей болады. 1921 есеп
бойынша, əр елде мың жанға мынадай малдан келеді.

1921 ж.

Барлығы
1913 ж

1921 ж.

1913 ж.

1921 ж.

1913 ж.

1000 жанға келетін малы
Сиыр
Қой
Шошқа
1921 ж.

1921 ж.

1913 ж.

Жылқы

1913 ж.

Ел

Абыстралійе 511 445 1750 1777 20876 13897 122 128 23259 16247
Аргентійне
1114 1098 3855 3149 10766 5209 388 371 16153 9827
Қоспалы штат 221 182 658 620 583
354
714 531 2176 1687
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Қанада
Ресей
Англійе
Прансійе
Германійе
Ійталійе
Бразійлійе

360
269
50
82
70
27
--

435
198
47
67
62
27
--

907
428
262
365
311
179
1279

1164
320
251
337
281
170
945

302
681
674
415
89
322
439

419
376
513
240
98
320
235

501
166
85
170
338
172
766

445
116
66
126
265
66
566

2070
1544
1071
1032
808
620
-

2463
1010
877
770
706
581
-

Борыйсұптың «Шарыуашылық жағырапыйасынан» алынды.
Оқыушыға жұмыс: Көрсетілген он мемлекет соғыстан қанша мал
зыйан көргенін есептетіу керек (төлінен басқа). Əр елдің малы соғыс
салдарынан неше % кемігенін шығартыу керек. Сыйыр қайда, қой қайда, жылқы қайда, шошқа қайда көбірек екенін аңғартыу керек. Соғыстан
бұрынғы, соңғы елдің малына дыйағырам салдырыу керек.
Ресейдің қай ауданы малға бай.
Соғыстан бұрын да, соң да Ресейдің малға ең бай ауданы – Қазағыстан.
Ресейде басқа мемлекеттердей мал санын анық біліу қыйын. Бұрын ізбордан қашып қазақ сықылды елдер малын тіпті аз көрсететүн еді. Алты-жеті
жүз жылқылық үйлер көбінесе жүзге толмайтұн жылқы жаздыратұнұн
білеміз. Пересилен мекемесінің он екінші жылғы санағында ырғыз уйезіндегі бір ауыл елдің жылқысы мыңнан кем жазылған. Жылы дұрысында
сол ауылда сол алты-жеті жүз жылқы айдаған он шақты үй бар еді. Сол
ауылдың жартысындай үйлерде орташа салғанда жүз шамалыдан жылқылары болған еді. Осындай азайтылған сандарға қарағанда да Қазақыстан
малы əр кентіне, Абстралійе, қоспалы іштат сықылды малды жерлерден
көп қалыспайтұн еді. Қазақ малы ол кезде толық жазылып жүрген болса,
Қазағыстан жер жүзінде малға ең бай жер болыуы даусыз. 1916-жылғы
есеп бойынша, Ресейдің əр ауданында ауылдағы əр бір жүз жанға мынадай
малдан келеді:
Əрбір 100 ауыл жанына келетін малы
Аудандары

Жылқы

Сыйыр

Қой

Шошқа

Бəрін
сыйырға
аударғанда1

1) Қара топырақты аудан

26,1

39,3

54,5

16,8

78,7

2) Қара топырақсыз аудан

19,9

40,7

51,1

15,2

72,9

3) Арқалық Қапқаз

36,3

68,2

137,6

28,9

134,6

4) Сыйыр
5) Қазақстан
6) Бүтін Ресей

63,7
67,9
30,1

99,7
96,9
51,7

97,3
229,9
80,7

36,2
11,9
18,1

189,0
205,9
99,8

Жылқы мен сыйыр тең, алты қой бір сыйырға, төрт шошқа бір сыйырға тең
қылып алынған.

1
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Малды адам йə жүніне, йə сүтіне, йə етіне, йə күшіне бола ұстайды. Қазақ малы Ресейде етке жақсы, күшке тəуір саналады; бірақ жүнімен (түйеден басқасы) сүтке олқы соғады.
(Сандар прапессұр Ағанұбыскій «Шарыуашылық жағрапыйасынан»
алынған).
Оқыушыларға жұмыс. Алдыңғы мақаладағы тəрізді болады.
Жылқы бағыу.
Жылқысының ұзын санын алғанда, Ресей жер үстінде бірінші орын
алады. Ресейде 27 міліиондай жылқы бар. Адамға бөлгенде, Ресей 4-інші
орын алады. Сүйтіп, Ресей жылқыға тым бай емес.
Тұқым жағынан Ресей жылқысының көбі жабы болады. Ең көбі мəстек пен дала (қазақ, сібір, қалмақ жылқысы сияқты) жылқысы. Бұлар уақ
тұқымдар; күші де шамалы болады. Ресейде ауыр жүк тартатұн ірі күшті
жақсы тұқым – бійтүк дейтүн жылқы. Бійтүктің көп ұсталатұн жері, тұқымы таза болатұн жері – бараныж, тамбоб, тұула, быладіймійр гүбірнелері.
Бараныж гүбірнесінде жақсы ат өсіретүн атақты «арлобыскій» зауыт бар.
Орыстың атақты «Арлобіскій» деген желгіштерінің шығатұн мықты бір зауыты – қыренұбскій. Бірақ, бұл күнде таза бійтүк Ресейде тіпті аз қалғандығы байқалады. Азамат соғысы кезінде Ресейдің жақсы жылқыларының
көбін жанаралдар сыртқа сатып жіберген. 1923 жыл Мəскеуде бүтін Ресейлік ауыл шарыуасының көрінісі (өстебке) болғанда, көрініске ел таза
бійтүк тауып алып келе алмаған.
Қасыйет жағынан да Ресей жылқысы батыс Еуропа жылқысынан төмен.
Еуропада «першерон», «Сүуппөлік» деген жылқы тұқымдарының тірілей
салмағы 30-40 пұт келеді. Бұлар қара жол мен 300 пұттай жүк алып жүреді;
күніне 200 шақырым жер алыуға шамасы келеді. Орыс мəстегінің тірілей
салмағы 12-25 пұттай; қара жол мен 50 пұттай жүк тартады; ең мықты аты
ғана 100 пұттай жүк алып жүреді. Поштамен жүргенде орыс мəстегі күніне
80-100 шақырым алады деп есептейді. Батыс Еуропа аттары ерте шыйрап,
ерте жұмысқа жарайды.
Жылқыны жегіуге, мініуге, жер жыртыуға ұстайды. Желгізіп, шаптырып бəйгі алыу үшін де ұсталатұн жылқылар бар. Қазақ жылқының күшінен пайда көріуден басқа, етін де жейді; сүтін де ішеді; қылын да күзеп
алып нəрсе жасайды, иа сатады.
(сандар Борыйсұбтың «Шарыуашылық жағырапыйасынан» алынған).
Сыйыр.
Сыйырды сүті, күші, еті үшін ұстайды. Бұл үш қасійет теп-тегіс
бір сыйырда болуы қыйын. Сондықтан жақсы сыйыр иа сүтті, иа күшті,
иа етті болыу керек. Осы күні адам таңырқарлық иа сүтті, иа етті, иа күшті сыйырлар бар. Бұлардың тұқымын сұрыптап, бірте жақсартқан адамның өзі. Сыйыр ыссы жерде де, суық жерде де тұра алады. Сондықтан
сыйыр ұстамайтұн жер жоқ. Сыйырдың тұқымы жақсартыуға, өзгертіуге
келгіш. Соның үшін сыйырдың осы күні өте сүтті, күшті, етті тұқымдары
бар.
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Ресейде қырқ мілійондай сыйыр бар. Сыйыр байлығында Ресей бесінші орын алады. Сөйтіп Ресей сыйырға тым бай жер емес. Ресей сыйырының тұқымы да онша асыл емес.
Ғолландійа сыйырының тірілей салмағы 30-45 пұт. Жылына бес
мың кеседей сүт береді. Бордақта байланған аңгылшан сыйырының
тірілей салмағы 80 пұт тартады. Тірілей салмағының 70% сойғанда ет
болып шығады.
Орыстың жай мөшке сыйырының тірілей салмағы 12-15 пұт. Сойғанда 30-40% ет болып шығады; жылына сегіз жүз – мың екі жүз кесе сүт
береді. Орыс сыйырының ішінде етті тұқымы өкірайынскій (шеркасіскій)
деген көк сыйыр мұның тірілей салмағы 20-40 пұт. Сойғанда 50%-тейі ет
болады. Еуропаның жақсы сыйырлары 1½ қадақ пішен берсе бір қадақ сүт
береді; орыс сыйыры 4-7 қадақ пішенге бір қадақ сүт береді. Орыс сыйырының белгісі – уақ, тұқымы кем, тамағын дұрыс ақтамайды.
Орыс сыйырының сүтті тұқымдары: ғолландіскій, иараслабіскій, қалмағор дегендер. Еттісі – шодгөрін. Күштісі өкірайінскій (қазақ мұны «Ресей», саранау дейді). Əрі етті-əрі күштісі қалмақы, қазақы сыйырлар. Бөкейлікте қызыл қасқа сыйырлар қалмақы тұқым. Қалмақы сыйыр қызыл
қасқа келеді. Қазақ даласына көнбістісі де қалмақы сыйыр. Ресейде сыйырдың санын арттырып, сапасын жақсартыу кезектегі мəселе.
Қой бағыу.
Қазақ қойдың етін жейді, сүтін ішеді, тезегін отқа жағады, жүнін кійім
қылады, кійіз басады, сатады, терісін тон қылады. «Тоғыс қабат торқадан
тоқтышағым терісі артық» деп мақтанады. Еуропа елі де қойдан қазақ сыйақты пайда шығарады, бірақ сүтін ішпейді. Сондықтан бұлар етті, жүндес
қойды жақсы санайды.
Ресейде елу бес мілійендей қой бар. Жанға бөлгенде Ресей онша қойлы
болалмайды, бесінші орында тұрады. Еттілік, жүндестік жағынан Ресей
қойы Еуропа қойынан төмен.
Жүндес тұқым – мерейнос деген қой. Мерейнос жүні тығыз, жіңішке
болады. Бір қырыққанда мерейностан жыйырма қадақтай жүн алынады.
Орыс сарығы бір қырыққанда 2-3 қадақ қана жүн береді. Жүні əрі сійрек,
əрі жұуан келеді. Басқа елдердің гемпішійр, сауаттауын деген етті қойларының тірілей салмағы 7½ пұт келді. Орыс қойы тірілей 1-2½ пұт келеді.
Орыс қойы ұяң жүнді, қылшық жүнді болып бөлінеді. Қылшық жүніміз
орыс сарығы, қазақ қойы сықылдылар. Ұяң жүнді мерейнос қойлар. Ресейде соғыстан бұрын 2160000 ұяң жүнді қой болған. Бүл күнде бұлардың
11600-дайы қалған.
Ресейде ең етті қойға қазақ қойы қосылады. Бірақ қазақ қойының жүні
жаман. Дегенмен Еуропа қойлары да сұрыптала-сұрыптала ұяң жүнді
болған. Қазақ қойында жүндестерін іріктей-іріктей ұяң жүнді қылыуға
мүмкін.
Бұлардан басқа Ресейде Романобіскій деген қылшық жүнді қой бар.
Мұның терісі жақсы болады. Түркістанда қаракөл сарық өсіріледі.
Соғыстан бұрын Ресей қойынан жылына он мүлійен пұттай жүн
алатұн. Бүтін жер жүзінде жетпіс бір мүлійен пұттай жүн алынатұн. Соғыс
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соңынан Ресей қойына 3,6 пұттай жүн қырқады. Ұяң жүні жетіспей, соғыстан бұрын Ресей сырттан үш мүлійен пұттай жұмсақ жүн ала тұратын.
Сыртқа бір мүлійен пұттай жүн шығаратұн.
(Борисобтың «Шарыуашылық жағрапійасынан»)
Қазақыстанда мал бағыу.
Шарыуашылығының қай түрі басымдығына қарай, Қазақыстанды үш
ауданға бөліуге болады: 1) Əр қалық егінші аудан. Мұнда 387,400 шаршы шақырым жер бар. Бұл бүтін Қазақыстанжерінің 20% болады. 2) Орталық мал бағып-егіншілік қатар жүргізетін аудан. Мұнда 360,200 шаршы
шақырым жер бар. Бұл бүтін Қазақыстан жерінің 19% болады. 3) Оңтүстік
көшіп жүріп мал бағатын аудан. Мұнда 1,192,400 шаршы шақырым жер
бар. Қазақыстан жерінің 61% болады.
Қазақыстан елінің дені (56,6%) егінші ауданда тұрады. Онан соң қалықтың көп тұратын жері (23,6%) оңтүстік мал бағатын аудан. Мал мен
егінді қатар жүргізетүн орталық ауданда ел аз (19,6%) тұрады.
Арқалық егін салатын аудандағы үйлердің 87,2% орыс, 12,8% қазақ.
Орталық аудандағы үйлердің 89,7% қазақ, оңтүстіктегі үйлердің 98,3% қазақ. Егіндік аудан қалқының көбі орыс болып шығады. Егін салатын ауданда кесіптің бір мықтысы мал бағыу. Орталық ауданда егіннен мал бағыу
күшті. Оңтүстікте ел тек мал бағып ғана күн көреді.
1920-жылы бүкіл Қазақыстандағы 13,192,370 бас малдың 7,856,220
басы (59,6%) көшпелі қазақтікі болған.
Қазақыстанда кесіптің мықтысы – мал бағыу. Мал баққызатұн Қазақыстанның ауасы, топырағы, шөбі, жолы мен базары іреті.
Шадрійн
Қай гүбірнеде қандай мал көп.
Қазақыстанның жер ыңғайына, табыйғатына, ауасына, тұрмысына қарай əр ауданда əр түрлі мал көбірек ұсталады. Соғыстан бұрын Қазақыстанда мал бітіу жайы бұлай еді. Батыстан шығысқа қарай жүрген сайын
жылқы көбейе беріуші еді. Ең жылқылы гүбірнелер Семей мен Ақмола
еді. Енді шығыстан батысқа қарай жүрген сайын сыйыр көбейіуші еді.
Сыйырлы гүбірнелер Бөкейлік, сонан соң Орал болыушы еді. Қазақыстанның орталығында қой, түйе көп болыушы еді. Қазақыстанның бұрынғы
қойлы, түйелі жерлері Торғай мен Орал облысы болыушы еді. Жаныарқадан оңтүстікке жүрген сайын қой мен түйе молайып, оңтүстіктен Арқаға
жүрген сайын егінші, темір жолға, базарға жақын жерлерде сыйыр көбейуші еді. Мысалы үшін алсақ, адайдан темір елі, темір елінен Ақтөбе үйезі
сыйырылырақ деуге болатұнды. Иа Ырғыз, Торғайдан Қостанай сыйырлы
деуге сыйыйушы еді.
Соңғы жылдары соғыс салдарынан, жұт ұланынан мал өте азайып
кетті. Сонда да Қазақыстанда жылқыға байрақ жер Семей, сыйырылырақ
аудан Бөкейлік; қойлырақ, түйелірек жер – оңтүстік адай. 1923-жылғы Қазақыстан мемлекет санақ мекемесінің есебінде қай гүбірнеде қандай мал
көптігі мына түрде:
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Гүбірнесінің барлық малының ішінде жылқы:
Семей –– 22,3%
Ақмола –– 21,5%
Қостанай –– 18%
Торғай үйезі –– 17%
Ақтөбе –– 11,4%
Орынбор –– 15,9%
Бөкей –– 9,5%
Адай –– 6,2%
Орал –– 2,7%
Бөкей –– 49,2%
Қостанай –– 40.6%
Орынбор –– 38,1%
Орал –– 37,5%
Ақмола –– 37,4%
Ақтөбе –– 35%
Семей –– 27,4%
Торғай үйезі –– 21,4%
Адай –– 0,3%
Адай –– 71,8%
Орал –– 52%
Торғай үйезі –– 45,8%
Орынбор –– 42,9%
Семей –– 41,7%
Ақмола –– 37,2%
Қостанай – 37,2%
Ақтөбе – 31,1%
Бөкей –– 24,7%
Адай –– 10,1%
Торғай үйезі –– 7,4%
Ақтөбе –– 5,3%
Бөкей –– 5,2%
Семей ––5,2%
Орал –– 2,9%
Қостанай –– 2,7%
Ақмола –– 1,9%
Орынбор – 1,1%
Семей –– 2,5%
Ақмола –– 1,2%
Орынбор – 1%
Ақтөбе –– 0,9%
Қостанай –– 0,6%
Бөкей –– 0,2%

Сыйыры:

Қойы:

Ешкісі:

Шошқасы:
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Торғай үйезі –– 0,1%
Орал –– 0,03%
Адай –– жоқ.
Бүтін Қазақыстанда қой 43,3%, сыйыр – 31,2%, жылқы – 16,6%, ешкі –
4,2%, түйе – 3,5%, шошқа – 1,2%, шошқаны орыстар бағады.
Сұраулар: Қай гүбірнеде қай мал көптігін табыңдар! Қазақыстанда ең
көбі қай мал. Əр гүбірненің əр түлік малына дыйағырам салыңдар! Бүтін
Қазақыстан малына өз алдына бір дыйағырам салыңдар.
Түркістенде мал бағыу.
Түркістеннен Қазақыстанға Сыйрдарійе, Жетысіу гүбірнелері мен Қарақалпақ аптаномійалы облысы қосылады. Қарақалпақ төңкерістен бұрын
Сырдарыйаның Амударыйа бөлімінде болатұн. Бүтін Түркістенде малға
бай жер – Сырдарыйа мен Жетысіу. 1917-жылы Жетісыуда 7,271,000 бас,
Сырдарыйада 6,569,000 бас, Амударыйада 531,000 бас мал болған. Жетісыуда малдың 70%, Сырдарыйада 60% қой болған. Амударыйа малының
дені 45% ешкі болған. Сол жылы бүтін Түркістен малы 18,818,000 бас.
Сонда бүтін Түркістен малының 1917-жылы 75% Қазақыстанға қараған
гүбірнелерінде болғаны.
Жұт бен соғыс салдарынан Түркістен малы көп кеміді. 1920-жылы
Жетісыуда 2,860,000, Сырдарыйада – 2,795,000, Амударыйада – 243000
бас мал болған. Алдыңғы екеуінің қойы – 60%, 27% болған. Амударыйада
ешкі – 33% болған. Басқа малға қарағанда Сыр мен Жетісыуда ешкі көбейген.
Ешкі сырда 27% (1917-жылы 17%), Жетісыуда 12% (1917-жылы 8%)
болған. «Есі кеткен ешкі жыйнайды» деген мақал босқа айтылмаса керек.
Ешкіні сүті үшін ұстаған болады. 1920-жылы бүтін Түркістенде небəрі
7,962,000 бас мал (Қазақыстанға қараған жерде неше % мал тійетінін табыңдар!)
Қазақ жылқысы.
Қазақ жылқысы салт мініуге, жеңіл жүк салған арбаға жегіуге жақсы.
Қазақ жылқысының артықша қасиеттері – талмай ұзаққа шапсаң
жүретүндігі, от пен сыуды талғамайтындығы, жұмысқа беріктігі, етке
шыққыштығы, суық пен ыссыға беріктігі. Қазақ аты 120-150 шақырым
жерге бірден талмай жетеді. Бірақ, қазақ жылқысын бойы аласы (орташа
екі ез), еті аз. Бойы аласалығынан атты əскер қазақ атын аз мінеді. Тапалдығының орнына қазақ жылқысы көнбісті, шапшаң. Шынында əскерге
мініуге қолайсыз емес.
Қазақ жылқысының тұқымын екі жолмен асылдандырыуға болады.
Бір жолы – қазақтың өз жылқысының тұқымын іріктеп ең жақсыларынан
бала тыуғызып, жастарын дұрыс асырап өсіріу. Мұны өз ішінен жақсартыу
дейміз. Бұл ұзақ, қыйын. Бірақ сенімді жана шарыуашылыққа тійімді жол.
Екінші жол – қазақ жылқысын араб, түрікпен тағы басқа тұқымдармен үзбей шағылыстырып, қанын араластырып отырып, жайлап қазақы қанды
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құртып басқа тұқым шығарыу. Бұл – оңай жол. Бірақ сенімсіз тайғақ жол,
шарыуаға пайдасы аз жол.
Қазақыстан індік санақ мекемесінің есебінше бүтін Қазақыстанда (Түркістеннен қосылған жерден басқа) 1923-жылы 1,245,379 бас, 1924-жылы
1,665,734 бас жылқы болған.
«Сабетіскій Кіргізійе»-ден.
Аттың сыны.
Шоқпардай кекілі бар, қамыс құлақ,
Қой мойынды, қоян жақ, бөкен қабақ,
Ауыз омыртқа шығыңқы, майда жалды,
Ой желкелі, үңiрейген болса сағақ.
Теке мұрын, салпы ерін, ұзын тісті,
Қабырғалы, жоталы болса күшті;
Ойынды еті бөп-бөлек омыраулы,
Тояттаған бүркіттей салық төсті.
Жуан, тақыр бақайлы, жұмыр тұяқ,
Шынтағы қабырғадан тұрса аулақ,
Жерсоғарлы, сіңірлі, аяғы тік,
Жаурыны етсіз, жалпақ, тақтайдай-ақ.
Кең сауырлы, тар мықын, қалбағайлы,
Алды, арты бірдей келген, ерге жайлы,
Күлте құйрық, қыл түбі əлді келіп,
Көтендігі шығыңқы, аламайлы.
Ұршығы төмен біткен шақпақ етті,
Өзі санды, дөңгелек келсе көтті,
Сырты қысқа, бауыры жазық келіп,
Арты талтақ, ұмасы үлпершекті.
Шідерлігі жуандау, бота тірсек,
Бейне жел,тынышты,екпінді мініп жүрсең;
Екі көзін төңкеріп, қабырғалап,
Белдеуде тыныш тұрсын, байлап көрсең.
Тығылмай əм сүрінбей жүрдек, көсем
Иек қағып, елеріп, жүрсе əсем,
Шапса – жүйрік, мінсе – берік, жуан, жуас,
Разы емен осындай ат мінбесем!
Аяңы – тымақты алшы кигізгендей,
Кісіні бұлбұл қағып жүргізгендей,
Шапқан атқа жеткізбес бөкен желіс,
Ыза қылдың қолыма бір тигізбей!...
Абай
Қазақыстан сыйыры.
Қазақыстанда сыйырдың ең көбі қазақы тұқым; сонан соң қалмақы
сыйыр. Бұлардан соңғы көбі ұукырайынадан келген көк сыйыр мен неміс
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тұқымы қызыл сыйыр. Қазақы сыйыр мен қалмақы сыйырлардың қасиеттері: күштілігі, еттілігі, етке тез шыққыштығы, күтімі болса сүтке тəуірлігі. Қазақы сыйыр жылына орташа алпыс шелек сүт береді. Қалмақы
тұқымнан қазақы сыйыр уағырақ; бірақ, етке шыққышырақ. Бордақта байлаған қалмақы өгіздің тірілей салмағы 16-47 пұт шамасы келеді. Бордақта
байлаған қазақы өгіздің тірілей салмағы – 32,1-36 пұт келеді. Майы мен
сүті 4-8% келеді. Дұрыс күтіп, тұқымын аздырмай, сұрыптап жақсартып
отырса, қалмақы сыйыр мен қазақы сыйыр Ресейдің үлкен қалаларында,
шет мемлекеттерінде көрнекті орын алады. Қалмақы сыйыр Бөкейлікте
көп ұсталады.
Ұукрайынаның көк сыйыры мен немістің ірімшіктей қызыл сыйырын
Ресейден келген қара шарыуалары ала келген. Бұл сыйырлар арқалық егісті
жерде көбірек ұсталады. Көк сыйыр қалмақы сыйырдан еттірек, күші өте
көп, сүтті болып кетіу де мүмкін. Көк сыйыр жылына орташа 120-160 шелек сүт береді. Май 4,5-8%-тей.
Неміс сыйыры сүтті; бірақ, еті аз. Жана семіргіш емес. Бұл сыйыр
жылына 180-200 шелек сүт береді. Майы 3-4,5%.
Қазақыстанда шарыуаға пайдалысы осы төрт түрлі сыйыр. Басқа
тұқымдар тіпті аз жана шарыуаға пайдасы шамалы.
Бұл төрт тұқымды аздырмай, жақсы күтіп, сұрыптап тұқымын жақсартып отырыу керек.
Жақсы кемдігінен бұл тұқымдар азыңқырап барады. Аздырмасқа қам
қылыу керек.
Қазақыстанның кіндік санақ мекемесінің есебінде бүтін Қазақыстанда
(Түркістеннен қосылған жерден бөлек) 1923-жылы 2,336,576 бас, 1924жылы 3,469,213 бас сыйыр болған.
«Сабетіскій Кіргізійе»-ден.
Қазақы қой.
Қазақтың ең көп ұстайтын малы – қой. Қазақ қойы құйрықты келеді;
Ресейде етті қой есептеледі. Қазақ қойының тірілей салмағы 5 пұтқа шамаласады. Сойғанда тірілей салмағының 53-55% ет болып шығады. Семіз ірі
қойлардың құйрық майы бір пұт шамасында болады. Жай орташа қойлар
15-20 қадақ болады. Қазақы қойдың жүні өте аз. Екі қырыққанда бір қойдан бес жарым, алты қадақ жүн түседі. Жүні қатаң, ірі, төмен қол келеді.
Қойдың сүті кем. Күніне бір саулық екі-үш кесе сүт береді. Қазақ қойы
көнбісті, жаз ыссыға, қыс суық пен аштыққа көп шыдайды. Орыстың сарығынан қазақ қойы ірі.
Қазақ қойдың пайдаға асырмаған жерін қалдырмайды. Қойдың сүті,
еті, май, тамақ болады. Жүні берісі кійім, төсек болады. Қарны, шегі əрі
тамақ, құрал, ыдыс болады. Құмалағы отын болады. Қи майы болады.
Ағашсыз, отынсыз қазақ даласында мал тезегі болмаса, шарыуаға орасан
қыйын болар еді.
Балашоб «Түркістан шарыуашылық жағрапыйасынан».

18

Бес томдық шығармалар жинағы
Қойшы.
Тынық түн табиғатты маужыратқан,
Қотанда қой мен сыйыр жұусап жатқан.
Көмескі айдың түрі күңгірттеніп,
Маржандай аспан, жұлдыз жымың қаққан.
Жел тынық, қозғалмайды шөптің басы,
Айдын көл құрағы мол елдің қасы;
Айнадай тынық сұуда еркін жүзіп
Шығады сыңқылдаған құстың дауысы.
Іит үрмей, адам жүрмей тынған кезі;
Тыныштық жан біткеннің қылған кезі;
Қотанда қой шетінде арпалысып,
Төңбекшіп қойшы жатыр жалғыз өзі.
Жел-қом ер жастанғаны, тоқым – төсек;
Үйренбей өскен жанбас көрпе төсеп;
Тақыр жер батпақ түгіл жұтсадағы
Іренжіп оны сірə қылмайды есеп.
Ол түгіл көрген сорлы онан зорын;
Арқасын тыр-тыр қасып алмай қолын;
Үстінде кірлі көйлек пара-пара
Қорлықтан көрмегені бар ма оның?
Келеді қойшы болып он бесінен,
Кетпестің бір мыиқнат зердесінен,
Ата-ана тұуып өскен, құрбы-құрдас,
Еш кезде шығармайды елді есінен.
Жастанып жел-қом ерін жатса қойшы,
Тынышып ауыр ойға батса қойшы,
Жылы сөз «шырағым!» деп айтар жан жоқ
Жүргенін ескереді жатда қойшы.
Анау бай жыуан қарын, шүйде желке,
Қолында ақ тайағы тұрып ерте:
«Атаңа нəлет, ійт-ау, тұрсайшы!» деп
Бүйірін ауыртады түрте-түрте.
Төңбекшіп түні менен ой ойлаған,
Қыйалын жан серігі қойалмаған:
Сартылдап ақ-тайақ да тійіуші еді,
Кезеңде тəтті ұйқыдан ойанбаған.
Бəйбіше мынау жүрген былық-сылық еткен,
«Қойшы ійттің баласы!» деп күнде тепкен.
Жалшыны қарсыласқан қарғап сілеп,
Жері аз ба, құуып шығып тентіреткен?
Мұншама таусылмайтұн неткен қорлық!
Жаратқан мұнша неге Құдай қор ғып!
Қарғыс па «қойшы» деген тағылған ат,
Көретін өміріне жұрттан зорлық.
Атаған бұл сорлыны қайдан қойшы?
Жақсы атты алмайтұғын байдан қойшы,
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Түтіндей сармасаға корек болып
Ыстықта өріске қой жайған қойшы.
Жаралып дүниаға неге келмек?
Кетеді жүйрік қиял жоғары өрлеп.
Кірпігі қағылмайды бір-біріне
Тəтті ойды таң алдында қылып ермек.
Біресе елестейді тұуған елі,
Көбелек балалар мен құуған елі.
Өткелдің құмдарында қармақ салып,
Ойнаған асық, топай таныс жері.
Əлдилеп алдына алып сүйген ана,
Қосылып қайғысына күйген ана;
«Қалқам!» деп ыйманы мен қабат айтып
Мəңгілік ақ кебінді кійген ана.
Кетпеген қызық дəурен онан əрі,
Езіліп көргенімнің бейнет бəрі;
Қайғырып жас жүрегі қанға толып
Жарыққа бір шығалмай келеді əлі.
Жан болып жаралыудан мақсат неді?
Деген ой көкірегін құрттай жеді;
Қарғалған қойшы деген атты тағып
Байға құл болып мəңгі жүріу меді?
Болмаса бір жарық таң атпақшы ма?
Сорлылар еркін тұрмыс таппақшы ма?
Жойылып дүниеден қарғалған ат
Дəмінен бостандықтың татпақшы ма?
Күн қызып мүйнет сайын желде тынып,
Сармаса аспан жүзі ың-жың болып;
Мейірімсіз бір жағынан мазалайды,
Біреуі қолға, біреуі бетке қонып.
Ыстықта таңдай қатып ерін кеуіп,
Бір жұтым саумал үшін елге келіп;
Сабаға көзді қадап ынтықсада,
Айайтұн бəйбіше ме қымыз беріп.
Жас жанын ұудай жайлап, құрттай жеген,
Тілегі: «қойшылықтан шықсам» деген.
Бірдей боб басқалар мен күн көрісте,
Уа, жастық! Үлесімді алсам деген.
Ыңырсып жұусаған қой, күйіс бырт-бырт
Түрулі есіктері ұйқыда жұрт.
Талықсып табиғаттың тылсымына
Мұңданып басын ійген, дала жымжырт.
Қасынып қотанында қойшы жатыр,
Тынсайшы мазаламай, бійт батыр!
Таң келед, байда келіп қала ма деп
Кірді ол тəтті ұйқыға балдай татыр.
Бейімбет
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Түйе.
Түйе шөл жердің малы. Түйе сұуық жерде тұралмайды; жылы жерді сүйеді. Сондықтан сұуық жақта түйе болмайды. От арбасы жоқ. Сұумен қатынас жолы жоқ Қазақстан сықылды жерде түйеден артық көлік
жоқ. Түйе əрі күшті, əрі жүрдек, əрі көнбісті мал. От арба салыуға қыйын. Ат бен, өгіз бен өтіуге келмейтүн өткел шөл далаларда түйе мен ғана
жүк тасып, қатынас жасауға болады. «Түйе – шөлдің кемесі» деген мақал
бар.
Қазақстан оң түстігі үлкен жалпақ-жалпақ шөл мен құм. Ақмоланың
Түркістенге ұштасқан шетінде жалпақ бетпақ шөлі бар.
Бетпақтың ауданы 70 мың шаршы шақырымдай. Ақтөбенің оң түстігінде Қарақұм, Борсық деген шөл құмдар бар.
Сырдария мен Қарақалпақ жерінде қызыл құм бар. Каспий мен Арал
арасында адайдың үстірт деген шөлі бар. Бұл жерлерде иə тұшшы өзен, иə
көл болмайды. Жер астындағы сұулары да тұшшы бола бермейді. Бір неше
күндік жерлерде құдық та ұшырамайды. Бұл шөлдер арқылы тек түйе мен
ғана өтіуге болады. Қазақ түйеден айырылса, Ресей темір жолдан, ағылшын кемесінен айырылған сияқты болар еді.
Жай түйе артқанда 15 пұттай жүк көтереді. Нар 20 пұттай жүк бен
үстіне мінген кірешіні көтеріп отырады. Салт мінгенде түйе күніне 8090 шақырым болады. Жүк бен күніне 60 шақырымдай алады. Қысты гүні
соқпалы жолда жүк бен 35 шақырымдай алады. Қара жол мен түйе 50-60
пұт жүк тартады.
Түйе тамақ талғамайды, сұу таңдайды. Түйеге таза тамақтың бəрі ас болады. бірақ ылас тамақ жесе, түйе өледі. Түйе қатбасының көбі сұудан болады. Сарғайған, құрттаған, жылыған сұу ішсе, иə қақтың, апанның сұуын
ішсе түйе өледі.
Түйенің еті тəтті болады. Сүті шұбат болады. Жүні қымбат кійім болады. Терісі сыйыр терісінен қымбат өтеді.
1923 жылы Қазақстанда (Түркістенсіз) 261,616 бас, 1924 жылы 303,88
бас түйе болған.
Сұраулар: Қазақстан барлық түйесі мен 6 айда қанша жүк тасыр еді.
Қанша жерге жеткізер еді?
Толғатар сыйырдың белгісі.
Сыйыр 9-10 ай көтереді. Орташа 280 күн бұуаз болады. Ійесі сыйырының қашан қашқан мезгілін ескеріп қойыу тиіс. Қашқан күнінен 9-10 ай
өткен соң сыйыр бұзаулайды деп шамалауға керек.
Бір неше күн ішінде жақында толғатар сыйырдың мынадай белгілері
болады: желіні үлкейеді; емшегі дертеді; тартып қараса, ақ ұуыз шығады.
Бұзаулаудан бір жұма ілгері сарпайы төлежіп салбырайды. Сарпайының
ішкі жағы қызарады. Ішінен ақ шарана аға бастайды. Мұны қара шарыуа
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«тыныс» дейді. Бұл сарпайына қан көбірек жыйылғаннан болады. Осындай
белгілері білінген бұуаз сыйыр бір-екі күнде бұзаулайды. Ондай сыйырға ылғый сер салып қарап тұрыу керек.
Сыйыр жатқаннан түре келіп тұрса, толғағы жеңіл болады. Бірақ,
толғатқан сыйыр шаршап жатса, қамшы жағына жатқызбай, мінер жағына
жатқызыу керек. Үйткені бұзау көбінесе сыйырдың қамшы жағында жатады. Толғатқан сыйыр қамшы жағына жатса, бұзауын езіп, тұншықтырып
өлтіріуге кəдік.
«Нобый деребне»ден
Толғатқан сыйырға жəрдем.
Сыйыр бұзаулауы бұлай болады: жатырының ауызы ашылып, кеңійді;
қағанақ жарылады, бұзау шығады, шұуы түседі.
Толғатқанда жатыр кішірейіп тартылады. Жатыр тартылғанынан сыйыр күшенеді, мықышыйады. Күшенгеннен қағанақ жарылып, шарана
ағады. Шарананың сұуы мен бұзау ысырылып, шығатұн жолына келеді.
Сыйыр күшеніуін қойа тұрады; дем алады. Бір азырақтан соң сыйыр тағы
күшенеді; кейде бұл жолы тұмсығы да көрінеді. Сыйыр күшеніуін қойады.
Мұнан соң күшенгенде бұзау сыртқа шығады. Кейде бұзаудың қағанағы
жыртылмай шығады. Онда қағанақты тез жыртып тастау керек. Əйтпесе,
бұзау тұншығып өліп кетеді.
Сыйыр оң толғатса, бұзаңдың тез шығыуына жəрдем берем деп əуреленбеске керек. Жатырдың ауызы ашылып, бұзау сыртқа шыққанша алты
сағаттай мезгіл кетеді. Мұны ұмытпасқа керек. Сондықтан бұзау іште
дұрыс жатса, алты сағатқа шейін сыйырды əурелемей, өзіне салыу керек.
Толғақ мұнан ұзаққа созылса, себебін біліу керек. Толғақ ұзаудың себебі
көп болады. Көбінесе толғақ ұзаған себебі – сыйырдың əлсіз күшеніуінен,
иə өте күшеніуінен, иə жатырдың ауызы жабылғандықтан болады. Сыйыр
арық болса, əлсіз күшенеді. Сыйырды қаттырақ күшендіріу үшін иə кесе
жарымдай арақ, бір бөтелке жылы сұуға шекер (қант) езіп беріп ішкізіу
керек. Сыйырды жай күшендіріу үшін иə кесе жарым арақ беріу керек;
иə мұрнының ортасындағы шеміршегін қысып, сауырына салмақты нəрсе (құм салған қапшық) қойыу керек. Жатырдың ауызы жабылса, ашыу
керек. Оны бұлай ашады: оң қолдың білегін сыбанып, жылы сұумен сабындап жұуыу керек. Тырнақты тазартып, қырқыу керек. Үйткені ылас
тырнақ, ылас қол мен сыйырға ауырыу жұқтырыуға болады. Сонан соң
қолды сары май мен майлап, саусақтардың басын сүйірлеп қосып, сыйырдың сауырына тығады. Қолды ептеп тығып, оңға, солға аударып, жатырдың
аузын сыйпап табады. Жатыр аузы жабық болса, əуелі бір саусақты, сонан
соң екінші саусақты, онан кейін үшінші саусақты, соңынан барлық қолды
тығып, жатыр аузын кеңітіу керек. Сонан соң бұзаудың қалай жатқанын
байқайды. Бұзау дұрыс жатыуға да, теріс жатыуға да мүмкін. Бұзау басы
екі алдыңғы айағының ортасында шығатұн жағына қарай жатса, дұрыс
келе жатқаны. Иə бұзаудың екі артқы айағы ілгері келе жатсада, дұрыс
жатқаны болады.
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(сүгіретті қара)

Бұзау бүйірі мен, арқасы мен, қарны мен ілгері келе жатса, теріс жатқаны болады. Басы қайырылып жатса, иə бір жағына бұрылып кетсе, болмаса айақтары бүгіліп жатсада, теріс келе жатқаны болады. Бұзау дұрыс келе
жатсада, кейде сыйырға жəрдем керек болады. Бұзау ірі, сыйыр ұуақ болса,
бұзау шығыуы қыйын болады. Ондай кезде бұзаудың басы мен айағына
берік жіңішке жіп салып алады. Жіпті карбөлге иə борни кислота деген
дəріге малып алыу керек. Бұлар табылмаса жіпті сұуға сабындап тазартып
жұуыу керек. Əйтпесе сыйырға аурыу жұғады. Салған жіп пен бұзаудың
басын екі айағын ептеп жайлап бір саз бен тартыу керек. Үйткені күшенгенде сыйырдың өзі жəрдем береді. Сыйырға, бұзауға зыйан келмес үшін
бір неше адам болса, ептеп бəрі бірден тартыу тиіс. Бұзауын тартқанда
қозғалмасқа сыйырды мүйізінен байлап қойады. Мойнынан байласа сыйыр қылғынып қалады. Сыйырдың басын түзіу жатқызған артық. Түзіу
жатқызыу үшін басының астына шөп салса болады. Толғатқан сыйырдың
басында бір адам қарап тұрғаны жөн. Бұзау шықпаса, қол салып бұзау қалай жатқанын байқау керек. Күш салып зорлық пен бұзауды сұуырып алыу
жарамайды. Əйтпесе, сыйырдың жатыры, үйі бірге түседі. Жатырына зыйан келіп кезік алып, ауырып, сыйыр өліуге кəдік.
Сыйырдың теріс толғағы.
Бұзау теріс келсе, сыйырға жəрдем керек. Алды мен қол салып бұзауды
дұрыс жатқызыу, толғақты оңайлатыу тійіс. Бұған керек шаралар мыналар: 1) сыйырдың күшеніуін кемітіу керек. Əйтпесе қол салып жөндеуге
болмайды; 2) бұзауды кейін ійтеріп жіберіу керек. Үйтпесе қол салып жөндеуге келмейді; 3) бұзауды дұрыс жатқызыу керек; 4) қол мен иə жіп пен
бұзауды тартып алыу керек.
Сыйырды аз күшендіріу үшін жарты бөтелке арақ беріледі. Арақ табылмаса сауырына салмақты нəрсе (құм салған қапшық) қойып, мұрын
арасындағы желбезегін қысыу керек. Арт жағын жоғары көтеріу тійіс.
Артын жоғары көтеріу үшін сыйырдың жанбасының астына көң салсада
болады. Мұнан соңда сыйыр қатты күшеніуін қоймаса, бұзауды кейін ій23
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теріуге, келмесе бұлай істеу керек. Ұзын таза оқтауды сары май мен майлап
бұзаудың алдыңғы жағына тіреу керек. Оқтаудың сыртқы ұшын көкірекке
тіреп тұрыу керек. Сонда сыйыр қатты күшене алмайды. Бұзауды кейін
түскен соң, қол мен сыйпап дұрыс жатқызыуға келеді. Кейде сыйырдың
артынан бұзаудың тұмсығы шығып тұрады да, алдыңғы айақтары көрінбейді. Ондай кезде таза жіпті бұзаудың тұмсығына шалып алып, кейін жіберіу керек. Сонан соң қол салып, бүктелген айағын сыйпап табады. Бүктелген айақты жіп салып біртіндеп жайлап жазады.
(сүгіретті қара).

Сонан соң бұзаңдың басын екі айағының арасына салып, жайлап бұзауды
тарта бастайды. Бұзау арты мен келе жатса, жіпті артқы айақтары мен құйрығына шалып алып тартыу керек.
Кейде бұзаудың бір алдыңғы бір артқы айағы ілгері көрінеді. Білмеген
адам толғағы дұрыс деп ойлайды. Бірақ, қанша тартсада, ондай бұзауды
дұрыс шығарыуға болмайды.
Мұндай кезде бұзауды кейін ійтеріп жіберіп, айақтарын дұрыс жөніне
салып алып, сонан соң жіп пен тартыу керек.
Кейде жатырдың ішінде бұзау өліп жатады. Бұзау өлгенін сыйырдың
сауырынан сасық ійіс келгеннен біліуге болады. Өлген бұзауды тез алып
тастап, қайнаған жылы сұуға 1% карбөлке салып сыйырдың жатырын жұу
керек.
Бұзауды ырғақ сықылды құралдармен тартыуға жарамайды. Ондай
құралдармен білетүн тек дəрігерлер ғана тарталады.
Сыйыр толғағы теріс келсе, жақын жерде болса, бəрінен артығы мал
дəрігерлерін шақырыу.
Н – О.
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Сыйырдың өлшемей салмағын біліу.
Сыйырдың салмағын кірге салып өлшемей ақ,
сыйырдың тірілей салмағын шамалап біліуге болады. Тірілей сыйыр салмағын оқымыстар бір
неше əдіс пен біледі. Біреуі тырұуқанобскійдің
əдісі; сыйырды алды мен тегіс жерге қойыу керек.
1. Тырұуқанобскійдің əдісі: біршүкке бөлінген
таспа мен 1) құйрық түбінен бастап шоқтыққа
шейін өлшейді, б) ердің алды келіп тұратұн жаурын ойаңымен қолтық тұсынан айналдыра
өкпелікті өлшейді. арқамен өкпелікті өлшегеннен
шыққан санды біріне бірін көбейткенде қанша сан
шықса, сыйырдың салмағы сонша қадақ болады.
Мəселен сыйырдың тұрқы 27, өкпелігі 26 бір шүк болса, тірілей салмағы 27х26=703 қадақ (17 пұт 22 қадақ) шамалы болады.
«Ауыл шарыуашылығы»
Сыйырдың жасын біліу.
Сыйырдың жасын мүйізіндегі бұунағына қарай біліуге болады. Сыйыр
əр бұзаулағанда, мүйізінің төменгі жағында бір бұунақ тап болады. Сыйыр мүйізінде неше бұунақ болса, сонша бұзаулағаны. Сыйыр көбінесе екі
жасында (құнажынында) бұзаулайды. Сондықтан сыйыр мүйізінің бұунағына екі қоссақ, сыйырдың жасын білеміз. Мəселен сыйырмүйізінде 6
бұунақ болса, жасы 8-де болғаны.
Кейде сыйыр қысыр қалады. Қысыр қалған жылы сыйыр мүйізінде
жаңадан бұунақ түспейді. Бірақ ол жылы бұрынғы бұунағының біреуі
басқаларынан тым үлкен жалпақ болып өседі. Ондай сыйырдың жасын
біліу үшін əлгі екі жылдың үстіне тағы бір жыл қосыу керек.
Кей бір сыйырлар тоқал болады. Иə мүйіздері сынып қалған болады.
Бұлардың жасын тек тісіне қарап біліуге болады.
«Білім еңбек» кітабы.
Сұраулар: Үйлеріңдегі сыйырларыңның мүйізіне қарап жасын табыңдаршы?
Жылқының жасын біліу.
Қазақ арасында тай, құнанның жасын біліу қыйын емес. Қазақ тайдың жал құйрығын бірдей күзейді. Құнанның тек жалын күзейді. Дөненді
бестіден айырыуда қыйын емес. Еркек жылқының төменгі жалғыз азыуы
бестісінде шығады. Азыусыз ат, азыулы байтал сійрек ұшырайды. Қазақ
тажірыйбасында азыусыз ат, азыулы байтал қолға түспейтүн жақсы болады. «Азыусыз ат азыулы байтал міна алмадым» деген мақал бар. Сырт
жағынан қарапда дөненді бестіден айырыуға болады. Дөненнің ол жер,
бұл жері жіңішке толыспаған болады. Алты, кейде жеті жасына шейін ат25
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тың мүшелері толығып жетпейді. Ескі жырларға, мақалдарға қарағанда,
өмірі ат үстінде өткен ата бабаларымыз ұзақ жолға бестіден бері ат мінбейді екен. Кейде жасын бестенде асырып мінеді екен. Онан бері аттың ол
жер бұл жері толыспайды, əлсіз келеді дейді екен. Орақ батырдың жауға
мінетүн «Алдынан қара кетпеген, артынан қара жетпеген» қабылан құлақ
қара аты қартайғанда, Қарасай балаға өткен күнін бұлай ыспаттайды:
«Мен құлында емдім, тайда емдім
Дөнен жасқа келгенде
Азыу тісін жарсын деп
Ондада Орақ мінген жоқ.
Бес жасымда үйретті
Мойныма арқан сүйретті.
Алты жасқа келгенде
Белін түзеп алсын деп
Ондада Орақ мінген жоқ.
Жеті жасқа келгенде
Аршынын түзеп алсын деп,
Мүшесін сыртқа салсын деп,
Ондада Орақ мінген жоқ.
Сегіз жасқа келгенде
Серке санды болсын деп,
Олқы жері толсын деп,
Ондада Орақ мінген жоқ.
Тоғыз жасқа келгенде
Сондада мені үйретті.
Жібектен арқан сүйретті,
Бауырынан жаратты,
Маңдайым жауға қаратты,
Тұйақтан ұшқан тозаңды
Жауған қардай боратты.
Желпілдетіп тұуларды
Ат болды деп құуанды»
Сүйтіп, аттың денесінің толысыуына қарай да жасын біліуге болады.
Бірақ, ылғи тұрпатына қарай жылқы жасын біліу қыйын. Тісіне қарай
жылқы жасын біліу оңайырақ.
Жылқы құнаннан дөнен шығарында тісейді. Бестісінде еркек жылқы
азыуын жарады. Онан əрі жалқы жасын жылқының төменгі қасқа тістеріне
қарай біледі. Қасқа тістерінің бірі тартылған екі дөңгелек болады. Мұны
«тістің мөрі» дейді. Дөңгелектердің ортасы ойаз, айналасы қара болады.
Қасқа тісі жылқыда алтау. Алды мен ортадағы екі тістің мөрі кетеді. Мөрі
кетіудің мəнісі ішкі дөңгелектің қыры аласарып, ортасындағы қарауытқан
жері сарғайады. Соңынан мөрдің қыры тіпті жоғалып, ортасындағы
сарғайған жері ағарып кетеді. Бұл қартайған жылқыда болады. 6 жасында жылқының ортадағы екі қасқа тісінің мөрі кете бастайды. 7 жасында
мөрдің ортасы сарғайады. 8 жаста ортадағы екі қасқа тіске жалғас екі
тістің мөрі кете бастайды. 9 жаста бұл екі тістің мөрі кетеді. 10 жаста шеткі екі қасқа тістің мөрі кете бастап, 11-12-сінде орны сарғайып, айналасы
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аласарып тұрады. 12-ден асқан жылқының тісінде мөр болмайды; үсті тегістеле береді. Жылқы қатты шөп жеп жүрсе, тістің мөрі мұнанда ертерек
кете бастайды.
(Тісіне қарап аттың жасын айырып көріңдер)
Қара шарыуаға қандай ат керек.
Қара шарыуаның аты көністі. Қалың анау, мынау кезде ауырмайтұн
болыу керек. Сұуыққа тоңғыш жұқа жылқы, бапелеп кетіуді керексінетүн
жылқы қара шарыуаға қол емес. Қара шарыуаның аты басынан нені кешірмейді? Ызғарлы қыстыда, қарыған айаздыда, ысқырған борандыда, күндіз
түні сабалаған жауындыда қара шарыуаның аты жұмыста жүріп басынан
кешіреді.
Қара шарыуаның аты тамақ талғамайтұн болсын. Қазақ қара шарыуасының қолында жақсы шөптің қоры аз болады. Тамақ талғағыш жылқы қара
шарыуаға масыл болады.
Қара шарыуаға ербійген-сербійген ірі жылқының керегі жоқ. Ірі
жылқыға тамақ та көп керек. Ондай жылқының тамағын тойғызыу қыйын
болады. Тамағы тоймаған ат жұмысқада дұрыс жарамайды. Қара шарыуаға
онша іріде емес, онша уақда емес жылқы тійімді. Тым уақ жылқыны қанша
пысық деген мен күші шамалы болады. «Кішкенені мақта да, үлкенді мін»
деген дұрыс мақал. Ірілігі орташа атты асырауда онша ауыр болмайды,
күшіде жақсы болады. Тамағы да жаман болмайды. Күші де жақсы болады. Тамағы жаман жерде уақ тырсылдаған қара етті жылқы ұстау тійімді.
Ондай жылқыға тамақда аз керек. Үй жұмысына күші де жетеді.
«Білім мен еңбек»-тен
Сыйыр сатып алыу.
(Дəмеш шешей мен Мариаш келін
жақсы сыйырды қалай танып сатып алды).
«Көрші қалада орыстың бір жесір қатыны сыйыр сатады дейді. Біздің
үйдегі сыйыр танымайды. Үйіңді бикешке тапсырып, мені мен бірге жүр.
Сыйыр көрелік» деді Дəмеш шешейге келіп Мариаш келін. Дəмеш шешей
ауылдағы қатындардың ішінде əрі тіс қаққаны, əрі сыйырды ұстаған адам
еді. Екі əйел арбаға қойқын көкті жегіп, жанындағы түйе мойнақ қаласына
қарай тартты.
Қалада сыйыр ійесі жесір қатын қорасына келіп кірді. Қоңыр шұбар сыйыр тұр. Жесір əйел мен қызы сыйырын көрсетіп, жүнін сыйпап, мойнынан
қағады. Мариаш келін өзі сыйыр танымайды, Дəмеш шешейге қарай береді.
Шешей не дер екен деп көзін айырмай күтеді. Дəмеш маңғазданып үндемейді. Дəмешке қоңыр сыйыр бірден-ақ ұнаған. Бірақ əбдан қарағысы келеді.
Ысылған Дəмеш салғаннан сыйырдың желініне көз жіберіп, жайлап қарай бастады. Үйтпесе болмайды: сүт шығаратұн деген – желін ғой.
Қоңыр сыйырдың желіні үлкен, тырсылдақ емес босаңдау, желіннің
терісі жұп-жұқа. Бетінде майда уақ жүн бар. Сүтті көп жыйнайтұн желін
түрі көрініп тұр. Желіннен тараған сүт тамырлары жуан, тап білеудей.
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Дəмешке сыйыр желіні ұнады. Бірақ, анық жақсы біліу үшін сауып көргісі келді.
«Сыйыр қалай екен?» деп сыбырлап Дəмештен Мариаш сұрайды. Мариаш сыйыр жайын білгенше асығып барады. Дəмеш естімеген кісі болып
жауап бермейді. Сыйырдан көз жазбайды. Қоңыр сыйырдың басы кішкене,
етсіз, мүйізі қысқа, сүйектері жіңішке, көзі ойнақшып тұрған жоқ. Жуас
сыйыр көрінеді. Жұмсақ жұқа терісі мойнына уақ-уақ қатпар болып жыйналған. Қабырғалары əрі жіңішке, əрі жұқа, аралары қашық, сайына екі
саусақ сыйады. Құйрығы ұзын, жүні май жаққандай жылтылдап тұр. сүтті
сыйыр екені əр жерінен көрініп тұр. Дəмеш сыйырдың мүйізіне қарады.
Мүйізінде үш бұунақ бар екен. Үш бұзаулаған сыйыр екенін Дəмеш сезді.
Сыйыр бұзаулағанына екі айдай ғана болған. Ійесі күніне бір шелектен
асыу сүт береді дейді. Ійелері басқа жаққа көшеміз деп сыйырды сатыуға
тұр екен. Көшпесе сатарлық сыйыр емес. Дəмеш сыйырды сауып көргісі
келіп, шелек сұрады. Емшегі ұзын, тегіс, төменгі жағы жіңішкелеу – сауыуы оңай екен. Сыйырдың сүттілігі рас болып шықты. Сауып болғанда
сыйырдың желіні семіп, құр қабы ғана қалды. Құр ет желін емес, сүт желін
екені көрінді. Сыйырды сатып алыуға болғандай екен.
Сыйырды əбдан қарап болып, Дəмеш Мариаш келінге үндеме дегендей
болып көз қысты да, өзі сыйырдың нарқын сұрады. Бəсі қымбатырақ екен.
Дəмеш көп саудаласып барып, бəсіне келісті. Бір аздан соң Дəмеш шешей
мен Мариаш келін сыйырды тертеге байлап, қорадан шықты.
– Келін, сыйырың құтты болсын, жақсы сатып алдың. Желінінде бір
тамшы сүт қалдырмай сауып алып отырғайсы. Əйтпесе, қалған сүт желінге зыйан келтіреді, – деді жолда келе жатып Дəмеш.
Сұраулар: Сүтті сыйырдың қандай белгілері болды?
Өз сыйырларыңның сүттілік белгісі бар ма? Сыйырды қалай сатып
алыу керек?
Сыйыр сауыуы.
Басқа қатындар: сыйырымыздың желініне жара түсті, көз тійді, емшегі жарылып кетті деп жүргенде, Дəмеш жеңгейдің сыйырларының желіні
ауырыусыз, даудан аман болады. Басқалардан Дəмеш жеңгей сүтті де
көбірек алады. Дəмеш жеңгей сыйырды сауа біледі.
Сыйыр келгенде Дəмеш қолын тазартып жұуып шығады. Шелегіне
жылы сұу құйып ала жүреді. Нар көз тостағанға тортасын айырған сары
май салып алып, таза шүберек ала шығады.
Əуелі қызыл сыйырға келіп, Дəмеш жеңгей емшегін жылы сұу мен
жуады. Таза шүберегі мен əбдан құрғатып сүртіп барып, сыйырын сауа
бастайды. Үрпін əуелі бір екі тартып жерге сауып жібереді. Сүйтіп, емшек ұшында шаң болса кетсін дейді. Жана үріптен алдыңғы шыққан
сүт сұйық болатұнын біледі. Бұлардың бұзауға зыйаннан басқа пайдасы
жоқ екенін түсінеді. Бұзауын салып ійдіріп алған соң, Дəмеш сыйырды
кідірмей шапшаңдатып сауа бастайды. Сауғанда сыйыр емшегін Дəмеш
айқастыра тартады: алдыңғы емшекті артқа, артқы емшекті алға қарай
тартады. Басқа қатындарша Дəмеш екі саусағы мен саумайды. Барлық
саусағы мен емшекті жоғарырақ алақаны мен қысып тартады. Бұлай
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сауыуды Дəмеш жүргінші бір ағыраномнан үйренген. Бұлай сауса сүт
қалмайды.
Дəмеш сыйыр желінінде бір тамшы сүт қалғанша сауады. Сыйыр
желінінде сүт қалдырып үйренбесін дейді. Жана соңғы сүт ең қойыу,
ең майлы болатынын біледі. Тіпті сүт қалмасын деп, сауып болған соң
Дəмеш жеңгей енесіне бұзауын салып алады. Басқа қатындардай: қалған
сүт сыйыр емшегінде тұрады демейді. Емшегінде сүт қалдырып үйреткен
сыйыр сүтін азайтатұнын көргені бар. Бұзауын емізіп болып, Дəмеш жеңгей сыйырының емшегін үйден ала шыққан шүберегі мен əбдан құрғатып
сүртеді. Сонан соң əрі жарылмасын деп, əрі жұмсақ болсын деп майлап
қойады.
Кейде тарғыл қашар тыпырлап, құйрығы мен сабалап сауғызбайды.
Дəмеш тарғыл қашарды ұрып соқпақ түгіл, жекірмейді де. тек қашардың
құйрығын айағына байлап қойады да, сауа береді. Құйрығын бұлғай алмайтұн болған соң қашар тек тұрады.
Сұраулар: Сыйырды қалай сауыу керек? Шешелерің қалай сауады?
Қаймақ.
Сүт ішінде жүзіп жүрген уақ домалақ нəрселер болады. Бұл домалақтарды жай көз бен көріуге болмайды. Уақ нəрсені əлде-неше жүз ірет
ірілендіріп көрсететүн құрал бар. Бұл құралдың аты – мійкроскоп. Көзге ілінбейтүн нəрсені де мійкроскоп үлкен қылып көрсетеді. Мійкроскоп
бен бійтті қарасаң, жүндеген қара қайыс түйедей болып көрінеді. Айағының ұзындықтары құрықтай. Тырнақтары темір айырдай болып көрінеді.
Мійкроскоп бен сүтті қарасаң, арасында быжынап қалқып жүрген домалақтарды көресің. Бұл домалақтар – май. Май сұудан жеңіл. Ет қайнағанда
хылан қара майы сорпаның бетіне шығады. Сүттің ішіндегі май жоғары
көтеріледі. Сүтті қозғамай құйсаң, ішіндегі май бірте-бірте жоғары көтеріліп, сүттің бетіне жыйылады. Сол жыйылған майды жұрт қаймақ дейді. Сүт көп тұрған сайын ішіндегі май домалақтары жоғары шығып, бетіне
көбірек жыйылады. Сүт екі тəулік тұрса, ішіндегі май əбдан көтеріліп болады. Сүт көп тұрса, бетіне қаймақ көп тұратұны сонан. Екі тəулік тұрса,
сүт ішінде май қалмайды деседе болады. Сүтті шійкілей құйса, қаймақ
көбірек, жақсырақ тұрады.
Ашыған қаймақ.
Жылы жерде тұрған, иə көп тұрған сүт іріп кетеді; дəмі ашқылтым болады. Сүтті ашытатұн – көзге түспейтүн уақ құрттар. Мұны ғылым тілінде мəйкроб иə бəктері деп атайды. Жылы жерде бəктерілер тез көбейеді.
Сондықтан жылы жерде сүт тез ашыйды, ірійді. Қаймақты жылы жерге
қойса, ашый бастайды. Бірақ қаймақты ашытыудың уытын біліу керек.
Ашыуы жетпеген қаймақ тез бұзылады. Ашыуы асып кетсе, қаймақ дəмсіз,
тым ашшы болады. Дұрыс ашыған қаймақты салқын жерде ұстау керек.
Ашыған шійкі қаймақты орыс қалқы «ісметаны» дейді.
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Сары май.
Қаймақтың өзі – май. Бірақ, қаймақтағы май уақ домалақ түйір болып
жүреді. Сол түйірлер біріне-бірі қосылса, қойылып, қатайып май болады.
Қаймақтағы домалақтар бір-біріне қосылыу үшін қаймақты шайқау керек.
Шайқағанда уақ домалақтар біріне-бірі тійеді, жабысады, қосылады, жұмарлақтана береді. Шайқай берсе домалақтар біріне-біріне қосылып ірілене береді. Ақырында балшықтай ійленіп үлкен домалақ болады. Сүйтіп
қаймақтан май шайқағанда майдың қойыу сұуы қалады. Сұу бетіне май
қалқып жүреді. Қалған сұудың ішінде айырылмаған май көп қалады.
Майды тез шайқайтұн машина болады. Ондай құралды қолдан ағаштан
жасауғада қыйн емес.
Ұсынақты адам май шайқайтұн машинаны бір көрсе, сондай қылып
жасап алыуғада болады. 1924 жылы 1/2 шелек қаймақты бірден шайқайтұн машина 12 сом, 2 ½ шелек қаймақ шайқайтұны – 30 сом 50 тыйн
тұратұн еді.
Шайқаған майды сұуық сұуға жұуыу керек. Сонда май ішінде сүт
қалмайды. Ішінде сүт қалған май тез бұзылады. Жұуылған майды əбден
сығып, ыдысқа салып алып қойады. Орыс қалқы сататұн майын жұуыу
бойына əзір қалыпқа салып қатырады. Тоңазыған соң, қағазға орап, базарға алып барып сатады.
Кейде сары майды ерітеді. Еріген май бұзылмай көбірек шыдайды.
Еріткен майды орыс қалқы «орыс май» дейді. Қазақ «шыртылдақ» дейді.
Сепаратұр.
Қаймақ айыратұн «сепаратұр» деген машина болады. Сепаратұр шет
елдің тілі. Қазақшасы – айырғыш, бөлгіш деген болады.
Қатындай айаққа салып тары екшегенде, ауыр дəндері табақтың
шетіне домалап шығып, жеңіл кебегі табақтың ортасында қалады. Не
ұғұрлым қатын табақты тез қақса, соғұрлым тарының дəні табақтың
жійегіне шапшаң жыйналады. Енді тіктеу зереңге шала жарылған сұулы
көжені құйып, қасық бен шапшаң-шапшаң былулақы. Сонда тарының
дəні үйріле бастайды. Бірақ, көженің ірі толық түйрі зереңнің шетіне
жыйыла бастайдыда, ортасында сұумен уақ жеңіл, жарылған дəндер қалады. Мұны ғылым тілінде сыртқа теппе күш дейді. Сепаратұрда майды
сол күшке сүйеніп айырады. Сепаратұрдың май айырғаны да əлгі біздің
көже былғағанымыз сықылды. Сепаратұрдың əлгі біздің қасығымыз
сықылды тез айналып тұрған құралы – барабаны бар. Барабан мүйнетіне 5 мың ірет айналады. Сепаратұрға құйған сүт екі айрылады: бірі қаймақ сүттен жеңіл болған соң, сепаратұрдың ортасында қаладыда, ауыр
сүт, əлгі көженің түйрі сыйақтанып, сепаратұрдың шетіне жыйналады.
Бір түтік сепаратұрдың ортасынан сыртына шығып тұрады, екінші түтік
ішкі жійегінен ғана сыртқа шығады. Ортасынан шыққан түтіктен астына
қойған ыдысқа қаймақ ағып тұрады. Жійегінен шыққан түтіктен құр сүт
ағады.
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Үлкендігіне, жұмысының өнімділігіне қарай сепаратұрдың нарқыда
түрлі болады. 1924 жылы сепаратұрлар 80 сомнан бастап 150 сомға шейін
баратұн еді. Тəуір сепаратұр бір шай қайнатымда 3 шелектей сүттен қаймақ айрады.
Сүт артелі.
Дəмеш жеңгейдің 3 бұзаулы сыйыры бар. Дəмеш сыйырының сүтін
сатып күн көреді. Сүтті Бөрте болысының сүт артеліне береді. Артелге
Дəмеш мүше болып кірген. Артел сүтті қалаға алып барады. Бөрте артелінің басқа артелдер мен бірігіп сүт сататұн мағазіні бар. Сүттен түскен
ақшадан қалаға алып барған кірей пұлын, мағазін шығынын, ыдысқа кеткен ақшасы сықылдыларды шығарып тастайды. Қалғанын артел мүшелері
берген сүтіне қарай бөліп алып тұрады.
Бөртеде артел ашылмай тұрған кезде Дəмеш қыйндық көрді. Жоқшылық
салдарынан сүт сатбасқа амалы болмады. Базар 15 шақырымдай жерде.
Сүтін иə жайау алып барып, иə бара жатқан біреуге жалынып, кейде кіреу
төлеп де көлікпен алып барып сатып жүрді. Сүт тасып қалаға сатыуды
қыйнсынып, Дəмеш құрт, ірімшік, май жасап сатқысы да келді. Бұларыда
тіймді болмады.
Жақында екі шақырымдай жердегі ауыл сүт артелін ашты. Дəмеш жарна төлеп артелге кіргісі келді; қолына түскен ақшасы мен артелге барды
(жарна деп мүше болғандар төлейтүн ақшаны айтады. Бұл ақша артел жасауға ұсталады). Қатынды артелге алмас депде Дəмеш қорқып келеді. Олай
болмай шықты. Қатындыда артелге ала береді екен. «Бізге еркек, əйел бəрі
бір. Бұл күнде теңдік. Үш сыйырыңа 15 сом салсаң болады» десті. Артелге
кіргендер сүтін қанша ішіп, біреуге тегін қанша беремін десе ерікті екен.
бірақ, артелден басқа жерге сатыуға болмайды екен. Дəмешке ыдысыңды
таза ұста деп ақыл берісті.
Дəмеш бұрынғыдай алыс базарға сүтін жайау тасымайды. Күнде артелге алып келіп бередіде қолынға қағаз алады. Жұма сайын бəйсембі
күні ақша төлейді. Қанша төлейтүнін күнде беріп тұрған қағазына қарай
есептейді. Ақшаныда кбəйтенсе мен береді. Артелдің ісін басқарма мен
өкілдер жалпы жыйылысы басқарады. Бұларды сайлайтұн артелдегілердің
жалпы жыйылысы. Мүшелері артелге таза, жақсы сүт беріуі керек. Сондықтан бұлар сүті қалада қымбатырақ сатылады. Қалада білетүн адамдар
артел сүтін алыуға тырысады.
Сүті көп болса, ақшасы да көп болатұнын біліп, артел мүшелері сыйырын дұрыс күтіп, дұрыс асырауға тырысады. Сүтті тұқымнан сыйыр
алыуға, ол сыйырға лайықты тамақ əзірлеуге ұмтылады. Оның үшін шөп
егеді, шарыуашылық гүлденеді. Артелдің сүтіде молайа береді, ісі де оңала бастайды. Артел тійімділігін біліп, жұрт артелге көбірек кіреді. Артел
мүшесі көбейеді. Артелдер молайады. Артел молайған сайын жұрт артелге
көбірек кіреді.
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Мал шарыуаларының ұйымы.
Мал бағыуды жандандырып өршітіу үшін көп жұмыс істеу керек. Бұл
жұмысты орындайтұн еңбекші қара шарыуалар болады. Орындау үшін
қара шарыуалар мал өсіретүн серіктік иə ұйым ашыулары керек.
Серіктік өз алдына басқарма сайлайды. Басқарма тұқым малын аман
сақтайды. Керек қылған аудандарға тұқым малы сатылыуын қарап тұрады.
Шарыуаға керек ақыл мен мағлұмат беріп тұрады. Жас төл сатқысы келген
кісі басқармаға айтады. Басқарма жас малды қасапшыға иə сойатұн қасап
зауытына сатпайды. Мал қылып тұтынатұн жерге сатады.
Бұл күнде тұқым малын елге жетістіретүн орындары – шарыуалық, иə
асыл тұқым (племқоз, племкүултүр) тарататұн ұйымдар. Бұлардан басқа
тұқым малын сататұн жер жоқ. Бірақ, бұлардың тұқым малы əрі аз, əрі
қымбат.
Əр жерде мал бағыушылар сертіктігі, ұйымдары ашылып, кеңсеге тіркелсе, іс тіпті жақсы болар еді. Мұндай серіктіктер əр үйездеде болыуға
тійіс. Үйездің жер бөлімдері жас малды қайда сатып, қайдан алатұнын қалыққа білдіріп отырыуы керек.
Əзір мұндай іс жоқ. Алыушы сатыушыны, өз беттерінен іздеп тауып
отыр. Бұл ескі жол. Мұны мен жүріуге болмайды.
Ондай мал қашыратұн орындарды бірігіп қалықтың өзі ашса, іс
жемісті болады. Қалық өзі араласып істесе, жұмыстың керектігіне түсінеді. Өз күшіне өзі сенеді, белсеніп іс қылады. Ортақ істеген жұмыстың
артықшылығына көзі жетеді.
Үйрге жарарлық мал аз. Қалық өзі ұйымдастырса, онанда бетер азайады.
Бір неше шарыуалар сыйырының тұқымын асылдандырғысы келсе,
алды мен сол ойлаған тұқымның бұқасын сатып алыу керек. Жақсы бұқаны сатып алыуға əркімнің əлі келе бермейді. Бірігіп сатып алыу оңай. Сондай шарыуалар мал қашыратұн серіктік, айғыр, бұқа, қошқар серіктігін
ашыуға болады.
Мұндай серіктік мүшелерінің міндеттері мыналар: 1) үйір малының
тізбесіне түскен сыйырды серіктіктің бұқасына, айғырына, қошқарына
қашырыу, 2) үйірге арналған малды маңындағы мал (өстебкесіне) көрінісіне алып барып тұрыу, 3) басқармаға малы тұуралы, малының сүттілігі,
күштілігі, жүнділігі тұуралы, малын қалай асырайтұндығы тұуралы мағлұмат беріп тұрыу, 4) арналған мүшелік жарнасын төлеп тұрыу. Биесін, сыйырын, саулығын серіктіктің айғырына, бұқасына, қошқарына қашырған
адам ол малын оның баласын басқармаға айтпай иə сатыуға, иə сойыуға
болмайды.
Қалық осындай серіктікке араласса ғана мал тұқымын асылдандырыуға болады.
С.Пыройдолійн
Кайткенде шарыуа түзеледі?
«Қара топырақсыз жердің шарыуасы түзеліуге жалғыз ақ шара бар. Ол
шара – мал бағыу».
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Мал бағыуды күшейтсе, шарыуа түзеледі. Шөпсіз, пішенсіз мал бағыуға болмайды. Жоңырышқа сыйақты шөп ексең, жайылым мен тоғайды
оңдасаң шарыуа түзеледі.
Торғай жеріне үйренген малдың тұқымын сұрыптасаң, төлін дұрыс
күтіп асырасаң, шарыуа түзеледі.
Мал тұқымын асылдандыратұн серіктіктер ашылса, шарыуа алға басады.
Малды қалай болса, солай асырауды тастап, салмаығна қарай мөлшермен асырасаң шарыуа түзеледі.
Қораңды таза, жылы, құрғақ қылып ұстасаң шарыуа түзеледі.
Малдан өнген тірнекті серіктесіп дұрыстап сататұн ұйым болсаң, шарыуа түзеледі.
Шарыуа жайында шығып жатқан кітаптарды, газеттегі мақалаларды
көп оқысаң, шарыуа түзеледі.
Өзіңе өзің сеніп, белсеніп іс қылсаң, шарыуа түзеледі.
Бұл жолдардың қолдарыңнан келетүн біреуін таңдап алып іске асырсаңдар, біріндеп бəрін қолдансаңдар тіпті жақсы. сонда тамағың тоқ, көйлегің көк болады. Мемлекетке мықты пайда келтіресің. Тек жалқауланбаңдар.
Пройдолійн
Тоғай.
Шөпті жерді адам түрліше пайдаланады. Шөбін шаппай, тек мал жайып пайдаланатұн жерді жайлым дейді. Орыс қалқы тек жайлым мен тоғай
деген ғана атты біледі. Қазақта жайылымның бір неше түрі бар. Малдың
айағы жетіп жайылып қайтатұн жерді өріс дейді. Күз мал жайатұн жерін
күзеу дейді. Жаз мал жайатұн жерін жайлау, қыс мал жайатұн жерін тебін
дейді. Күз иə қыс жеуге арнап, басқа кезде мал түсірмейтүн жерін қорық
дейді.
Шөбіне, жеріне қарай тоғайда түрлі болады. 1) Өзен алабына тасқан
сұу шайатұн тоғайды жайыйлма дейді, шөбінің бітіктігі мен жақсылығы
жағынан тоғайдың ең жақсысы жайылма. Қазағыстанда жайылманың ең
жақсы жерлері Ертіс бен Жайықтың сол қабырғасы. Бұл байағыда атты-қазаққа зорлық бен қазақтан тартып алынып, бұл күнде қазаққа қайтарылып жатқан жерлер. Сонан соң жақсы жайылмалар Есіл, Тобыл, Торғай,
Ырғыз, Оралдағы Шежін мен Қабыршақты (орысша Кушум) бойларында,
Елек жағасындада əр жерде бар. Басқа өзендер, көлдер жағасында жайылма көп. Ресейде үлкен жайылмалар Еділ, Ока (Еділдің сағасы), Мəскеу
(Мəскеу қаласы тұрған өзен), Болқұп (Ленинград бен Мəскеу арасындағы
өзен) өзендерінің бойында болады. 2) Алап тоғайы сай саланың алабында, аңғарында болады. Мұндай тоғайға сұу көбінесе түспейді, Қазағыстанның орталығындағы тоғайдың көбі осындай Ресейдің орталығы мен оң
түстігінде тұрады. 3) Қыраң тоғай деген қырдағы бозды жер. Қазақ жеріндегі тоғайдың көбі осы. Ресейдің оң түстігіндеде болады. 4) Орман тоғай
ағаштың алаңында болады. Қазағыстанның аман қарағай, ара қарағай,
Қазанбас ормандарының арасындағы тоғайлары сыйақты. 5) Саздақ тоғай
сазды жерде болады. Шөбі мүк, шырмауық сықылды кеелді. Қазақ жерінде
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мұндай тоғай жоқ. Ресейде Арқалық жақта болады. 6) Таулы жер тоғайы
Қазағыстанда Семей, Жеті сұу гүбірнелері тауларының арасында болады.
7) Күреңсе – Қара құм, Борсық сықылды құмдардың ойында болады. Жер
астындағы сұудың ызасы мен құм ішіндегі шоқырларға қалың шөп шығады. Соны қазақ күреңсе дейді. Ресейде күреңсе жоқ. 8) Көлтабан – жазғы
тұры сұу түсіп, шалыу шыққан соң сұуы кеуіп кететүн ойпаң жерлер, көлтабан шөбі жайылма шөбіндей қалың бійік болып шығады. Көлтабан Қазағыстанның орталығында көп. Түбі төмпешікті көлтабанды қазақ томар
дейді.
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ІІ. Егіншілік.
Егіншілікке жаратылыстың əсері.
Егіншілікке əсер беретүн жаратылыстың күшті нəрселері мыналар: жер
ыңғайы, жер жаратылысы, жер құйқасы, ауа.
Жер ыңғайы дегеніміз жердің жылы, орташа иə сұуық үйекте
тұрұуы, болмаса солардың біріне жақын тұрұуы; батысқа иə шығысқа
жақын болыуы. Əрійне, жазы қысқа, қысы қатты. Күн көзі бір неше ай
көрінбейтүн мұз теңізінің жағасында тары, бійдай салыуға келмейтүні
анық.
Жер ыңғайына жер бетінің бійіктігі де кіреді. Тау басының ауасынан
тегістік ауасы басқа.
Жер жаратылысының егіншілікке əсері молдығы мынау: егін сұусыз
шықпайды. Жер астындағы сұу терең жатса, иə аз болса, болмаса ашшы
болса, əрійне егін салыуға қолайсыз. Қолдан сұуарыуға тіпті келмейді.
Сұудың ашшы болыуы да жердің топырағы ашшылығынан. Жер үстіндегі
тас, құм сазына қарай жердің құйқасы болады. Сүйтіп, жер жаратылысының егінге əсері көп екенін көреміз.
Қысқартып, жеңілдетсек, жер құйқасы деп өсімдік шығаратұн құуаты
бар қыртысын айтады. Құйқа екі қабат: 1) үстіңгі қабаты өлікті, қоңыр
түсті; 2) астыңғы қабаты да өсімдік тамағын əсіресе сұу сақтауға керек.
Жер құйқасы: 1) ауыр 2) жеңіл болады. Ауыры сазды құйқа; топырағы жабысқақ, жыртыуға ауыр. Сұу өтіуі шамалы. Боқтық сықылды өзекті зат
ауыр құйқада жай шірійді. Сондықтан мұндай құйқада өсімдікке тамақ
молырақ болады. Жеңіл деп құмды құйқаны айтады. Бұл құйқа жыртыуға
оңай, сұуды өткізгіш. Бірақ өзекті зат мұндай құйқада тез шірійдіде құйқада өсімдікке керек жөнді тамақ қалмайды. Бұл екі арасында саздақ, құмдақ
топырақ болады.
Егіске ең қолайлысы – қара топырақ, өлікті топырақ. Өсімдікке тамағы мол топырақ – қара топырақ. Қара топырақты жерде егін салыуға
қолайлы болады. Қара топырағының көптігін салыстырғанда, Ресейдей бай ел жоқ. Ішкі Ресей жерінің үштен біріндейі қара топырақ. Бұл
қара топырағының жалпы ауданы 103 мілійон десетійне шамасы. Қара
топырақтың арқалық шегі: Бердійшоп, Кійіб, Арол, Тамбоб, Қазан,
Мензелі қалалары арасынан тартқан сызық. Сонан Кірастүупимк үйезінде Орал бөктеріне тоқталады. Оң түстік шегі: қара теңіз бен Азау
теңізіне тайау, онан Нобо-шеркеш қаласы мен Қобан, Терік, Ыстабропол гүбірнесі мен жүріп Еділді Камшин қаласы тұсынан кесіп алады.
Онан əрі Самар гүбірнесінің оң түстік шегі мен Орынбор гүбірнесінің
арқалық бетіне құлайды. Осы қара топырақтың сілемі Қазағыстанның
арқалық жағынада келіп айқасады.
Ауаның егіншілікке беретүн əсері тіпті анық. Сұуық жерде жеміс ағаштарын, күріш сықылды астықты егіуге, əрійне, болмайды. Шөл жерде,
жауын шашыны кем жерде шөлдегіш астықты салыуға келмейді. Жазы
қысқа жерде көп тұрып пісетүн астықты салыуға болмайды.
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Ішкі Ресейде соғыстан бұрын қандай жерлер бар еді.
Ішкі Ресейде барлық жерінің ¼ асыуы егістік еді. Қалғаны тоғай, орман,
иə шарыуашылыққа келмей бос жататұн жер еді; астықда жаман шығатұн
еді. Ресейде орташа алғанда, бір десетійнеден 47 пұт, Гермениеде 143 пұт
бійдай түсетүн еді.
Астық жаман шыққанын жердің жамандығынан, ауаның қолайсыздығынан көріседі. «Сұу жетпейді, жаңбыр аз» деседі күн шығыс бен оң
түстік жақта.

«Сұу көп болып шірітіп кетті» деседі арқалық жақта. «Жеріміз
құрсын!» – төмпешік, батпақ, дұрыс жер жоқ» деседі Темір қазық жағымызда. Бірақ істей білген адам егістігін молайтып, жаман жерді жақсы қылады.
Қазағыстан топырағы.
Арқадан оң түстікке қарай жүрсең, Қазағыстанда топырақтың мынадай
түрлері ұшырайды: 1) қара топырақ, 2) каштан топырақ, 3) қатқыл топырақ, 4) көгіс кебір топырақ. Бұлар арасында таздың шұбарындай əр жерде
сортаң, құм, күлсымақ топырақтар ұшырайды.
Қара топырақ Қазағыстанда тіпті аз. Қара топырақ жерлер: Қостанай,
Қызылжар, Көкшетау үйездері, Алақаудан Атбасар, Омбы үйездерінде,
Керекіу үйезінде; Зайсан, Семей, Өскемен үйезінің шығыс бен оңтүстік
бұрыштарында қара топырақтың оңтүстік шегі: Орынбор мен Орал гүбірнесі арқалығындағы сырт дөңінен Елек құйады. Елек құйып жоғарыдан Ақтөбе қаласы тұрған шамаға барады. Елек пен Жайық арасындағы
жон тəуір топырақ. Онан Жаманқаланың оңтүстігінен бұрылып, Қостанай үйезіндегі Құсмұрын (Обаған) көлінің солтүстік жағынан 53-53,5°
шамасынан өтеді. Мұнан Қызылжар үйезін кесіп алады. Қызылжардан
оңтүстікке бұрылып Көкшетау өтіп, Атбасар үйезін 52,5°де кесіп алады.
Бұл жерден күншығысқа қарай тағы Арқаға бұрылып, 53,5°-ге кійлігіп,
əрі қарай Ертісті кесіп өтеді. Ертістің оң бетінде үздік-үздік құндыздық
қара топырақ бел-ағаш құлайды. Сүйтіп, қазақ жеріндегі қара топырақтың
Көкшетау тұсындағы жері оңтүстікке салбыраңқы, екі шеті арқаға қарай
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түрік. Қазағыстан қара топырағының екі басы жіңішке, орта шені бұуылтық. Тұрпаты арбаның бел ағашы сыйақты.
Қазағыстанда қара топыраққа жалғас оңтүстікке қарай каштан топырақ
жатады. Бұл алаптың арқа жағы қоңыр каштан. Оңтүстік жағы сарғылт
каштан. Каштанымыз көбінесе селеу сықылды. Шөп бітетүн Шыңғырлау
маңы Жымпыйты үйезі, Ақтөбедегі Ойсылқара, Қамысақты болыстары.
Қостанайда жеті гүл, Бестөбе, Аққарға, Торғайдағы Наурызым болыстары
тұрған жерлер топырағы каштан аталады. Атбасар, Қара өткел, Қарқаралы
жерінің орта шені каштан топырақты. Каштанның оңтүстік шегі 47-48°дер.
Қатқыл топырақ каштанның оңтүстігінде жатады. Мұнымыз кəдімгі
жұусан, ійзен көп шығатұн топырақ. Кейбір топырақтың Қазағыстанға
солтүстік ұшы келеді. Түркістан мен аралығында ашшылы, бұталы татыр,
кебірлер.
Егіске қолайлысы – қара топырақ. Мал бағыуға каштан топырақда жарайды. Бірақ егінге онша емес. Қатқыл мен кебір топырақ қай шарыуаға
да қолайсыз.
Пропесұр Глінкеден.
Сұраулар: Өз жерлерің қай топырақ ауданына кіреді? Қандай кесіпке
қолайлы? Картеден Қазағыстандағы 4 түрлі топырақ тұрған жерлерін шегі
мен жүргізіп көрсетіп шығыңдар.
Қазағыстан ауасы.
Орнына, табійғатына қарай Қазағыстанды ауасы жағынан екіге бөліуге
болады: 1) Темірқазық бет, 2) оңтүстік бет. Бұл екеуінің шегінің шамасы 50%.
Қазағыстан топырағы ылғал, ұстауға қолайсыз. Үйткені қара топырақ кем. Түскен ылғалды күн қыздырып кептіріп кетеді. Топырағы ылғал
ұстап тұра алмайды. Айнала ылғал ұстарлық нəрсе болмаған соң, ауа
құрғақшылық. Алыстағы теңіздерден келген ылғалды жер иə тоқтамай
асып кетеді, иə кең далада құрғап кетеді. Жер бетінде жыйлған ылғал иə
күн мен қызып кеуіп кетеді, иə жер астына алысқа сіңіп кетеді. Арал мен
Каспій теңізі кішкене, олардың ылғалға септігі жоқ.
Қазағыстан ауасы кантійнент ауа (құбылмалы құрғақ ауа). Ауа ашық,
айқындығынан, сійректігінен күн көзі оңай өтіп, жаздыгүні жер бетін қатты қыздырады. Ашық сійрек ауа болған соң, қыс қар көзін кейін тептіріп,
жерге өткізбейді. Сүйтіп, Қазағыстан жазы тым ыссы боладыда , қысы тым
сұуық болады. Түні мен күніде осылай құбылмалы, күндіз жылыған жер
түнде ауа ашық болған соң, жылылықты тез шығарып жібереді. Жаз күндіз
ыссы, түнде салқын болады. Қысқы түндері айазды болады.
Қазағыстан желі көбінесе арқалық жағында оң түстік бен батыс арасынан соғады. Оңтүстігінде арқа мен шығыс арасынан соғады.
Қазағыстан əр жерінде жауыны əр түрлі. Жеріне қарай жылына 90-385
миллиметр (қазақ əйелінің сыйыр сауатын тікше ақ шелегінің бійіктігі 290
мійллиметірдей) ылғал болады.
Қазағыстан əр алабындағы топырағына қарай жауыны да түрліше.
Жақсы қолайлы топырақты алабында жауын да көп, топырағы жаман алабында жауында кем. Түстік Түркістен шегіндегі ең қолайсыз кебір – татыр
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топырақты ауданда жылына 150 мійлиметір жауын жауады. Онан бергі көгіс қатқыл топырақты ауданда жылына 150-200 мійлиметір жауын жауады.
Орталық каштан топырақты қалың селеу мен боз шығатұн ауданда жылына 200-300 мійлиметір жауын жауады. Арқалық қара топырақты ауданда
жылына 300-400 мійлиметір жауын жауады. Таулар арасында 300-400 мійлиметір жауын болады.
Бұл жауынды басқа жерлер мен салыстырсақ анығырақ түсінеміз. Үндістанда Ганг деген өзен құйылысында жылына 23269 мійлиметір жауын
жауады. Ішкі Ресейде 150-650 мійлиметір жауады.
Қазағыстанда жауын ең көп жауатұн мезгіл жаз бен жазғытұры. Қазағыстанда жауған жауынның жарыдан көбі иə кеуіп, иə жер астына сіңіп
кетеді.
Қазағыстанда бұлтты күн аз болады. Оңтүстікте жылына қалың бұлтты
күн 60, жай бұлтты күн 185, ашық күн 120 болады. Солтүстікте жылына
қалың бұлтты күн 110, жай бұлтты күн 195, ашық күн 60 болады. Қазағыстанда ең бұлтты ай декебір.
Макейібтен.
Ресейде егіншілік.
Ресейде пабірік-зауыт кесібінен, кен қазыудан басқа өнерлі кесіптен
ауыл шарыуашылығы басым. Ауыл шарыуашылығы Ресей кесібінің ұйытқысы деуге болады. Бүтін Ресей қалқының 70% ауыл шарыуашылығынан
күн көреді. Кей жерінде елдің 90% ауыл шарыуашылығы мен тұрады.
Ауыл шарыуашылығынан жылына түсетүн нəрсе пабірік-зауыттан түсетүн
нəрседен 2-3 ірет артық. Ресейдің өз ішіндегі алып-сататұн нəрсесінің тең
жартысы ауыл шарыуашылығынан өнеді. Ресейдің сыртқа сататұн нəрсесінің 5/6 ауыл шарыуашылығының тірнегі. Бұларды тасыудан мемлекетке көп түсім тағы түседі.
Ауыл шарыуашылығының ішінде Ресейде егіншілік басым. Ресейді
егінші жер деуге болады. Егін ішінде Ресейде астық салыу күшті. 1913
жылы Ресейде 88 мүлійен десетійне жер салынған. Мұның 91% шарыуа,
қалғаны басқалар салған. Соғыс салдарынан егін салыу кеміп, 1922 жылы
тек 51,219,000 десетəйне салынған.
Ресейде көп салынатұн астық қара бійдай, сонан соң ақ бійдай, сонан
соң сұлы, тары, жүгері. 1922 жылы қара бійдай 16 ½ мүлійен десетійнедей,
ақ бійдай 9 мүлійен десетійнедей, сұлы ½ мүлійен десетійнедей, тары 4½
мүлійен десетійнедей, жүгері 2 мүлійен десетійнедей салынған.
Соғыстан бұрын бүтін жер жүзінде шығатұн қара бійдайдың 50,9%, арпаның 29,6%, бійдайдың 28,6%, сұлының 24,2%, картоптың 23,6% Ресейде
өнген.
Соғыстан бұрын Ресейде жылына барлық астығы мен картобы 7 мілійард пұттан асыу болған. Мұның көбін шығаратұн орын қара топырақты
аудан. Соғыстан бұрын Ресейде жылына 780-800 мүлійен пұт астық өзінен
өршіп отырған. Мұны шығаратұн да қара топырақты аудан. 1922 жылы
барлық астығы мен картобы Ресейдің 2825 мүлійен пұт ғана шыққан.
Ресейде егіншілікті күшейтіу кезекті мəселе.
Барисұптен.
38

Бес томдық шығармалар жинағы
Қазағыстанда қанша егін салынады?
Қазағыстанның көбірек егін салатұн жері Темір қазық аудан. Бұрынғы
атын атасақ, Ақтөбе. Қостанай, Қызылжар, Көкшетау ең егінші үйездер
еді. Бұл күндеде солай. Бұл үйездердің жері де, жауыны да Қазағыстанның басқа жерінен егінге қолайлы. Бұрын бұл үйездер өзі тамағын асырамақ түгіл, сатыу үшінде егін салатұн еді. Десетійнеге салып көрсетсек,
Қазағыстанда мынадай жер айдалып келе жататұнын көреміз (бұл санақ
Қазағыстан кіндік санақ мекемесінің «1924 жылғы Қазағыстан шарыуасын
шолыу» деген кітаптан алынды).
Губернелер
Орынбор
Қостанай
Ақтөбе
Бөкей
Семей
Орал
Ақмола
Адай
Барлық Қазақыстан
Сырдарыйа3
Жетісіұу
Қарақалпақ
Бұрынғы Амұударйыа
бөлінісіндегі

1917
981078
593760
493666
19258
62621002
389954
995533
–
4102459
681100
469600

1922
659113
569900
397110
22643
719100
196090
821510
–
3295766

59700

39800

Жылы
1922
253656
232999
237670
11950
335800
149101
316170
–
1537646
–
–

1923
323630
241010
18670
21790
320000
122980
349650
–
1561730
–
–

1924
414711
268846
182752
31595
353561
13040
409371
–
1790143
–
–

–

–

–

Бұл сандардан көрінетүн нəрсе сол – 1917 жылдан бері қарай Қазағыстан егін салыуы ылғи кеми келген. Тек 23-24 жылдардан бері қарай
тамтымдап көтеріле бастаған.
Егіс азайтыудың себебі көп: соғыстан, жұт, ашаршылық, құралдың тозыуы, жаңа құрал жетісе алмай жатқандығы. Көлік кеміуі, тұқым жетіспеуі
тағысын тағылар қосылып егісті азайтқан.
Қоныстандырыу дұрыс тез жүріуі, ауыл шарыуасына қарыз күшейіуі, қара шарыуа бірігіп егін салыуы – егісті молайтып шарыуа түзеліуіне
мықты себеп болмақ.
Сұраулар: Елдеріңде егін кеміген себебі не? Егіс осы күні артып келеме, кеміп келеме? Егіншілікті күшейтіуге не істеу керек?
Жоғарғы сандарға дыйағырам салыңдар!

2
3

1916 жылы
«Түркістен шарыуашылық жағырапыйасы» Балашұп.
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Қазағыстанда қандай астық көп егіледі.
Қазағыстан арқалығы болмаса, кең жалпақ сар даласы бійдай сықылды
астыққа қол емес. Бійдай арыш, сұлы сықылды астық өлікті, қара топырақты жерді сүйеді. Бійдайды тал өкпе, Орал үйезінің арқалығында, Ақтөбе, Орынбор гүбірнесі, Қостанай, Көкшетау, Қызылжар үйездерінде, Атбасар, Ақмола, Керекіу, Семей, Өскемен, Зайсан, Қарқаралы үйездерінің кей
жерлерінде егіуге болады.
Орталықтағы, Оңтүстіктегі кең далада бійдай тамағы жоқ, ексең аштан
өледі. Құмақты шөл деп мыш болып қалады. Əлекке түседі: тары шөлге
берік, бійдай мүсе тұтпайтұн тамақты жей береді. Келер жылы орнында
бійдай шығады. Сондықтан Қазағыстан көп жерінде тары егіледі. Құмақ
жерге бійдай еккісі келген қазақ жерге тары салады. Жері өлікке байып,
бійдайға тары тамақ əзірлеп кеткен соң, келер жылы тары орнына бійдай
салады. Тарының əзірлеп кеткен тамағы бійдайға кейде бір жылға, кейде
екі жылға жетеді. Ырғыздың төртқара, шөмекей, Торғайдың арғыны жаман
құмақ жеріне осылай əдіс қолданады.
Сондықтан солтүстікте болмаса, оңтүстікте көбінесе тары егіледі.
Қай жерде қандай астық көбірек салынатұнын төмендегі саннан байқауға болады.
Қазағыстан кіндік санақ мекемесінің мағлұматы бойынша, 1923 жылы
себілген түрлі астықтан
%ге салғанда:
Губірнесі
Орынбор
Ақтөбе
Қостанай
Торғай
Орал
Ақмола
Семей
Бөкей
Адай
Бүтін
Қазағыстан

Арыш Быйдай Арпа Сұлы Тары
61,1
9,7
4,3
–
24,4
4,1
1,5
14,2
–
8,6

52,4
42,3
57,9
6,7
24,2
68,4
49,2
52,4
–
52,3

6,4
7,1
8,0
1,0
2,4
4,0
4,7
2,1
–
5,5

9,4
6,1
11,2
0,9
2,3
12,6
13,3
1,4
–
9,9

8,4
31,0
12,4
84,2
43,5
6,8
23,6
22,8
–
17,5

Кендір, жүгері,
картоп, күнбағыс,
бақша секілділер
7,7
3,9
6,2
7,2
3,2
4,1
7,7
7,1
–
6,2

Барлығы
100
100
100
100
100
100
100
–
100

Тарыны ең көп себетүн жерлер Торғай, Орал, Ақтөбе, Семей, Бөкей
екенін жоғарғы саннан аңғарамыз. Тарыны көп салатұн сол жерлердің
оңтүстік жағы. Бөкейлікте теңізге қараған құм арасында тары көбірек
егіледі.
Сұраулар: Жерлеріңде қандай астық егіледі? Оның себебі не? Басқа
астық салыуға болар ма? Құмақ жерде бійдайды қалай салуға болады? Оң
түстікте тары салмасқа болады ма? Жоғарғы санға дыйағырам салыңдар!
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Үш нəубетті егіс.
«Аштық еш кім мен бірге тұуысқан жоқ» деген бұрынғылардың мəтелі
бар.
Жер жүзінде жəндəк біткеннің іздегені тамақ. Аштық салдарынан
тамақ іздеп адам баласы тағы кезінде-ақ егін салыуға кіріскен. Бұрынғы
заманда ел аз, жер көп. Бір жерді тозғанша айдап, тозған соң оны тастай береді. Тың жерден барып айдайды. Бес-алты жылдан соң бұл жер
тағы тозады. Дыйқаншы үшінші жерге барып соқасын төсейді. Сонымен
тозған жерді қалдырып тың жерді жырта береді. Орман ішінде тұрған қалық болса, ағашын отап иə өртеп, ағаштан жерді тазартып алып егін салады. Тозған жерін бұларда тастап кете береді. Жер кең. Еш кімнен тоқтау
жоқ.
Жыйрма бес жылда жер қайта жаңғырады, тыңланады. Дыйқаншы
жыйрма бес жыл шамасы өткенде байағы жеріне қайта келіп егін салады.
Осылай егін салыу түрін аудармалы егіс дейді.
Неше замандар өткен соң, ел көбейеді, өседі; бірақ жер өспейді. Қоныс
тарылады. Жұрттың бəріне бірдей егіске қолайлы жер жетпейтүн болады.
Бірақ адамның бəрінеде тамақ керек. Енді қалай қылыу керек. Аштықтан
құтылыу үшін бір нəрсе ойлап табыу керек.
Айдалған жерді жыйрма бес жыл тұусыратып қалдырыудың орнына
енді бір-ақ жыл қалдыратұн болды. Жерді бір жыл егіп, келесі жыл бос
жатқызып, үшінші жылы тағы дем алғызады. Мұнымен екі нəубетті егіс
шықты.
Бері келе адам баласы жердің тең жаратысын жылына бос жатқызыудың тіймсіз екенін түсінді. Енді дыйқаншы жерін үш танапқа бөліп, екі
танабына егін салып, бір танабына дем алғызып қойатұн болды. Соны мен
үш нəубетті егіс басталды. Екі нəубетті егісте жылына жердің жартысы
бос жатса, үш нəубетті егісте жылына жердің үштен бірі ғана бос жатады.
Бұрынғы қайта-қайта жер жаңғыртып, бір жерден екінші жерге тынбай
шоршып түсіп егетүн егістікті бір нəубетті деуге келеді; үйткені жер танапқа бөлінбейді. Жердің бəрі – бір танап сықылды.
Бұл күнде жері құмақ, тез тозатұн оң түстік аудандарда қазақ жерді бір
нəубетті егіс жолы мен айдайды. Арқалық қара топырақты аудандарда үш
нəубетті. Қазақтың үш нəубетті егіске түскеніне жыйрма-отыз жылдың
шамасы болды.
Ресейде үш нəубетті егіс ХV ғасыр айағында шыққан осы күні Ресейдің
қай жерінде болсада үш нəубетті егіс бар. Еуропада үш нəубетті жоқ десе
болады.
Үш нəубетті егісте жер тез тозады. Мал ұстауға жөнді келмейді. Осы
күні ағраномдар Ресей шарыуасының күйзеліуінің мықты бір себебі үш
нəубетті егіс деп отыр. Ресей көп нəубетті егіске түссе шарыуасы түзеледі
деп отыр.
Көп нəубетті егіс.
Көп нəубетті егістік керек. Көп себебінің бірі мынау: егіншінің малына
жақсы жұғымды тамақ керек. Малдың тамағын көбейтпей тұрып, малдың
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санын көбейтіуге болмайды. Көбейтпей тұрып, малдан шығатұн түсімді
молайтыуға болмайды. Малдан шығатұн түсімді көбейтіу бұл күнде ең керекті жұмыс. Малдың санын көбейтіудің тағы бір керектігі сол – ішкі Ресейде мал боқтығы мен тозған егістікті жаңғыртады; Қазақыстан сықылды
отынсыз жерде, мал боқтығы мен жер жаңғыртыу қыйн жерде, мал көбірек
болса отында мол болады. Бұған жетіу үшін үш нəубетті егістен көп нəубетті егіске түспей болмайды. Көп нəубетті егіс кезінде тұқымды алмастырып салыудың түрі көп болады. Сол сықылды алмастырып салыуды əр
орында жаратылыс ыңғайна қарай істесе, жоғарғы мақсатқа жетіуге болады. Тұқым алмастырып салыу 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 нəубетті болады. Кейде
онан да артық болады. Нəубет неғұрлым көп болса, соғұрлым тəуір болмақ. Көп нəубетті егіс əсіресе уақ шарыуаларға тіймді болады.
Зұубрійлійн мен Шылықобтен
Көп нəубетті егістің пайдасы.
Мəскеу күбірнесінде Балақалам деген үйез бар. Бұл үйез мұнан отыз
жылдай бұрын үш нəубетті егісті тастап көп нəубетті егіске түсе бастады.
Алғашқы кезде көп нəубетті егіске түсіу қыйн болды. Қара шарыуаныңда қарсы болғаны болды. Шөп егіудің керектігін түсінгісі келмегендер
болды. Бірақ бірте-бірте бір-екі ауыл көп нəубетті егіске түсіп, шөп еге
бастады.
Бұлар ісі тым жақсы болып шықты. Сыбай ауылдар бұлардан үлгі ала
бастады. Ел əңгімесі тек жоңырышқа себіу, пішенді көп алыу болыуға айналды.
Келер жылдары жерімізді көп нəубетті егіске ықшамдап болып бер деген өтініш тым көп бола берді. Жер бөліп беріуге үлгере алмай, ағыраномдар сүрініп жығылды.
Жоғырышқа келіп егістіктегі жаман арам шөпті құртты. Арыш дүрлеп
шыға бастады.
Санақ айтыуынша бұл үйез мұнан 30 жыл бұрын 340 000 пұт астық
алады екен. 1922 жылы Балақалам үйезі тек азық-түлік салығына ғана
340 000 пұт астық төледі. Соғыс кезінде Ресейде мал 50% кеміген. Бала
қалам үйезінде сыйр тек 2%, жылқы 3% кеміген (% – жүзден деген сөз.
Мəселен 3% кеміді деген жүзден үшеуі кеміді деген болады; болмаса 100
малдың 97-сі аман қалды деген болады).
Мұнан көп нəубетті егіске түскен шарыуашылық үш нəубеттен орнықты, табанды, берік болатұны көрінеді.
Шарыуасын түзеймін деген кісі Балақалам үйезінен үлгі алыу керек.
Ауыл шарыуасы күн көріушіліктің тірегі. Ауыл шарыуасын көтеріу
үшін көп нəубетті егіске түсіп, шөп егіу керек; жоңырышқа салыу керек.
Қазағыстанда Жеті сұу қазақтары, Зайсан үйезінде кей жерлерде,
Қарқаралы үйезі, Тоқырауын үйезі бойында қазақтар жоңырышқаның бір
түрін егеді. Басқа қазаққа Балақалам, қара шекпеннен Жеті сұу, Зайсан,
Тоқырауын қазағынан үлгі алыу керек.
Зұубрійлійн
мен Шылықобтен
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Бір десетійне жоңырышқадан не өнеді?
Бір десетійне жоңырышқадан 250 пұт сайлы пішен түседі. Бұл пішенді
жеген сыйрдан 500 шелек сүт шығады.
Пішенін алып болған соң, жоңырышқа орнына егін салса, жақсы шығады. Жоңырышқа соңынан салынған егін 3 нəубетті егістен гөрі, десетійне
20-25 пұт артық түседі.
Жоңырышқа соңынан салған кендір(лен)дің талы десетійнесіне 10-15
пұт артық түседі.

Бір десетійне не береді?
Жана кендірі жақсы болады.
Тамыры арқылы жоңырышқа жерді жаңғыртады. Жоңырышқа салсаң,
десетійне үстіне 100 арба боқтық төккенің мен бірдей.
Жоңырышқа жаман шөпті құртады. Жоңырышқа соңынан егістік жаман шөптен тазарады.
Жоңырышқа салған жерді бос қыстатып жатқызбайсың.
Жоңырышқа сауын малдың пайдасын арттырады.
Жоңырышқа – шарыуашылықты дұрыс пайдалы қылып жүргізіудің
кіліті.

Жоңырышқа – шарыуашылықтың кіліті.
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Жоңырышқа: 1) малыңа тамақ болады, 2) тозған жеріңді жаңғыртады,
3) жеріңе дем алғызады.
Отынсыз Қазағыстан сықылды жерде егістікті боқтық бен жаңғыртыуға болмайды. Үйткені тезек отыннан ауыспайды. Құрғақшылық, ауасы
ыссы Қазағыстан сықылды жерде егістікті боқтық бен жаңғыртыуға болмайды. Үйткені боқтық шіріп топыраққа араласпай қара құмақ болып кеуіп кетеді.
Қазағыстанға жоңырышқа қол.
Қара топырақсыз жерлерде жоңырышқа – шарыуаға жол көрсететүн
жарық.
Жоңырышқа егіңдер! Бұл жолдан бетті аудармаңдар!
Ағыраном Барысұптен.
Жоңырышқа əрі егінді əрі пішенді қылады.
Жай көзге ілінбейтүн тійтттей «бактерійе» деген жандық бар. Бактерійені (мійкроб деп де атайды) үлкейтіп көрсететүн «мійкроскоп» деген құрал
мен көреді. Ауадада, жердеде, өсімдік бен жандық ішіндеде бактерійе толып жүреді. Адам баласына ұмытпас ійгілік келтірген, прансұз оқымыстысы «Пастұр» мен қосылып құтырғанның, сүзектің емін тапқан, бөсер
аурыуды емдеуін үйреткен орыс ғалымы Ілійа ұлы Метішнійкүб деген сабаз. Метішнійкүб жарықтықтың есебінше адам денесінде 28 мүлійендай
бактерійе бар. Сол кісі: осы бактерійелерден шыққан ұу көбейе-көбейе
адамды қартайтып өлтіреді дейді. Бұл зыйанды бактерійелер. Пайдалы
бактерійелер де бар. Айранды ашытатұнда – бактерійе. Бірақ бұл пайдалы
бактерійе.
Жердің үстіңгі шөп шығатұн қыртысын «құйқа» дейді. Бактерійенің
ұуақтығы сондай: баланың бір оймағын толтырған жер құйқасында 1 ½
мілійарттан асыу бактерійе болады. Тамағы болып жайы табылса бір бактерійе тəулігіне (24 сағатта) 465 мың пұт өспекші. Жерді терең қазған сайын бактерійе азайа береді. Ақырында жоғалады.
Бактерійенің түрлі атасының ұлы бар. Олардың өнерлеріде түрліше
болады. Бірі құйқадағы шөптің тамырын шірітеді, екіншісі ауадан «азот»
деген ғаз жыйнайды. Азотсыз иə жандық, иə өсімдік болмайды. Əлгі шіріген тамырда, ауадан бактерійе жыйнаған азотда азот қышқылына айналадыда, өсімдікке тамақ болады. Өсімдік денесінің жүзден сексені азот бен
араласқан нəрсе болады. Бактерійе өсімдікті азотқа тойдырып, өсіреді;
егіншіге қолғабысын тійгізеді.
Бактерійе бір жерде болады, бір жерде болмайды. Барлық аурыудыңда
бактерійесі бар. Сау адамға шанышбайлар шешектің бактерійесін егеді
ғой. Еккен жерге шешек күлдіреп ойнап шығады-ғой. Дəл сондай қылып
жоқ жерге сырттан алып келіп бактерійе егіуге болады. Жер құйқасына
бактерійені қалай егеді? Оларды өсімдік арқылы егеді.
Жоңырышқа, бұршақ, мыйа сықылды өсімдіктер бір аталас. Бұларды
өсімдік ғылымы бұршақ атаулы дейді. Осылардың тамырын қотырдай
қаптаған бұдыр бершімектер бар. Сол бершімектер бұршақ атаулының
тамырын жайлаған бактерійенің күркесі екен. Тамырында бершімек жоқ
өсімдіктер құйқаның тамырындағы азотты коректеніп күн көреді. Бұршақ
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атаулыныңда бершімексіздері солай етеді. Ақырында құйқа азоттан айырылады; жер тозады. Ал енді тамырында бершімек бар бұршақ атаулылардың иə бактерійелері ауадан азот жыйнап, жерді азотқа байтады. Бұл
тұуралы тажырыйбалар болған.
Бір жерге тары, быйдай, сұлы, арпа сыйақты астықты қайта-қайта сала
берсек, құйқаның азотын бұлар жеп тауысады, жер тозады, егін шықпайды.
Азотқа кедейленген жерге бұршақ, жоңырышқа салсаң, егістік азотқа
байыйды, жер қайта жаңғырады. Бұлар артынан егін салсаң қамыстай бітік
болады. Осындай тажырыйбалар көп болған. Көп ел осылай етіп егін саладыда. Бұршақ атаулылар азотты ауадан алады. Ауаның жүзден сексені азот.
Бір десетійне жер үстінде 5 мүлійен ауа бар. Сонда мұның 4 мүлійен пұты
азот болғаны. Сондықтан бұршақ атаулы бершімегінде бактерійе қанша
жыйамын деседе азот жетеді. Бұршақ, жоңырышқа жерді жаңғыртатұнын
білген соң, бұл күнде адам баласы тозған егістігіне жоңырышқа, бұршақ
сықылды өсімдікті салып, жерін жаңғыртып алады.
Бұршақ атаулыға жататұн «бійке» деген шөп бар. Бійке өскен жердің
құйқасын алып, ол құйқаны сұумен шайып, ол шайынды мен бійке тұқымын жұуып, ол тұқымды жерге сепкенде бұлай болған: тұқымды шайынды
мен жұуып салған десетійнеден 609 пұт, шайынды мен жұумай салған десетійнеден 60 пұт көк шөп алынған. Мұнан бактерійені бір жерден екінші
жерге қоныс аударып еккенде тұқымды шайынды мен жұуыа салған оң
екені білінеді. Сондай бактерійе дəуірлеп өніп өседі. Еккен өсімдік дүрілдеп шығады.
Егістік тозса, боқтық төгеді. Шіріп егістікке азот береді. Жұртқа, көңге
шөптің қалың қаулап шығатұны – мал боғы жерді азотқа байытқандығынан.
Бір қатар елдің егістігі мал боқтығын төгіп жаңғыртады. Бірақ, қазақ қонысы отынға кедей. Ел қысы жазы тезек, қый жағады. Қамыс, қоғада əр
жерде бола бермейді. Қарақан, тал, тобылғы тіпті сійрек. Жұусан, көкбекті
жаз жағыуға келмейді: күз, қыс оларды көп шауып алып жаға берсең, жер
жалаңаштанып құм басып кетеді. Сырттан отын сатып алып жағыуға қазақтың шашы да жетпейді. Сондықтан қазақ боқтық бен жер жаңғыртпақ
түгіл, боқтығыда табылмайды.
Қазақтың жер жаңғыртатұн жолы – бійдай салып тоздырған жерге бұршақ иə жоңырышқа егіу. Жоңырышқа малға таптырмайтұн тамақ. Сұуарып
салса, бір десетійнеден 5-6 жүз пұт жоңырышқа түседі. Күтіп бақса, жоңырышқа бір жазда 3 ірет орылады. Өзге шөптей жоңырышқадан қыйқым, салам қалмайды. Жылқы жемегенді қой, қой жемегенді сыйр мен түйе жейді.
Бұршақ базарда пұл, бійдайдан қымбат. Жесең өзіңе ас; көже қылсаң тоқ.
Бұршақ, жоңырышқа, бійдай, сұлыны алмастырып салып отырсаң,
егістік тозбайды. Егін салған қазақ жерім тұзды деп жылда жер аударып
көшіп жүрмейді.
Егістік тек азоттан жүдесе ғана əлгі жол мен жаңғыртыуға болады. Бірақ, егінге азоттан басқа «поспұр», «калій», «калтсій» деген нəрселерде керек. Бұлардан жүдеген егістікті жаңғыртыудың дауасы басқаша
болады.
Қыр баласы.
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Отақ шөп.
Тамақсыз адам тұралмайды. Ашыққан адам жүдейді; көпке шейін
тамақ жемесе өледі. Егінде сондай. Егінгеде тамақ керек. Тамақсыз егін
шықпайды, шыққаны құурайды. Алдыңа қойған тамағыңды біреу қақшып
жей берседе аш қаласың. Егін тамағын да қақшып тартып жейтүн шөптер
болады.
Жақсы жыртылған (жаңғыртылған) жерде егінге тамақ көп, егін дұрыс
шығыуы керек. Бірақ, соғылған көршілері келедіде егінге арналған тамақты тартып жейді. Егінді аш қалдырады. Бұл соғылғандардың аты – отақ
шөп.
Отақ шөптің тамыры ұзын; ұзын тамыры мен бұлар егін тамағын орап
алып жей береді. Отақ жердегі ылғалдыда сорып қоймайды. Отақтың жапырақтары бүркеп егінге күннің көзін түсірмейді; жылылықты келтірмейді; түсірмейді. Отақ бəлесінен егін азады, өспейді. Əлсіздері құурап кетеді.
Отақ шөп күшті көнбісті болады. Отақ құрғақшылықтан, сұуықтан,
егін сықылды қорықпайды. Бұлар егіннен жылдамырақ көбейеді. Отақтың
тұқымы көп болады. Кей біреулері бұтақтап көбейеді. Отақ шөп тұқымы
тіпті берік болады. Мал жеген отақ тұқымы бұзылмай түседі. Жерге түсіп
бұлар тағы өседі.
Отақты құртыу керек. Салған мөлдегін отақ қаптап бара жатқанда,
жалғыз сыйрдың шалабын ішіп, түске шейін ұйықтайтұн жалқау қазақ
көп. Егін піскенде қатыны мен екеуі барып мөлдек егінін жұлып екі дорбаға салып арқалап қайтады. Үйіне келіп айағы мен басып алғанда, мөлдегінен бір шелек тары түседі. Онысының көбі отақ болады. Ол неден? Ол
отақты кезінде отамағаннан. Отақ қаптаған жер егіні жаман шығады. Отақ
болмас үшін мынадай нəрсе істеу керек:
1) Сепкен тұқымың таза болсын.
2) Отақты көрінген кезде отап тастау керек.
3) Пар (пар деп күн ілгері жыртып тастаған жерді айтады) жыртқан
жерге отақ шығармасқа керек.
4) Егін арасындағы жыртылмаған жерге шыққан шөпті піспей тұрып шауып алыу керек. Шөп піссе тұқымы егін арасына түсіп отақ шығарады.
5) Егісті жерге картоп сықылды тұқым көп керек дақыл салыу керек.
Бұларды күтіп жүргенде егінге отақ шықпайды.
6) Жоңырышқа сықылды шөп егіу керек.
Тұқымды алмастырып салып отырыу керек.
Сұраулар: Отақтан қандай зыйан бар? Отақ неліктен астықты өсірмейді? Қандай отақ шөпті білесіңдер? Отақты қалай құртыуға болады? Өз
жерлеріңде отақты құртыушы шара қолданама?
Егіннің жаулары.
Егіннің жауы көп. Қазақ егініне малда жау. Басқа елде малды егінге
түсірмейді. Елдің мəденійеті төмен болған сайын егіннің жауы көп болады. Мəденійетті Ресей сықылды жерде егінге құрғақшылықда жау, ше46
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гірткеде жау, құрт-құмырысқада жау, тышқанда жау. Мəденійетті ел бұл
жаулардың бəріненде қорықпайды.
Саршұнақ тышқан егіннің мықты жауы. Қазақ жерінде саршұнақтың
қатқылдау жерде жүретүн бір азғын түрі бар. Сол саршұнақ көктеп келе
жатқан егінді отап жейді. Əсіресе саршұнақ бійдайға өш болады. Саршұнақ көп жер Қазағыстан, Еділдің айақ жағы, Қапқаздың арқалық беті.
Егін жегені мен тұрмай саршұнақ жерді де көп бүлдіреді. Саршұнақ іні
терең. Тарамы көп. Ін қазғанда саршұнақ жер астындағы егінге пайдасыз
топырақты үске тасып шығарады.
Саршұнақ астықтың дəнінде, сабағында жейді. Бір-екі жылда саршұнақ өте көбейіп кетеді. Көбейген сайын мал жейтүн шөптіде, адам жейтүн астықтыда көп құртады. Сондықтан саршұнақтың өзін құртыу керек.
Мəденійетті елдер саршұнақты бұл күнде ұулы ғазбен құртады. Ана
жылғы жыйангерлік соғыста Гермендер орыс əскеріне ұулы ғаз жіберіп
өлтіреді екен деп есіттік-ғой. Сол ғазды саршұнақ ініне жіберіп қырады.
Қазақ əзір ол ұуды қолына түсіралмас. Бірақ саршұнақты қырмай отырыуға тағы болмайды.
Қазағыстан сықылды жерде саршұнақты жазғы тұры қарала сапыраң
болып жатқанда сұу құйып аулаған жөн. Бір бөшке сұу 5-4 інге жетеді.
Жазғы тұры сұу көп кезінде кетпен мен жырып сұу жіберіпде саршұнақ
аулауға болады. Саршұнақ майға қарсы түлейді. Түлемей тұрғанда март
бен апрел ішінде ұстаған саршұнақ терісі қымбат сатылады. Саршұнақты
қырсаң жеріңе де пайда, қалтаңа ақшада түседі.
Саршұнақтанда көрі егінге шегірткенің зианы көбірек. Шегірткені жас
күнінде қырыу керек. Бұл күнде шегірткені жем мен қыратұн əдіс шықты.
Қазаққа бұл жем мен қыратұн оңайы – жылқы тезегі. Жылқы тезегін сұулап ішіне мышиак, париж зелені деген ұуларды қосады. Тезектен істеген
жемге шегіртке өш болады екен, жесе ұулап қырыла береді. Жемді қалай
тезектен алыу керек. Отсыз жерден саршұнақ бен шегіртке отты жаққа ауады. Ауғанда көз тұтарлық болып көп ауады. Бұл күнде шегірткені Аеропланға мініп жүріп қыратұн болды.
Сұраулар: Жерлеріңде егіннің қандай жауы бар? Оны мен ел қалай
күреседі? Қалай күресіу керек?
Тырактұр.
Тырактұрдың түрі көп. Тырактұрдың бұу мен жүретүн ескі түрі –
от арбаның қара айғыры сыйақты парабоз. Жұмсақ жерде жүріу үшін
парабоздың тегермештерінің табаны жалпақ істелген. Бұл күнде ғаз бен
жүретүн аптамабіл – тырактұр ұсталады. Бұл тырактұр аптамабіл сыйақты мұнай мен иə бензін мен иə жер май мен жүреді. Мұның сырты аптамабілге ұқсамағанмен тегі бір. Тырактұрдың бір неше түрлері мен танысалық.
Бұумен жүретүн «паулер» деген тырактұр түрі бар. Мұны мен жерді
бұлай жыртады. Жердің екі шетінде екі кішкене парабоз тұрады. Бұлардың арасында тартыулы арқан болады. Арқанға сабан байланған. Əуелі
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сабан бір тырактұрдың қасына қойлады. Екінші парабоз бұудың күші мен
арқанды тартып орай бастайды, арқан мен бірге байлаулы сабанда сүйретіледі. Сабанда əлденеше түрен болады. Сабан қозғалғанда түрендер
жерге кіріп жырта бастайды. Сабан екінші парабозға жеткен соң екі парабоз да жыртылған жерден өтіуге ілгері қозғалып қойады. Мұнан соң сабан
кейін бұрылады. Енді алдыңғы тырактұр арқанды тарта бастайды. Сүйтіп,
екі тырактұр сабанды кезектесіп сүйрей береді. Құрт тырактұр деген тырактұрдың түрі бар. Бұл ана жылғы соғыста ұсталған «танкі» деген бəлеге
ұқсайды. Мұның тегермеші жоқ. Тегермеш орнына ұзыннан ұзақ басқұр
сыйақты темір айылы болады. Айылдың сыртында темір қабығы, бұдырмағы болады. Бұдырмағын жерге қадап, шөп басында жазғы тұры жүретүн
түкті ала қоңыз сыйақтанып, тырактұр жөрмелеп отырады. Артынан сабан сүйретіле береді. Айылының арқасында бұл тырактұр жүрмелеп тауға
шығады. Орданда, апаннан да өтеді.
Тырактұрдың үшінші түрі аптамабіл тырактұр деген. Бұл «божака»
сыйақты. Артында жабыстырылған табалдырығы бар. Табалдырық көтеріугеде түсіріугеде, келеді. табалдырық төмен түсірілсе тырактұр жүре
алмайды. Тырактұрге артынан мықты арқан тағылған. Арқанға сабан байланған. Мұны мен жерді бұлай айдайды: сабанды кіргізіп қойады; арқан
ұзындығы жететүн жерге шейін тырактұр жүргізіп кетеді. Арқан созылғанда тырактұр арқанды жыйнай бастайды. арқанға сүйретіліп сабан жерді
жыртып жүре береді. Сабан қасына жеткенде тырактұр тағы ілгері арқан
созылғанша жүгіріп кетедіде, тағы арқанды жыйнай бастайды. Сүйтіп
жерді жырта береді.
Соңғы кезде 13, 37 түренді сабан тартатұн тырактұр шықты. Бұлар
күніне 30 десетійне шығарады. Бұл тырактұр үлкен сабан сүйретіп келе
жатқан аптамабіл сыйақты. Бір адам аптамабілді басқарып отырады. Екінші адам жер дұрыс жыртылыуын қарап тұрады.
Тырактұр көліксіз жүреді; жерді тез жыртады. Өгіз басын жетектейтүн бала іздеп əуре болмайсын бір. Сабан көтін ұстап шаршамайсың екі.
Жерің жақсы жыртылады үш. Көлігіңді артпайсың, иə көліктің майын жалдап жүрмейсің төрт. Көтіне сепкіш бен тырма байлайсың, тырактұрдың өзі
жыртып, өзі сеуіп, өзі тырмалап отырады бес.
Тырактұрдың мұнан басқада касиеті көп. Тырактұрдың артына арба
тіркеп қойсаң жүгіңді артып көшіуге болады. Астығыңды тасыуға болады. Ат орнына тырактұр мен шығыр айналдырыуға, дійрмен айналдырыуға, пішен шабыуға, егін орыуға келеді. Пайдалана білсе тырактұрге жазы
қысы жұмыс қылдырыуға болады.
Бұл күнде елге тырактұрды жер-сұу кемесерійеті таратады. Тырактұрдың кішкенесі – 10 аттың күшіндей күші бары 2 ½ мың сомдай тұрады.
Мұны елге жер-сұу кемесерійеті иə жер-сұу бөлімдері бөліп-бөліп бір
неше жылда төлеп бітетүн қылып береді. Аламын деген адам епті жігітін
жіберсе, жер-сұу кемесерійеті тырактұр жайын əбдан үйретіп жібереді.
Қалай майлап, қалай жүргізіп, қалай оңдайтұнын, қалай қай жерін алып
салатұнын түсіндіреді. Сонан соң тырактұрды қазақтың өзіде жүргізеді.
Тырактұрды бұл күнде, əрійне, алыуға бір үйдің шамасы келмейді. Сондықтан серіктесіп алған жөнді. Алғысы келген адамға Қазағыстан жер-сұу
кемесерійеті тырактұр береді.
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Егін құралдары.
Жерді жыртып дұрыстау үшін керек құралдар: сабан, тырма, таптауыш
(каток), ұсатқыш. Соқа мен сабан жер жыртып аударыуға керек. Тырма
жұмсатыуға керек. Ұсатқыш кесекті ұнтауға керек. Таптауыш жерді тегістеп басыуға керек.
Жерді жақсы айдау үшін жақсы құрал керек. Соқа, ағаш, тісті тырма
мен жерді дұрыс өңдеуге болмайды. Бұлар мен сазды жерді өңдеу тіпті
қыйын.
Бұл күнде темір сабан, темір тырма ұстайтұндар көбейіп келеді.
Қандай сабандар болады.
Сабан түрі көп. Тайз алатұн, иə терең алатұн сабандар бар. Сазды жерге
болмаса құмақ жерге арналған сабандар болады. Сабанның ең керекті жері
– түрені мен қылышы. Бұлар əр түрлі болады.
Əр кім жеріне қарай сабан алыу керек. Бір жерге жарамды сабан екінші
жерге жарамайды.
Бір аттық, екі аттық сабан бар. Үш пар, төрт пар өгізбен жүретүн
сабандарда бар. Өзі жүретүн көп түренді сабанда болады. Мұндай сабанды «тырактұр» дейді. 10 түренмен жүретүн тырактұр бар. Тырактұр тырмалауғада, егін орыуғада, пішен шабыуғада, егін басыуғада келеді. Шамалы тырактұр 2 мың сом шамасы тұрады. Елге наркомзем қарызға таратады.
Ауыл шарыуашылығының құралдары.
Жер жыртатұн мəшійнелерден басқа мəшійнелер де көп: тұқым шашатұн, егін ұратұн, астық басатұн, тұқым тазартатұн мəшійнелер бар. Бұл
мəшійнелердің бəріде адамның ауыр еңбегін жеңілдітеді, жұмысын берекетті, өнімді қылады, ісін жақсыландырады.
1924 жылы тұқым себетүн мəшійне 200-240 тұратұн еді. Күніне бұл
5-8 десетійне сеуіп шығады. Бұған бір ат, бір адам керек. Пішен шабатұн
мəшійне 135 сом тұратұн еді. Күніне бұл мəшійне 4 десетійне шабады. Басына бір адам, 2 ат керек. Өзі орып, өзі баулайтұн мəшійне 355 сом тұратұн
еді. Бұл күніне 4-5 десетійне орады. Басына 3-4 ат, бір адам керек. Астық
басатұн екі аттық мəшійне 80 сом тұратұн еді. Басына 4 ат, 12 адам керек.
Бұл күніне 120 пұт астық басады. 4 аттығы 240 сом тұрады. Басына 8 ат,
24 адам керек. Күніне 250 пұт астық басады. Бұумен жүріп астық басатұн
мəшійне 3500 сом тұрады. Күніне 500 пұт басады; басына 8 ат, 24 адам
керек. Астық сұуаратұн үлкен мəшійне 20 сом, күніне 500 пұт астық сұуарады. Басына 3 адам керек. Кішкенесі 10 сом. Күніне 25 пұт сұуарады; басына 2 адам керек. Егін оратұн мəшійне 200 сом. Күніне 4 десетійне орады.
Басына 2 ат, бір адам керек.
Бұлардың бəрінде Қазағыстан жер-сұу кемесерійетінен иə жер-сұу
бөлімдерінен алыуға болады.
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Жер еңбекші қалыққа берілсін.
1917 жылғы төңкеріске шейін.
Еуропалық Ресейдегі 395 мүлійен десетійне жерден қара шекпеннің
сыбаға жері – 35% = 139 мүлійен десетійнедей.
Қазынанікі
35% = 138 – –
Алпауыттардікі
26% = 102 – –
Басқа меншікшілдердікі,
Шеркеудікі, қаланікі, манастірдікі, патша тұқымынікі 4% = 16 – –
Барлығы
100% = 395 мүлійен десетійне.

Кімде қанша жер бар?
Төңкерістен соң 1919 жылғы есеп бойынша жер бұлай бөлінген:
Қара шекпендікі – Ресейде, Ұукраинада
97%
96%
Кеңес шарыуашылығы, бірлестік шарыуашылық сықылдылардікі
3%
4%
Барлығы
100%
100%
Р.С.Ф.С.Р. негізгі заңынан.
1) Жерді дара меншіктеу жойылады. Барлық жер бүтін қалықтың мүлкі
деп жарыйаланады. Еңбекшілерге тегін беріледі.

Қара шекпен жері.
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2) Бүтін мемлекеттік маңызы бар барлық ормандар, кендер, сұулар,
құралдар, көліктер, үлгілі ауыл шарыуашылық кесіп дүкендері мемлекет
мүлкі деп жарйыаланады.
Басыбайлы мен бай ійті.
– Қош, ал енді Ійлиеб зауыты түбіндегі Панкыратұб деген байды естігенің бар ма? – деді теріс қарап тұрып жəмшік. Бұл Лене(қыздың аты)нің
білетүн аты болып шықты...
– Малды жанындай жақсы көретүн еді, – деп жəмшікке Лене жауап
берді.
– Е, е, таң-тамаша қаламын. Қайуан тұқымын жанындай жақсы көрседе, адам баласына тым қатал еді.
– Оған адамның қылған жамандығы көп болды, – деді жобаусырап
Лене.
– Адам дейсің бе? Жоқ. Адамның оған қылған түк нəрсесі жоқ. Қатыны
қашқаны ырас. Қара шарыуаның қызын алды. Ол əйелі əпесер мен қашып
кетті. Сонан соң қатаң тартты. «Мен оны нəжістен сүйреп алып шықтым...
Ол үйтіп кетсе, мен барлық тұқымыңның əкесін танытармын, енді маған
мұжық ійт терісіненде сүйкімсіз» деді бай.
Мұжықты ійттен жаман қылғаныда ырас. Алтын сарай сықылданып ійтке үй салғызды. Жақсы көрген қаншығы он күшік тапса, басыбайлы қара
шарыуаның қатындарына таратып береді. Жас баласы, емшекте сүті бар
қатынға байдың ійт сейістері күшік алып келеді. Емізіп асырауға алып келеді-ау!...
– Қойшы! – деді бүйі шаққандай ыршып түсіп Лене.
– Өтірік айтсам, Құдай тапсын, – деп жəмшік бой күйез жауап бердіде,
əңгімесін əрі соза берді: – Мынаны қара, сол адам жауыздығынан Құдай
барлық орыс қалқына бостандық жіберген...
«Сол байдың Алексей деген басыбайлы адамы болған. Алексей байға
аброк төлеп тұратұн (басыбайлылар байларына екі түрлі міндет атқарған:
1) «барышышыйна» – бұл жұмасына пəлен күн босқа байдың жұмысын
қылыу; 2) аброк – өз бетінше кесіп қылып байға жылына тійсті салық төлеп
тұрыу). Алексейдей əрі ақылды əрі сұлыу, əрі жолды мұжық көрмедім. Бай
қол астында онан артық жігіт болған жоқ. Алексейдің ұуылжыған жабжас қатыны болды. Байы əдемі, сұлыу; қатыны онанда артық. Ондай екі
адам ерлі зайыпты болып қосылмас. Ауқаттарыда жаман емес еді: екеуіде ауқатты жақсы үйдің балалары еді. Сол Алексейдің сəл кісі қорлығына
шыдай алмайтұн тек бір мінезі бар еді. Келіншегі босанайын деп тұрғанда,
Алексейге кіреге шығыуға тұура келмесінбе. Шараң болса қылшы. Енді
Алексей кіремен кете берсін. Кіре түнгі салқын мен соғып келеді. Арба
сықырлап бақырып келеді. Кірешінің əр жерден құралатұнын білесін. Арба
жанында келе жатып жоқ сөзді əңгіме қылысады. Осы біз сықылды, оларда
əңгімелеседі. Қай жерде қандай қалық тұрады. Қай жерде не бар, – мұндай
нəрселердің басын шатып сөз бен ұйқы ашар қылысады.
Алексей, түнерген бұлттай қабағын жабадыда, үндемейді. Басқалары:
«Жолдас болып келе жатырсың. Жолдас бен неге сөйлеспейсің. Əлде бізді
менсінбейсің бе?» деп Алексейден жолдастары сұрасады.
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– «Жоқ, қосағасылар, мен сендерді менсінбегенім емес, басқа бір жайым
бар. Келіншегім екі қабат қалып еді. Байымыз қатаң адам еді. Адамдарын
ұрып соғып, бүйідай шағыушы еді. Бұл да еш нəрсе емес. Тағы бір жаман
мінез тауып алды – күшікті əйелге теліп асырайтұн шықты». Жолаушылар
далада келе жатқанда еркін болатұнын білесің. Кез келген нəрсені тексеріп
келе жатады. Үйінде басыбайлы болып жүрген адамда далаға шыққанда
қазақ сықылды еркін келетүні белгілі. Жолда бұларға қызметтен қайтқан
салдаттарда ұшырайды. Солар Алексейге айтады: «Сенің ауылыңдағылар
кіл ақылсыздар шығар. Өмірде қайуан баласын адамға телісін деген заң
болмаған. Мұны Құдайда қоспайды. Бай заңы Құдай заңынан күшті болып-па?» деп.
Бұл сөздер Алексейдің көкейіне қонады. Ондай заң жоқ деген ой Алексей жатса түсінен, тұрса есінен кетпейді. Бір күні түнде Алексей үйіне
қайтады. Қарсы шыққан қатыны жоқ. Жанған от жоқ. Үй іші көзге түртсе
көргісіз қараңғы көр сықылды. Үйге кірсе, баласы бесікте жылап жатыр.
Бұрышта күшіктер арсылдап жүр. Бұл не?» деп Алексей сұрайды. «Бұл
Құдай берген ұлы» – дейді қатыны. – «Мынау бұрыштағы не?» – деп
Алексей сұрайды. «Бұрыштағы күшіктер, өзіңде түсінесің ғой». – «Сен
өзің түсінесің бе? Мен мұны жақтырмайтынымды білесін бе! Күшіктерді
мұнда əкел», – дейді кейіп Алексей. Екі күшікті екі қолы мен ұстап алып,
езіп-езіп қайтадан орнына қойадыда, «Ал, енді Құдайға сыйынып, балаңды шешіп ал. Балаң жылап жатқанын көрмейсінбе?» – дейді қатынына
Алексей.
«Ертеңіне байдың ійт сейістері келіп: «Анна, күшіктер аман ба? Көрсет
бері», – дейді. «Неден екенін білмеймін, күшіктер өліп қалды», – дейді
Анна. – «Екеуі де ме?». «Екеуі де өлген». – «Иапырмай! Құрсын біздің жұмысымыз емес, байға айтармыз». Дейді ійтшілер. Сол кезде Алексей келіп
қалыпты. «Сендерге не керек? Неге келдіңдер? Заң қайда? Бала бесікте
жылап жатсын, күшік əйелдің емшегін еміп жатсын деген заңды қайдан
таптыңдар? Шығыңдар үйімнен!» деп Алексей ійтшілерге ақырды. «Алексей сен көп айқайлама! Біз өзіміз келгеніміз жоқ. Біздің жұмысымыз тек
байға айтыу» – дейді ійтшілер. Ійтшілер байға барып айтқан. Əрійне, өз
жандарынан қосыпда айтқаны болар. Сонан соң не болды деп сұра. Бай
күшіктерді үлкен адам сықылдандырып ақ кебінге оратқан. Көтеріп алып
келген соң бай күшіктерді сыйпап қарап: «Жауыз нəресте шырақтарымды
қолдан өлтірген екен» деп бай өкіріп жылайды. Мауқын басып болып, бай
ійтке ас дайарлайтұн адамдарын шақырып аладыда ійтке қойыу ботқа жасаңдар деп бұйырады. Қырық шелектен асыу тамақ сыйатұн тай қазанға
барлық ійтке ботқаны бірден жасататұн. Ійтке тамақ салып жатқанда, бай
орындыққа отырып алып, жаныуарларына рақаттанып қарап отырып, өз
қолы мен тамақ беретүн. Бұл жолы қазан жанына отырып бай кебінге ораулы күшіктерді қасына қойғызыпты. «Алексейді шақырыңдар!» дейді бай.
Алексей келген. Бай тұрып Алексейге: –«Жазықсыз өлтірілген нəрестелерді көресіңбе?» дейді. – Көремін, қайуан түгіл, адамда өледі, бай-еке,
кайтерсің, – дейді Алексей. «Бұлардың түбіне жеткен жауыз сен бе?» – деп
бай ақырды. – Мен олардың түбіне жетпедім, бірақ сіз айау дегенді білмейсіз. Бала – мұжық баласы болсада, Құдай адам қылып жаратқан. Баланы
бесікте шырқыратып, шешесінің емшегіне ійт тұмсығын тійгізіп ыластай52
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сың. Ійтіңнің бəрі қырылсын. Барлық ійтіңді қырмай отырған ел ақылсыз»,
– дейді байға Алексей. Сөзді естіген соң, қарағым Лене-ау, Панкратұб бай
орындықтан ұшып түрегеледіде...». Жəмшік бұрыла беріп, шошыған қыздың көзіне үңіле бастады. Қыз бір бəле төнгенін сезді. Бірақ қорғаныуға
əлі келмеді...
– Бай орындықтан ұшып түрегеледіде, Алексейді көкірекке осылай
қойып жібереді... Алексей шаншыла жерге күріс ете түседі... Қарағым қарындасым, қанікей қалқам-ай, басы. Тіп-тіке... қазанға сүңгіп кетеді...
– Қойшы, – деп селк ете қалып Лене сұрады.
– Несін сұрайсың. Бақ-етіуге əлі келмеді. Ійтшілер тұра ұмтылып сұуырып алған. Ақ жем болып пісіп қалыпты... ійт қора азан-қазан шұу. Бай есігіндегі адамдар түйсінген... Бір ійтші Алексейдің інісі екен... Байдың үйіне
ұмтылған; барып мылтыққа қол салған... Бай есіктегі малайлары арасына
қарай қашқан. Өзің білесің-ғой. Есік алдындағы майлайларда байға тісін
қайрап жүрген. Құлдар сонда түйсінген...
Кареленкенің «Бұлтты күн» деген əңгімесінен.
Сұрау: Осыған қарап бұрын байлар қара шарыуаны қалай ұстағанын
сүуреттеңдер! Өздерің білетүн əңгімелеріңді айтыңдар!
Кедейдің кейістігі.
Айт!... Боразна!... Бауыздалғыр көк шолақ!
Əй-й... Мырқымбай... жүгендей, ноқталап...
Өк-к!... Арам қатқыр, көк сыйыр!
Неге ентігед? Неге жійі тоқталад?
Əй-й, Құдай-ай, көрсеттің-ау көрімді,
Көрім қылмай, берсең еді өлімді!...
Бүгүн үйде жататұғын екенмін,
Мырқымбай мен жіберіп-ақ келінді.
Жатқан менен жаның тағы төзбейді:
Келін, бала күн өтерін сезбейді.
Жаңа келіп Самалықтың баласы:
Он бес жерден быйдай септік біз дейді.
Қайт дейді екен, мен себпейін дедім бе?
Үйренбеген екі сыйыр жегінге;
Өзі қотыр, өзі арық көк шолақ
Мезгілі мен жей алмайды жемін-де.
Қай бір тұқым... Үйдің саттым кійізін.
Көпсінгендей екі сыйыр мүйізін,
Əй-й ауылнай, қылдың ау сен байсың деп,
Нан табалмай жүрген мені бір үзім.
Жұттан қалған екі сыйыр, жалғыз ат,
Бұзау сойдым соғымыма жалғыз-ақ;
Маған дым жоқ... Тұқым алды кедей боп
Жиырма шақты қарасы бар Жанұзақ!
Əй-й, Құдай-ай, ауылнай-ай қорлады-ау!
Соған тыйу, соған жаза болмады-ау!
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Əйт боразна!... Көкшолақ ійт тартбауын
Бəрекелде-ай! Сауын сыйыр сорлады-ау...
Желдің тынып, күннің дағы шыжыуын,
Əттегене-ай, өзді көк ійт шұжығын!
Əй, Мырқымбай, жатыр ма екен байланып,
Бір келіннің көріп болмай қызығын.
Əукім... Əукім... аузы неге көпірді?!
Қап-қара тер, сұуға түскен секілді...
Шыжық болып күйіу мен-ақ өлем-ау,
Бір үй толған бағамын деп жетімді.
Əукім... Əукім... Шанышқақба, немене?
Көк ійт неге шегінеді, тебеме?
Күн түс болды, жұрт соқасын тоғарды,
Апырмай бұл, Мырқымбай, ійт келеме?
Он пұт быйдай не бар жерге сіңгені,
Шашылатұн тарының тұр бір жері.
Қаламбайда он тайақ жер шаштырнақ,
Ол сорлының жалғыз мен-ғой білгені...
Ырысты-да жіберіпті баласын,
Байғұс быйыл көрді-ме екен ағасын...
Ауылнайы түйір дақыл берген жоқ
Енді қалай оған тұқым табарсың!...
Ырысбай жүр қайыр тілеп дорбамен,
Кеше көріп сөйлесіп ем жолда мен,
Тұқымды-да, малды-да өздері алды – дейді
Бай болысы қосылып ап молдамен.
Теңестіред дійтүн еді кедейді,
Кедейді еш кім десүуші еді жемейді,
Жұуандардың азұу тісін сындырып
Осалдарға неге осылсын демейді.
Мынасы кім?... Мынау біздің қатын-ба?
Тұуралайды, маған келе жатырма?
Дəуде болса сүт кереккен шығар ғой
Ыңжың болған жетімдерге, бақырға.
Ашұулы-ғой, біздің қатын бүрер ақ,
Айналатұн жер қалып ет бірер ақ,
Көрмейсіңбе, сау шұжықты үзгенін,
Бауыздалғыр, уақытында жүрер нақ...
Əукім, Əукім... Шанышқақ-ба, немене?
Көк ійті неге шегінеді, тебеме?
Бір шақырым жерден ұрса келесің,
Ойнақтап-ақ болдың, қатын, төбе ме!...
Əйт!... Боразна!... Бауыздалғыр көк шолақ!
Кібіртіңдеп шегінүуін... тоқтамақ
Өкі-кі өкі-кі! Арамқатқыр, көк сыйыр!
Неге ентігед? Енді неге тоқталад?!
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Ескінің мұрасы.
Ауыл шаруасының артта қалғандығына түрлі себептер бар. Ол себептерді шығарған мемлекеттің ескі тұрмысы. Бұрын патсадағы күшті көршілерден қорғаныу үшін көп əскер ұстау керек еді. Көп төрелерді асырау
керек еді. Құлдың бəрін қара шаруадан алытұн еді. Салық төлеу үшін қара
шаруа жұмысты көп қылып, аш жүріп, жалғыз сыйырында сататұн еді.
1861 жылы қара шаруаға сыбаға жер берілетүн болды. Бірақ оны қара
шаруа сатып алатұн болды. Қара шаруаның салығы арытты. Қара шаруа
жүдеді, бай жарлының арасы көбірек ашылды.
Басыбайлы қара шаруаның: 726,900 тіпті жерсіз қалды. 640000 заңда
көрсетілген сыбағаның ¼ алып шықты.
2,125,681 жан басына 2 десетійнедей алып шықты.
8,230,010-«-4-«10,058,601-«-4 йа онан артығырақ алып шықты.
Сүйтіп он мүлійеннен асыу ғана қара шаруа жан басына 4 десетійне,
йа онан артығырақ алып шыққан жерліректері осылар. Қалғандары жері
аздығынан басқа кесіп іздеді, алпауыт жерін жалдап ала бастады. Байға
құл болды. Құулақтың ұуысына түсті.
Қара шарұуа қолындағы жер алпауыттікінен əрі аз, əрі жаман болды.
Сондада сыбаға жерін сатып алыуға қара шаруалар 1861 жыл мен 1905
жыл арасында өсімі мен қосқанда 1,574,000,000 сом төледі. 1861 жылғы
юұл жердің базардағы нарқы 897 мүлійон сом еді. Сүйтіп қара шаруа жерге екі еседей артық төлеген болады.
Бері келе қара шаруаның сыбаға жері (қара шаруаның сыбаға жері деп
1861 жылғы заң бойынша құлдықтан құтыларда қара шекпенге бөлшектеп
ақша төлеп сатып алыуға берілген жерді айтады. Бұл заңнан қара шекпеннің өз бетінше сатып алған жері йа майын жалдап алған жері, Ыстолыпын
заңы бойынша қоғамнан ойдырып кестіріп алған жері сыбаға аталмайды
Т.Ш.) мұнанда азайды. Еділ бойында жанға:
1860 жылы 4,3 десетійне келді.
1880 – «- 3,1 –«1900 – «- 2,4 –«- келді.
Орташа алғанда бүтін Ресейде қара шекпеннің жан басына 2,6 десетійне келетін еді. Қара шекпен жері сондай тарылып тұрғанда алпауыттар жері өте көп болатұн: Мəселен ғырап Шереметіпте 29,901 десетійне,
Галіційнде 1,067,358 десетійне жер болды. Басқа алпауыттарда бұлардан
қалыспайды. 1917 жылғы төңкеріс жер меншіктеуді құртты. Жері аз қара
шаруаларға жерді көбейтіп берді. Ол төңкеріс болмаса қара шаруа тіпті
азайып ірі алпауыттарға шын құл қылар еді.
Азамат соғысы салдарынан қара шекпен жері көбейуінен шаруа бірден
түзеле алмады. Аштық басталды. Аштыққа орын əзірлеген 1861 жылғы
заң болатұн.
Стрұук
Қазағыстанда кімде қанша жəна қандай жер бар.
Бұрынғы Қазағыстанның Ақмола, Семей, Қостанай, Орал, Орынбор,
Бөкей гүбірнелері мен адай үйезінде 202,962, 345 десетійне жер бар. Ол
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жер десетійне есебімен мыналардың қолында: Переселен Қақолға алынған
жер 20,136,630 орман ағашы түрлі керектерге де алынған жер 6,814,174
Қазақ орыстар қолында 9,392,061
Қазақ қолында қалғаны 161,787,205.
Бірақ жерден шаруаға қолайлы қолайсыз жағынан мынаны көреміз:
қара шекпен мен атты-қазаққа тійген 32,473,912 десетійне жердің орта
есеппен 25,979,129 десетійнесі қолайлыға есептеледі. Екінші түрлі айтқанда бұлар жерінің əр жүз десетійнесінің 80 (80%) десетійнесі қолайлы.
Қазаққа қалдырылған 161,787,205 десетійне жердің орта есеппен қолайлысы тек 16,178,720 десетійне ғана. Екінші түрлі айтқанда, қазаққа қалған
жердің əр жүз десетійнеден он десетійне ғана (10%) қолайлы.
«Қызыл Қазағыстан» журналының 1925 жылғы 1-11-12 нөмірлерінен
Жаман ойлы.
Тергеушінің алдында ійнеліктей қатқан шүйкедей кішкене мұжық
тұр. Үстінде кенеп көйлек, бұтта кір дамбал. Түк басқан бетін кез келген жерден шешек ойып кеткен. Қалың қастың арасынан түксійген көзі
жылтырайды. Басындағы таралмаған шашы ұйысып жабағы бөрк болып
қалған. Бастағы жабағы мұжықты бүйі сықылды айбатты көрсетеді. Айақта дым жоқ.
Денес Жагорбаласы дейді тергеуші; берірек кел, менің сұрауыма жауап
бер, үстіміздегі үйелдің сегізі күні темір жол күзетшісі Ыйбан акын баласы, ертеңгісін жол қарап келе жатып, 141-інші шақырым бойында сенің
үстіңнен шығыпты. Сен темір жолдың тақтайына табан темірін ұстататұн
тоғаны бұрап алып жатыр екенсің. Сол тоға мынау!... Осы тоғамен күзетші
сені ұстап алған. Осы рас па?
– Əу-ма?
– Осы рас па? Акын баласының айтыуы дұрысқа келе ме?
– Əрійне, дұрыс.
– Жақсы; ал, сен неге тоғаны сұуырып жатыр едің?
– Əу-ма?
– Сен «əу-ма»ңды бұлай қой. Сөзге жауап бер. Тоғаны неге сұуырып
жатыр едің?
– Керек болмаса сұуырмас едім ғой. – деп қырылдап Денес көзін алартып үй төбесіне қарайды.
– Саған бұл тоға неге керек еді?
– Тоға ма? Тоғаны ауға аурытбақ қыламыз...
– Бізің кім?
– Бізіміз – қалық... Кілім қаласының мұжықтары дегенім-ғой.
– Бері қара, жарқыным. Сен өтірік аңқаусыма, жөн жауап бер. Аурытбақ деген өтірігіңді былай қой!
– Тұуғалы өтірік айтып көрмедім. Бұл жерде өтірік айтам ба... – деп
Денес мыңқылдап көзін жыпылықтатады. – Тақсыр, өзің айтшы, аурытбақсыз ау сұуға бата ма? Аурытбақ байламай қармаққа шегіртке, шайан
отырғызшы, сұуға батқанын көрейін. Мен өтірік айтыппын... – деп Денес
жымыйды. – Сұу бетінде жүріп астына батпаса, шегіртке боққа тұра ма?
Алабұға, шортан тереңде жүреді. Сұу бетіндегі нəрсені шабақ қабар еді;
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шабақ да көп қаба бермейді... Біздің өзенде шабақ жоқ... Шабақ кеңіске
кетеді.
– Маған шабақ жайын несіне айтасың?
– Əу-ма? Сіз өзіңіз сұрап отырсыз ғой! Біздің жерде мырзалар да балықты мен айтқандай аулайды. Мұрнынан боғы аққан жаман бала да аурытбақсыз балық ауламайды. Түсінген адам аурытбақсыз да балық аулайтұны рас. Бірақ ақмақта ес бар ма, нені тыңдасын...
– Сонымен сен тоғаны аурытбақ қылыуға сұуырдым дейсің бе?
– Əйтпесе не қылайын? Онымен асық атам ба?
– Аурытбаққа сен қорғасын, оқ, шеге алыуңа болатұн еді-ғой...
– Жолдан қорғасын тауып алалмассын. Сатып аларсын. Шеге
аурытбаққа жарамайды. Аурытбаққа тоғадан артығы жоқ. Əрі ауыр əрі
тесік.
– Ақмақси қалыуын қара! Йа кеше тұуған бала, йа аспаннан сыйақтанұуын. Бұл сұуырыудың түбі неге соғатұнын түсінбейсің бе, қауашақбас? Күзетші көріп қалмаса от арба жолдан тайар еді. Жүргінші қырылар
еді! Сен жұртты қырар едің!
– Құдай сақтасын, тақсыр! Неге қырамын? Бізді кəпір дейсіз бе, йа қарақшы дейсіз бе? Тақсыр, талай жасқа келдік, кісі өлтірмек түгіл, өлтірем
деп, Құдайға шүкір, өмірде ойлап та көргенім жоқ... Құдайекем сақтай
гөр... Тақсыр, сізге не болған?
– Ал, айтшы, от арба неліктен жолдан тайады? Екі-үш тоғасын ағытып
ала-ғой, əне отарба жолдан тайады да қыйрайды.
Денес мыйғынан күліп сенбеген көзбен тексеріушіге қарайды.
– Байағыдан бері аулымыз бен жабылып от арба жолының тоғасын
ағытып алып келеміз. Құдай сақтасын. Бұл жерде тұрып жолдан тайады.
Адамды қырасың... мен табан темірін алып кетем, айталық, йа ол жолға
көлденең бөрене қойсам, бəлкем от арба жолдан тайса тайар еді... Тоға...
дегенің қолынан не келетүн еді... Құрып қалсын...
– Тоға мен табақ темірді кесе жатқан ағашқа шегелейтүнүн білмейсің-бе?
– Оны біз білеміз... біз тоғаның бəрін ағытып алмаймыз... кейбіреулерін
қалдырамыз... Біз де ақылға салып істейміз... Түсінеміз...
Денес есінеп ауызын сыйпайды.
– Былтыр осы жерде от арба жолдан тайып құлады, – дейді тексеріуші.
Неден тайғанын енді білдім.
– Əу-ма? Не дейсіз?
– Былтыр от арбаның неге құлағанын түсіндім деймін.
– Түсінбесеңіз оқыған адам боласыз ба, тақсыр, түсінгеніңіз жақсы...
Құдай біреуді түсінгіш қылып жаратады. Міне сіз не екенін, қалай болғанын түсініп отырсыз. Ал күзетші де мен сықылды бір мұжық: түсінбестен
келіп жағаласады, сүйреп алып келеді. Мұжық болған соң мұжық болады,
ақылы да мұжық болады... Ол екі ірет менің аузыма қойып қалды, көкірегіме түйіп жіберді. Тақсыр осыны да жазып қойыңызшы.
– Сенің үйіңді тініткенде мұнан басқа тағы бір тоға тауыпты... Оны қашан, қай жерден ағытып алдың?
– Сіз қай тоғаны айтасыз? Қызыл сандық астында жататұн тоғаны айтасыз ба?
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– Тоға сенің қай жеріңде жатқанын білмеймін, тек сенің үйіңнен тауып
алғанын білемін. Сол тоғаны қашан ағытып алып едің?
– Мен оны ағытып алғаным жоқ. Оны маған қылый Семеннің баласы
Ійгінашке берген. Берді дегенім əлгі сандық астында жатқан тоға. Қорадағы шана ішінде жататын бір тоға болатұн. Оны Метірей екеуіміз ағытып
алғанбыз.
– Қай Метірей?
– Петірдің Метірейі... Йапырмау Метірей дегенді естіген жоқсыз ба?
Бізде əлгі ау тоқып мырзаларға сататұн Метірейші. Сол Метірейше доға
көп керек болады. Əр ауына қарап тұрсаң он шақты доға...
– Бері қара... Жаза заңының 1081 ыстатыйасы бұлай дейді: келе жатқан
от арбаға зыйан келтірерлік қылып, біле тұра жолды бұзған адам... Түсінесің бе? Білдің ғой! Тоға ағытқаннан не боларын сен білесің. Адам каторгіге айдалады.
– Əрійне мененде сіз жақсы білесіз. Біз надан соқыр адамбыз. Біз түсінеді дейсіз бе?
– Сенің білмейтінің жердің астында. Сен өтірік айтасың, жорта білмегенсіп тұрсың!
– Өтірік айтып неме керек? Нанбасаңыз ауылымнан сұраңыз... Аурытбақсыз тек шабақты ғана аулайды. Жаман ақ балық та аурытбақсыз қаппайды.
– Сен шабағыңды тағы қозға! Деп тексеріуші жымыйады.
– Бізде шабақ жоқ... Көбелек байлап аурытбақсыз қармақ салсақ, əй
сірə балық келе қоймады-ау.
– Қой енді үніңді өшір...
– Сөз қойылды. Денес бір айағынан соң бір айағына салмағын салады; көк шұғамен жабылған үстөлге қарайды; алдында қара шұға емес күн
тұрғандай көзін қатты-қатты жыпылықтата береді. Тексеріуші шапшаңдатып жаза бастайды.
– Мен жүре берейн бе? – деп бір аздан соң Денес сұрайды.
– Жоқ, мен сені ұстап абақтыға жіберемін.
Денес енді көзін жыпылықтатыуын тоқтатып, таңырқап төреге қарай
бақшыйады.
– Түсіндіріңізші, тақсыр, абақтыға қалай жібересіз? Менің абақтыға барыуға қолым тіймейді. Мен жəрменкеге барыуым керек; Жагордан майым
үшін үш сом алыуым керек.
– Үніңді өшір, жолдан қалдырма.
– Абақтыға... Жазығым болса барар едім, бас жоқ, көз жоқ... Мə-саған...
не үшін? Ұрлық қылғаным жоқ. Төбелескенімде жоқ сыйақты. Болмаса,
тақсыр, салық төлемеді деп күдіктенетүн шығарсыз, онда ауылнайға нана
көрмеңіз... Сіз крестійанскі нашалніктен сұраңыз... Ауылнайда ыйман
түйір жоқ...
– Үніңді өшір!
– Онсыз да мен үнімді өшіріп тұрмын... – деп Денес міңгірлейді. Есеп
алғанда ауылнай былшылдаған болса ант берейін... Біз ағайынды үшеуміз:
Көзме Жагорбаласы, ол менің ағам болады, Жагор Жагор баласы, мен Денес Жагорбаласы боламын...
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– Сен мені жолымнан қалдырасың... Əй, Семен! – деп тексеріуші
айғалайды. – Мынаны алып кет.
Екі мықты салдат ұстап кеңседен шығарып бара жатқанда: – Біз үш
ағайындымыз: – деп Денес мыңқылдайды. Бір тұуғанмен əркім өз жазасын өзі тартады. Көзме салық төлемесе, Денес сен жазықты. Əй тақдыр!
Марқұм Жанаралбай өліп кетті. Болмаса сендей сұдиалардың əкесін танытар еді. Біліп тексеріу керек, босқа емес... Өлтірсең де, жазығына қарай
ұйат бен өлтір...
Шеқұп.
От.
Өткен ескі күн елестеп есіме түседі. Күзгі ымырт кезі. Түнерген қараңғылық. Сібірдің бір түксійген өзені мен жүзіп келемін.
Өзен жалтарып бұрылып кеткен жерінде. Ілгергі жақтан сұуға төңген қара жардың алдында кенеттен шырақтай болып жылтылдайды. От
жарқылдап жылтылдайды. Жап-жақын... Мен құуанып кетіп: – Құдайға
шүкір, ауылға жеттік қонатын жақын, – деппін.
Күрек есіп келе жатқан сібірлік азамат бұрыла беріп отқа қарады да,
асықпай күректі сабалап есе берді.
– Алыс жатыр! – деді күрекші. Мен күрекшіге нанбадым: қалай нанайын, от жапжақын көрінеді. Қараңғыны жарып жарқылдап тұр. Бірақ
күрекші сөзі дұрысқа шықты. Шынында от алыс екен. түнгі оттың сыры
қараңғыны қақ жарып жапжақын келеді, жарқылдайды, мен жақын деп
шалқып қол бұлғалап шақырады, тайандың деп дəмелендіреді. Күректі
енді екі-үш есіп жіберсең жеткендей көресің. Шынында алыс...
Сыйа сыйақты қапқара түксійген сұуық өзен мен жүзіп келеміз. От жеткізбей келеді.
Жыра мен жартастар қарсы соғады, үстімізге төнгендей болып жылжыйды. Ысырылып тағы кейін шегініп кетеді, көзден жойылып тым алыста
қалады. От əлі жарқылдап дəмелендіріп шалқып тұр.
Алыстығы да, жақындығы да байағыдай.
Тас көкіректі таулар арасында күңгірт тартқан өзен, жылтылдаған от
есіме əлі түсе береді. Менен басқаларды да талай оттар мен жақын деп
шақырған. Бірақ, түксійген салқын арнасы мен тұрмыс ағып барады. Оттар
əлі алыста. Күректі əлі қаттырақ есіу керек... бірақ қалайда от алда.
Кареленко
Мақта егіу.
Астық арасында тамаққа бійдайдың қандай керектігі болса, мата
тоқұуға мақтаныңда сондай керектігі бар. Жер үстінде тоқылатұн матаның
7/8-інен асыуы мақтадан жасалады.
Мақта деген не? – Мақта деген мақта өсімдігінің дəнін қоршап тұратұн
нəп-нəзік жіңішке мамық. Кей мақта шөп сықылды, кей мақта бұта сықылды болып өседі. Мақта ыссы ылғалды жерге егіледі. Мақта тыйланған
құмақ йа құм мен сазы аралас жерге жақсы шығады. Саздың өзіне мақта
шықпайды. Топырақ ылғалды тегіс өткізетін болсын. Сұу ійрілетүн жерге
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де мақта шіріп кетеді. Сондықтан мақтаны Əмерійкенің оң түстігінде, Мысырда, Үндістанда егеді. Бұлардың ауасы ыссы, жана теңіз жақындығынан
ылғалды болады. Ресейде мақтаға қолайлы жер Түркістен, Түркбенстен,
Қапқаздың оң түстігі. Бұларда ылғал аз. Сондықтан мақтаны қол мен суарыу керек.
Күн бұрын мақта егетін жерді терең алып айдап қойады; көң төгеді.
Көңді топыраққа араластырып күз күні тағы айдайды. Жазғытұры ертерек тырмалап мақтаның тұқымын себеді. Тұқым желі тартқандай қатар
себіледі. Бір тұқым мен бір тұқым арасы да қатарларының арасы да қадам
жарынан болады. Бір десетійнеге екі пұт тұқым кетеді. Жаз бойы мақтаның түбі көміліп тұрады. Жер жұмсатылып тұрады. Сүйтіп ылғалды ауаға шығаратұн жер жарығын құртып тұрады. Тамырға ауа баратұн қылып
тұрады.
Мақта піскенде тұқымының қабығы жарылады. Қабық ішінен
жұп-жұмсақ нəп-нəзік домаланған мамық шығады. Мақта тұқымын қолмен йа мəшійнемен орып, қапқа толтырып мақта тазартатұн зауыттарға
жөнелтеді. Зауытта мамығын айырып жіп ійіретүн пəбрікке жібереді де
тұқымынан май сығып алады. Май тамақ болады. Бір пұт тұқымнан он
қадақ май шығады. Сыққаннан қалған шыжық бен мал асырайды. Бір десетійнеден 15-30 пұт тұқым түседі. Ең жақсы мақта талының ұзындығы
2½ біршүк, орташа мақта талының ұзындығы 1 біршүк, жаман мақта талының ұзындығы ½ біршүк болады. Талы ұзын жіңішке болған сайын мақта
жақсы болады. Матаның түріне қарай əр түрлі мақта ұсталады.
Мақтаны жұрт көптен егіп келеді. Көп еге бастағаны жіп ійретүн мəшійне шыққан соң 150 жылдан бері қарай. Мұнан он жылдай бұрын тұқымын
далаға тастап жүрген жаңа да тұқымнан май сығып алатұн болды. Сүйтіп
білім арқасында адам бұрын іске асырылмаған нəрсесін іске асырып келеді. Біліу үшін оқыу керек.
Б.Бартеніп.
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ІІІ. Кəператсійе.
Кəператсійе.
Кəперəтсійенің негізі не? – Кəперəтсійенің негізі – еңбекшілердің шарыуасын оңалтыу.
Кəперəтсійеге жұмысшылар, қара шарыуалар, шеберлер кіреді.
Кəперəтсійенің əлде-неше түрлері бар. Бір түрі түсініс кəперəтсійесі делінеді. Түсініс кəперəтсійесінің алды мен көздейтін мақсаты – еңбекшілерге жақсы нəрсені арзанға сатыу. Өндіріс кəперəтсійесі деген де болады.
Оның алды мен көздейтүні – нəрсе жасап шығаратұн уақ шарыуаларды
дұрысырақ ұйымдастырып, өндірген нəрселерін тійімдірек сатқызыу. Бұл
жағынан қарағанда, кəперəтсійе жай саудагерлер мен тартысады.
Еңбекшілер көп кіріп кəперəтсійе ұлғайып өскен сайын, кəперəтсійенің
мағазиндары көбейеді. Кесіп дүкендері молайады. Сол кезде кəперəтсійе
капыйталшыл мемлекеттің құрыған кедіргісіне ұшырайды. Кəперəтсійе
келіп байлар үшін шыққан заңға келігеді. Ол заңдар кəперəтсійеге жағымсыз болады. Ақырында еңбекшілер ұйымы – ортақшылдар партыйасының
жетегі мен кəперəтсійе капыйталға қарсы төңкеріске қосылады.
Бірақ бұл күнде кəперəтсійе əлі шамалы мақсаттан əрі аттай алған жоқ.
Ол шамалы мақсат дегеніміз – мүшелерінің тең шарыуасын оңалтыу. Бұл
жағынан да кəперəтсійенің қызметі зор. Үйткені, бұрын тек қара жұмыс
бен күні кешкен қалың еңбекшілдер мен жұмысшыларды кəперəтсійе саудаға, өндіріске үйретеді. Сүйтіп кəперəтсійе капыйталшылдардың істей
білетүн жұмысын еңбекшілерге үйретеді.
«Жасасын еңбек»
Тұтыныс кəперəтсійесі.
Тұтыныс кəперəтсійесі – еңбекшілердің ұйымы. Кірген мүшелер
кəперəтсійеге жарна салады. Еңшекшілдердің кəперəтсійеге кіріуге əлі
келіу үшін жəна көп ақша салған байлар кəперəтсійеге қожа болып кетпес үшін жарна мөлшері кішкене болады. Жарнадан түскен ақшаға тауар,
тамақ сатып алынады. Кəперəтсійе тауарды, тамақты шыққан жерінен сатып алыуға тырысады; жай саудагерден гөрі тауарын арзанырақ сатыуға
ұмтылады.
Қалалы жердегі жалшылар мен кеңселердегі уақ қызметкерлердің тек
жал ақыдан басқа табысы жоқ. Бұларға тұтыныс кəперəтсійесінің пайдасы
өте-мөте зор. Сондықтан күн батыс еуропада кəперəтсійе мүшелерінің 7590% жалшылар мен уақ қызметкерлер болады.
Ійталійе, Болғарыйа, Уенгерійе, Ресей, Қазақыстан сыйақты жерлерде
қара шарыуа көп. Бұл мемлекеттерде тұтыныс кəперəтсійеге уақ жер иелері де кіреді. Жарлы жана орташа қара шарыуаларға да тұтыныс кəперəтсійесі пайдалы.
Бұрынғы замандарда əр шарыуа өз кезегін өзі жасаған; басқадан сатып
алмаған. Шарыуа малының етін жеп, жүнін, терісін кійім-құрал қылған.
Мұндай шарыуаны өзіндік шарыуашылық дейді. Бері келе өзіндік шарыуашылық жойылған. Қара шарыуалар қалада істелетүн нəрсені сатып
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алатұн болған. Ол нəрселерді қайдан сатып алады? – Ауылдағы саудагерлерден, базардан, жақын қалалардан сатып алады. Мұндай сатып алған
тауарына қара шарыуа қымбатырақ төлейді. Ауылдағы қара шарыуалар
бірігіп тұтыныс кəперетійбін ашса, үйездегі, гүбірнедегі кəперетіптер мен
қатынасып алыс-беріс жасаса, қара шарыуалар да, жұмысшылар сыйақты,
тауарды арзанырақ алалады.
Бірақ ескеретүн нəрсе мынау. Ауылдағылардың азды-көпті жері, малы,
нəрсе жасайтын құралдары болады. Ең керек нəрсе – тамақ. Тамақ ауылдағылардың өз шарыуасынан шығады. Сондықтан қара шарыуаға қала тауарын арзанырақ алыу тіймді болса, өзі сататұн ауыл шарыуасынан түсетін
нəрселердің қымбатырақ сатылыуы тіймдірек болады.
Уақ шеберлер мен ұсталардың үйлері де осы сықлды. Нəрселерді тіймдірек сатып алыу үшін, уақ шеберлер тұтыныс кəперəтсійесін көтермелеуге ұмтылады. Бірақ, олар əсіресе ілтійпат салатұн нəрсесі – өз ара одақ
йа артел болып бірігіп, нəрсені көбірек жасау, жасаған нəрселерін қымбатырақ сатыу.
Капыйталшыл тұрмыс кезінде жəна осы күнгі капыйталдан сатсыйалдыққа көшіп келе жатқан кезде, шарыуаның бір жұмысына пұл керек болып қалады. Ол пұлды несійе алыу керек. Сондықтан несійе таратыушы
кəперəтсійе ашыу керек болады. Сүйтіп, шарыуа түзеліуі үшін тұтыныс
кəперəтсійесі мен қатар несійе кəперəтсійесі, шеберлер кесібінің кəперəтсійесі, ауыл шарыуасының кəперəтсійесі ашылыуы керек.
Несійе кəперəтсійесі, өндіріс кəперəтсійесі өте-мөте ауылдағыларға
пайдалы.
«Жасасын еңбек»
Ауыл шарыуашылық кəперəтсійесі.
Ауыл шарыуаларының қолында егетүн егісі, шабатұн шабыны, бағатұн
малы болады. Ауыл шарыуалары бақша да салады, балық та аулайды,
сүттен май да алады, май шайқаушылар, бақшашылар, мал бағыушылар,
егіншілер, балықшылар сықылдылар өз ара бірігіп ауыл шарыуашылығы
кəперəтсійесін ашады. Сүйтіп ауыл шарыуашылығы кəперəтсійесіне ауыл
шарыуалары кіреді.
Ауыл шарыуашылығы кəперəтсійесінің алдыңғы мақсаты – ауыл шарыуаларының жасаған нəрселерін бет-бетіне саттырмай біріктіріп, бір
жерден сатқызыу. Мəселен, мүшелерінің шарыуасынан түсетүн тері-терсек, жүн-жұрқа, ауысқан астығын кəперəтсійенің өзі жыйнайды. Мүшелері
бет-бетіне көрінген бақалшыға нəрселерін сатпайды. Ол жыйнаған нəрселерін кəперəтсійе саудегерге сатпай, көп қылып йа ірі сауда орындарына,
йа пəбрік зауытқа тіке өзі сатады. Уақ саудагерге сатқаннан көптеп ірі
орынға сатқан нəрсенің бəсі көтеріңкі болады. Уақ саудагер қолына жұғып
қалатұн пайда кəперəтсійенің жанына қалады. Кəперəтсійе ауыл шарыуаларының өз ұйымы болған соң, ол пайда ақырында мүшелерін табады.
Сүйтіп кəперəтсійе уақ, орташа саудагерлер мен тартысады.
Ауыл шарыуашылығы кəперəтсійенің мұнан соңғы ісі – мүшелерінің
шарыуашылығы дұрыс жүріуі кəперəтсійеге тіймді болады. Бірігіп жер
жыртыуға, шөп шабыуға, бөгет салыуға, арық қазып жер сыуарыуға бо62
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лады. Ауыл шарыуасын көтеріуге істелетін жұмыстың көбін кəперəтсійе
істеуге болады. Кəперəтсійенің қолынан май шайқайтұн, байпақ басатұн,
бұлғары ійлейтүн, кійіз басатұн, өрмек тоқыйтын, мақта тазартып түтетүн
тағы түрлі зауыттар ашыу келеді. Кəперəтсійелер құрал-сайман өңдейтүн
дүкендер ашады. Елге тұқымдық тарататұн жақсы малдар ұстайды. Əрійне
мұның бəрін жергілікті шарыуаға қарай істейді.
Мұнан ауыл шарыушылығы кəперəтсійесі екі қойанды бірдей соғатұны көрінеді. Əуелі мемлекет шарыуасы дамыуға мықты жəрдем тійгізеді.
Екінші бытыранды шарыуаның басын қосып, бірігіп жұмыс қылыуға дағдыландырады. Сүйтіп, өндірісті ортақтасып жасауға үгітті болады.
«Жасасын еңбек».
Кəперəтсійенің ашыу жайы.
Осы күні гүбірнелік йа үйездік қалалардың бəрінде де кəперəтіптің кіндік ұйымдары бар. Ел ішінде кəперəтіп ашарда сол ұйымдар мен қатынасыу керек.
Ең əуелі ауылдың кісілері жыйналады. Жыйылысында қаулы жасайды.
Қаулының мысалы мынадай деуге болады: – Біз пəлен болыстың, пəлен
ауылдың азаматтары пəлен үй ійесі бірігіп, кəперəтіп ұйымын ашпақшы
болдық. Ұйымға кіретүн адамдар мыналар: (кіремін дегендердің аты мен
əкесінің аты жазылады).
Кəперəтіпке кіретүн адамдар ақша төлейді. Бұл ақшаны мүшелік жарна
дейді. Мүшелік жарнаның мөлшерін ең алғашқы жыйылысында көптің өзі
белгілейді. Үй басы бір теңгеден салыуға да, бас теңгеден салыуға да, он
теңгеден салыуға да болады. Мүшелік жарнадан ұйымның түпкі қаражаты
құралады. Мəселен ұйымға жүз үй жазылса, үй басы бес теңгеден салса,
бес жүз сом қажат болады. Осы 500 сом мен ұйым жұмысын бастайды.
Тілеген адамдар ұйым ашылған соң артынан жазылыуға да болады.
Көрсетілген тəртіп пен қаулы жасалып, жарна ақша жыйналған соң, ел
ортасынан бір адамды сайлап қаладағы кіндік ұйымға жібереді. Ол адам
кіндік ұйыммен сөйлесіп, сол ұйымның жəрдемі мен елде жасалған қаулыны бекіттіреді. Қаулыдан басқа ұйымның ұстаған жолын жазған жоба
болады. Ашылған ұйымның не істейтүні, қайда тұратыны, қалайша сауда-саттық жүргізетүндігі, қалай өмір сүретүндігі жазылады. Бұл қағазға
елден сайланған адамдар қол қойып бір данасын кіндік ұйымда қалдырады
да, екінші данасын елдегі ұйымда сақтайды. Ондай жобалардың үлгісі бұл
күнде қазақша да, орысша да, тасқа басылып шыққан; керегінде қаладағы
ұйымнан алыуға болады. Ұйымға мүше болып жазылған адамдардың бəрі
бұл жобамен танысыу керек. Ұйымның ісін жүргізетүн басқарма сайланады. Басқармаға үш-бестен артық кісі сайлаудың керегі жоқ. Басқарма жылма-жыл мүшелердің жалпы жыйылысына есеп беріп тұрады. Жақпаған
адамды басқармадан шығарып, орнына басқа адамды сайлау мүшелердің
еркінде. Басқарманың ісін зерттеп қарап тұрыуға тексеріуші кемесійе сайланады. Басқарманың ұнамсыз істері, кемшілігі тыуралы тексеріуші кемесійе ұйым мүшелеріне байандап тұрады. Тексеріу кемесійенің өзі қыйсық жұмыс қылса, онда оның өзін түсіріп тастау, йа сотқа тартыу мəселесі
мүшелердің жалпы жыйылысының ортасына түседі. Ауылдағы ұйым мен
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қаладағы ұйым ылғый қатынасып тұрыу керек. Іс білетүн, жөн көрсете
алатұн жігіттер қаладан ауылға келіп нұсқау беріп тұрыу керек. Мұнда қатынас əсіресе алғашқы кезде өте-мөте керек.
Садыуақасұлы С.
Қазағыстанда тұтыныс кəперəтсійесі.
Қазағыстан түкпір-түкпіріне кəперəтсійе əлі жайылып болған жоқ. Қалық кəперəтсійеге бірте-бірте ынтасын салып келеді. Кəперəтсійе маңызы артып келеді. 1924 жылдың өктебірінің біріне қарсы Қазағыстанда 583
кəперəтіп болған. Мұның 14 – жұмысшылардікі, 12- қаланікі, 557 – ауылдікі. Ауылдағы 557 кəперəтіптің 116 қазақтікі; 97 кəперəтіпті қазағы-орысы бар аралас ашқан. Барлық Қазағыстанда əлгі уақытқа қарсы кəперəтіп
мүшелері – 126921 кісі. 1924 жылы кəперəтіп мүшесі айына 10% өсіп
отырған. Бүтін Қазағыстанда қала қалқының 8,5%, ауыл қалқының 2,9%,
көшпелілердің 1,12% кəперəтсійеге кірген. Ауыл мен қала қалқын жамыратса, бүтін Қазағыстан қалқының 3,2% кəперəтсійеге кірген болады.
Бұлардың қорытынды балансына қарағанда қаражатының күйі мынадай:
1) Қара шарыуа – жұмысшылар кіндік кəперəтсійесі мен қала кəперəтіптерінікі 2,827015 сом – 17%
2) Ауыл кəперəтіптерінікі 4,734998 –«- 28%
3) Кəперетіп одағынікі 8,809643 –«- 52%
4) Қазағыстан аймақтық одағынікі
(Кіркірайсійез) – 597,118 –«- 3%
Қорытынды балансы 16,984,774 –«- 100%
1924 жылдың бірінші ғыныуарынан бірінші өктебіріне шейін тоғыз ай
ішіндегі тұтыныс кəперəтіптерінің алып-сатқан саудасы 15,302,302 сом
болған.
«Қазақстан өкіметінің 5 кеңес тобына берген есебінен».
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ІV. Сайасы сауат.
Кеңес респүблійкесінің бійлеу жөні.
Ресейлік кіндік атқарыу кəмійтет.
Ресейлік кіндік атқарыу кəмійтеттің орысша бас əріптерін-ғана алсақ
У.С.И.К. кіндік кəмиійтет бүтін Ресейде мықты заңдарды шығаратұн, істі
тəртіпке салып тұратұн, қарап бақылап тұратұн жоғарғы орын.
Кіндік кəмійтет жұмысшы қара шарыуалар үкіметінің жана барлық
кеңес мекемелерінің жұмысына жалпы бағыт беріп отырады. Заң шығаратұн ел бійлейтін жұмысты дұрыстап біріктіріп, ұластырып отырады;
кеңестің негізгі заңының кеңестер сійезі қаулысының кеңес үкіметі кіндік
мекелері қаулыларының іске асыуын қарап отырады.
Кемесерлер кеңесі, йа бір кемесерійет жасап алып келген декреттерінің жобаларын йа басқа ұсыныстарын қарап бекітетүн кіндік кəмійтет болады. Кіндік кəмійтетөз бетінен де декірет йа бұйрық дазып таратыуға еркі
бар.
Кіндік кəмійтет жалпы ресейлік кеңестер сійезін шақырады. Ол сійезге
есеп береді, жалпы сайасаты тыуралы байандама жасайды. Басқа мəселелер жайында да байандама қылыуға болады.
Бүтін Ресейді бійлеу үшін кіндік кəмійтет кемесерлер кесін жасайды,
əр істі басқарыуға əр түрлі кемесерійеттерді жасайды.
Кіндік кəмійтет мүшелері кемесерійттерде жұмыс істейді, йа кіндік
кəмійтеттің арнап тапсырған жұмысын орындайды.
Кемесерлер кеңесі.
Бүтін ресейді бійлейтін кемесерлер кеңесі. Ісін орындау үшін кемесерлер кеңесі декірет, бұйырық, нұсқаулар шығарады. Қысқаша мемлекет
жұмысы дұрыс тез жүріуіне қам қылады. Барлық қаулыларын кемесерлер
кеңесі кешікпей кіндік кəмійтетке білгізіп тұрады.
Кемесерлер кеңесінің қаулысын, қарарын тоқтатып тастауға кіндік
кəмійтетінің еркі бар. Кемесерлер кеңесінің жалпы сайасатқа қатысы бар
ірі мəселелері кіндік кəмійтеттің қарап бекітіуіне тапсырылады.
Əр істі басқарыуға əр түрлі кемесерійеттер болады.
Кемесерлер кеңесі бүтін ресейлік кеңестер сійезінің алдында істеген
ісіне жауапты болады.
Қалық кемесерлері, кемесерійеттің алқалары кемесерлер кеңесі алдында, кіндік кəмійтет алдында жауапты.
Қалық кемесері деген атақ бүтін респүблійкенің жалпы ісін басқаратын тек кемесерлер кеңесінің мүшелеріне ғана беріледі. Кіндік те болсын,
орындар да болсын бұлардан басқа кеңес үкіметінің қандай өкілі болса да
қалық кемесері деген атақбен пайдалана алмайды.
«Р.С.П.С.Р. негізгі заңынан»
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Кеңестер одағы (СССР).
Кеңестер одағын жасауға ұмтылыу РСПСРде басталған жоқ, уақ
кеңесшіл респүблійкелерде басталды. РСПСРдың ХХ кеңес сійезі бұл іс
басталған кезде шақырылды. ХХ сійезге көрші респүблійкеміздегі қыймыл мен санаспасқа əрійне болмады.
Мұның соңынан бүтін одақтың сійезі ашылды. Бұл сійез өзінің кіндік
атқарыу кəмійтетін сайлады. Сүйтіп респүблійкелер арасында шарт жасалып қол қойылды. Шарт ХХ сійез ұйғарып кеткен жолымен жасалды. Бұл
шартқа Ұукрайна,Оң түстік Қапқаз, Белоросейе өз сійездерінде шығарған
қаулылары кіргізілді.
Шарттың негізі не? Бұрынғыдан айырмашығы не? Кеңес респүблійкелерінің арасына жаңа шарт үлкен өзгеріс кіргізген жоқ. Тек бұрынғы
араларын анықтады, кейде түзеді. Шарт бойынша барлық респүблійкелерде қызыл əскерді басқарып бійлеп тұратын орын біреу-ақ болады. Темір
жол, сұу жолы, пошта, телграм, сыртқы сайасат, сыртқы сауда бір жерден
басқарылады респүблійкелердегі кемесерійеттер ақша, азық-түлік, шарыуашылық сайасаты, жұмысшы қара шарыуа бақылау, еңбек жағынан
одақтың кіндік кемесерійеттеріне бағынады. Басқа жағынан одаққа кірген
респүблійкелердің өз бійлігі өзінде
Одақ бір біреуге сеніштікке, толық бостандыққа сүйеніп жасалған.
Бұлай екені əр респүблійке одаққа кіріуге де, одақтан шығыуға да ерікті
екендігінен көрінеді.
Одақтың маңызы зор. Ресейде респүблійкелердің ұлттардың ішінен
жақындасып, одақтасыуы патса үкіметіне қарсы тартысып жүрген кезде шыққан.Жалшылар респүблійкелерінің одағын орнатып бітіу – бүтін
дүнійеде кеңестер одағын орнатыудың басы, бүтін дүнійе жалшылар төңкерісінің негізі.
Ынғұлып.
Еңбекшілер сайлау ұқыуқы.
Кеңеске өзі сайланыуға, йа біреуді сайлауға кеңестер одағының жасы
18ге толған азаматтары жарай береді. Сайлауда дініне, ұлтына, қайда
тұрғандығына, еркек əйеліне қарап айырмашық болмайды. Сайлауға кіре
алатұн мынадай адамдан:
1) Бір нəрсе өндірп йа қоғамға пайдалы жұмыс пен күн бұрын тамақ
асырап тұрғандар. Нəрсе жасауға пайдасы бар үй жұмысында қызмет
ететіндер, бұлар жұмысшлар, түрлі қызметтегілер, пабрік зауытта сауда
орындарында ауыл шарыуашылығында жұмыс қылыушылар, қара шарыуалар, егінші атты-қазақтар. Бұлар пайда табыу үшін біреуді жалдамаулары
шарт;
2) Кемеде, əскерде қызмет қылатұн кеңес əскерлерінің салдаттары.
Кеңес респүблійкесінде сайлауға қатыса алмайтындар.
Жоғарғы адамдар қатарына кірсе де, өзі сайланыуға йа біреуді сайлауға
жарамайтын адамдар мыналар:
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1) Пайда табыу үшін біреуді жалдайтында;
2) Еңбекшсіз пайда табатындар, мəселен капыйталының өсімі мен,
кесіп орынының түсімі мен мүлкінен түскен нəрсемен тұратұн сықылды
адамдар.
3) Өз бетінше сауда қылатындар, сауда-саттық ісінде ділдал болып
жүретінлер;
4) Сопылар, мешіт бағып отырған молдалар, дін жолында қызмет
етіушілер;
5) Бұрынғы палытсыйада, жандарымда, ақраный атделенійеде қызмет
еткендер; Ресейде патшалық қылған тұқым адамы.
6) Ақылынан жазғандығы тйійсті іретбен анықтаған адамдар; өз бетімен
тұралмайтұн болған соң, үстінен біреу қамқор болып тұрған адамдар;
7) Жаман қылмсы үшін сырокбен заң бойынша сот үкімі бойынша жазаға бұйырылған адамдар.
«РСПСРдің негізгі заңдарынан»
Біздің сайасытымыз.
Қалық шарыуасының қай тарауы болса да, өсіп дұрысталып келеді.
біз өсіп келеміз. Бірақ төрт айағымызды тең басып өсіп келе жатқанымыз
жоқ. Өсіп келе жатып дағдарыстан құтылалмай келеміз. Бұл дағдарыстан
бір тек біз қорытыу шығарамыз: қара шарыуа мен жұмысшылар арасын
жақындастырыу жұмысын он ірет күшейтіу керек; ол жұмысымыз көзге
түсерлік іс болып шығыуына лайықтап барлық кеңес мекемелерін қолдан
келгенше дұрыстау керек. Бұл жақындық төңкеріс бен ауыз көпіртіп сөйлеген былшыл сөз бен орынға келмейді. Бұл жақындық шытты арзандатыу мен кəперетсійедегі қызметкерлердің істі жүргізгіштігі мен жермайды
арзандатыу мен, жермайды ауылға алып барып бере біліуіміз бен орынға
келеді. Дұрыс жақындық осы. Бұл шешілерлік жұмбақ. Барлық күшімізді
жұмсасақ бұл жұмбақты шешеміз. Бұл жерде Ленійн өсійетіне қарсы кетерміз деп қорқпаңдр. Біздің үкіметіміздің сайасаты Ленійн сайасатының
жалғасы.
Л. Каменіп. (С.С.С.Р кеңестерінің ІІ сійезіне жасаған байандамасынан)
Партыйа деген не?
Партыйа деген не нəрсе? – Партыйа деген бір таптың бөлігі. Таптың бұл
бөлімі тапты ұйымдастырады. Тап тартысын басқарады. Сайасат күшін
табы жаулап алып, қолында ұстап тұрыуна тырысады. Партыйа деген таптың ең қырағы, ең саналы, ең іскер бөлімі. Əр таптың өз партыйасы бар.
Бірақ партыйа бір күнде тұумайды. Партыйа неше жылдар бойы құралып түзеледі, өзгереді.
Кейде кейбір адамдар йа топтар əлдеқалай бір партыйаға кіріп кетеді.
Сонан соң ол партыйадан бұлар шығып, орнына басқалар кіреді. Тек тартыс кезінде ғана партыйа өз табына сəйкес шығады деуге болады.
«Жойылсын сауатсыздық» жорналы. № 36.
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Ресей ортақшыл партыйасы.
Ресей ортақшыл партыйасының орысша бас əріптерін ғана тізгенде
БКП болып шығады. БКП жұмысшылар табының партыйасы, жұмысшылар табының бөлімі, жұмысшылар табының басы. Онда мұнан да басқа
жұмысшылар партыйасы болғаны қалай? Онда меншіктер партыйасы
өзін жұмысшылар партыйасымыз деуі қалай? Есерлер партыйасының да
жұмысшылар табының қамын соғамыз деуі қалай? Жұмысшылар табы
да, басқа партыйалар да, жұмысшылар партыйасы да кенеттен тұумайды, айағы салбырап аспаннан түспейді. Жұмысшылар партыйасы неше
жылдар құралып жасалған. Кейбіреулер, мəселен 1905 жылғы төңкеріс
кезінде, меншебектер өздерін жұмысшылардың қорғаны деп есептеген.
Тек мықтры мəселелер майданға қойылғанда бірте-бірте анықталып жұмысшылар табының партыйасы шыққан. Ол мықты мəселелер – соғыс
мəселесі, құралданып көтеріліс жасау мəселесі сыйақтылар. Мұндай
мəселелер тап жігін айырады. Азамат соғысын шығарады. Сондықтан
бір неше жыл бəлшебектер меншебектер мен, есерлер мен тартысып келген. Сондықтан 1917 жылы өктəбір айында тар жол тайғақ кешуі кезінде
меншебектер есерлер бұуыржұуаға қосылып, жұмысшылар табына қарсы
шыққан.
«Жойылсын сауатсыз» жорналы. № 36
Б.К.П. не үшін тартысады.
Б.К.П.ге кіретүн кім? Жұмысшылар, жана ортақшыл партыйа ғана езілгендерді, еңбекшілдерді қорғайды деп түсінген жарлы қара шарыуалар.
Ортақшыл партыйа – еңбек партыйасы. Ортақшыл партыйа жер үстінде бұуржуа қожалығын жойыуға ұмтылады; бұуржуа қолынан барлық
пəбірікті, зауытты, жерді тартып алып барлық еңбекшілдер бійлігіне беріуге тырысады; адамды адам қанауын, адамды адам езіуін құртыуға күш салады.
Бұл күнде əр елдің ортақшыл партыйасы бар. Ортақшыл партыйа ғана
еңбекшілдерге азамттық алып беріу үшін айанбай соғысатұнұн əр жердегі
еңбекшілдер де түсінген. Сондықтан бұлар ортақшыл партыйа тобының
астына жыйналып жатыр.
«Жойылсын сауатсыздық» жорналының № 36.
Ауыл мен қаланың жақындығы.
Жолдастар, іс пен сыйпыр бізге өте маңызды. Олар не дейді? Олар бүй
дейді: Мемлекетті өлтірмеймін деген мақсатына жаңа үнем сайасаты жетіп
келе жатыр дейді. Ілгері басқанымызда дау жоқ. Қала мен ауыл арасының
айырбасы күшейді. Бірақ бұл айырбас өткен жыл көбінесе тұтыныуға ғана
керек нəрселер мен болды. Қала ауылдан тамақ алды. Қаладан қара шарыуа қара басына йа үй шарыуасына керек нəрсесін алды. Мұның мəнісі
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мынау: жақындық, қала мен ауылдың шарыуашылық жағынан айырбасы
бірінші басқыштан аттап өтіп келеді. Тұтынысқа керек нəрсені айырбастасып келеді.
Қала мен ауыл тұтынысқа емес өндіріске керек нəрселермен айырбастаса бастағанда екінші басқышшыға мінеміз. Өндіріске керек нəрсе
дегеніміз – қалаға ауыл жүн-жабағы, тері терсек, мақта кендір сықылды
өнделетүн шійкі затын беріуі болады; ауылға қаланың егін, пішен құралдары сықылдары нəрселерін беріуі болады.
Тротскійдің Р.К.П. ХІІ сійезіндегі сөзінен.
Ұлттар бостандығы.
Падша кезінде Ресейде жүз қаралы түрлі ұлт бар еді. Бұларды падша
үкүметі езгілеп келіп еді. Кеңес үкүметі ондай езіушілікті жойды. 1918
жылы Кеңестер сійезінің ІІІ тобында əр қалыққа өз бетінше тұрамын десе
де, жалпы Ресейдің басқармасында боламын десе де ұлықсат беріліп қаулы
шығарылды.
Сол берілген ерк арқасында Ұукрайна, Герүузійе, Əрменійе, Əзірбайжан, Белеросійе сықылды елдер өз алдына кеңесшіл респүблійке болып
бөлініп шықты. Олардың өз алдына кіндік атқарыу кəмійтеттері мен кемесерлер кеңесі бар.
Ресей кеңес респүлійкесі мен олар шарт жасайды. Ол шарт бойынша
темір жол, сұу жолы, соғыс сықылды кемесерійеттері Ресей кеңес респүблійкесі мен бір болады.
Кей бір ұлттар аптаномыйалы кеңес респүблійкелерін жасап алды.
Бұлардың да кіндік атқарыу кəмійтеттері мен кемесерлер кеңестері бар.
Бірақ бұлардың айырмашығы сол – жалпыресейлік кіндік атқарыу кəмійтеттің қаулыларын бұлар орындау керек. Кей бір ұлттар аптаномыйалы обылыс
жасап алды. Бұлар обылыстық кеңес сійезін шақырып, обылыстық атқарыу
кəмійтетін сайлайды. Аптаномыйалы облыстардың үстінен Ресейдің кіндік
кəмійтеті қарап тұрса да, олар ұлтының жайына қарай түрлі іс қылыуға, өз
тілін жүргізіуге еркті. Падша заманында бір ұлт өз тілінде балаларын оқыта
алмайтұн еді. Ана тілінде мектеп салыуға ұлықсат берілмейтін еді.
Комійнтерін жылына шығаратұн кітабынан. 296 бет.
Қара шекпен мен жұмысшылар төңкерстері.
Осы күні жер жүзі тегіс төңкеріс қазанының ішінде тұр: жұмысшылар бұуржуазиені құлатып тастауға ұмтылады. Ол бұуржуазие дегеніміз
кім? Бұуржуазие дегеніміз – жұмысшыларды қанаушылар, жұмысшыларға
неғұрлым ақыны аз төлеп жұмысты артық істетіп, басқаның сыбағасын
өзі ійемденіушілер; нəрсенің нарқы мен жұмысшы ақысының арасындағы
айырмашықты қалтасына салып байушылар. Біреуді біреу қанау жаңа
шықты-ма? Байлар, тектілер бұрын қара қалықты қанамады-ма? деп сұрау
тыуады. Қанау əр қашанда болған. Осы күнгі пəбрік-зауытты, танкілі, темір
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жолды бұуржуазие қоғамы шықпастан бұрын, бектер дəуірі, басыбайлы
тұрмыс дегендер болған. Бірақ ол замандарда жұмысшыларды жүндеуші,
табысын тартып алып ақы сымақ төлеуші пəбрік ійелері емес еді; қара
шекпен еңбегінің жемісін тегін эеуші алпауыттар еді. Ол кезде қалғандар
қанаушыларға қарсы көтерілетүн-бе еді? Ол кезде де осы күнгідей төңкерістер болды-ма? Йа, ол кезде де болған; бірақ, тілекке жете алмаған. Неге?
Неге десеңіз, қара шекпендер өз ара ымыраласалмаған, ұйымдасып бір
жеңнен қол, бір ауыздан сөз шығаралмаған. Не үшін олай болған? Оның
себебі мынау: қара шекпендертозғындап жерлерін жыртады; біріне бірі
көмекті сійрек көрсетеді; жерден өнген нəрселерін, астықтарын сатқанда
бір бірімен бəсекеге кіріседі. Базарда пішен астық, картоп сықылды нəрселер неғұрлым аз болса мұжыққа со ғұрлым тійімді; үйткені əлгіндей нəрселерін қара шекпен қымбатырақ сатады. Бұл нəрселер базарда неғұрлым
тіймсізрек. Үйткені қара шекпен нəрселерін амалсыз арзан сатады. Міне,
сондықтан қара шекпендердің бірігіуі қыйын. Барлық адам баласы бірігіуі
тійіс деген ойға келіуі қыйын.
Жұмысшылар ійн тіресін, қол ұстасып бір пəбрікте жұмыс қылады.
Удай бір біріне жəрдем беріп тұрады. Басқарыссыз бір жұмысшы түк те
істей алмайды. Соның үшін басқалары бұған көмек береді. Сондықтан
жұмысшылар табы арасында бірігіу тез жүзеге шығады; сондықтан қара
шекпеннен-гөрі жұмысшылар үйірсек, біріккіш, ұйымшыл келеді. Сондықтан қара шекпен мен жұмысшылар тезірек, мықтырақ ұйымдасады.
Сондықтан бұрынғы қара шекпендердің көтерілістерінен жұмысшылардың төңкерісі əрі күштірек, əрі жұмылырақ болады. Қанаушыларының
көзін жойуға қара шекпендердің əлі келмеген. Қашан да қара шекпенщдердің көтерілістерінен өнбеген. Қара шекпендер өмірінде үкүметті қолына алып көрген емес. Жұмысшылар Ресей сықылды, үлкен бір мемлекетте
үкүметті қолына алып отыр. Йауропаның көп жерлерінде жұмысшылар
үкүметті қолға алатұн жолға түсті.
Сүйтіп, біз осы күнгі мен өткен мезгілді қарасақ, өзгерістің дағдысы
заңы барлығын байқаймыз. Ол заңды дегеніміз мынау: тарықты ілгелетіуші барлық адам баласы емес, арнаулы кесіп ауданында жұмыс қылатын кісілер; қай тап қоғам тұрмысын өзгертсе,тарық-да соған қарай өзгереді. Бұрын қалықтың қоры қара шекпен еді. Бұл күнде қозғалыс алдын
бастауыш жұмысшылар, сондықтан бұл күнгіден тарықтың өзгерісі бұрын
басқаша болған.
Н.М.Боқырауыскій.
Кіропоткійннің қашыуы1.
Петропабыл қамалынан (Ленійнгратта саясат тұтқындарын қамайтұн
зор абақты) қалай қашқанын Петір Алексейш Кропоткійн өзі былай дейді:
1 Петір Алексейш Кропоткійн орыстың ұлы төңкерісшілдерінің бірі. Асқан
ғылым ійесі адам. 1842 жылы тұуып 1921 жылы 79жасында өлген. 41 жыл шет
мемлекетте қашып жүрген. 3 жыл Петропабыл қамалында отырып қашқан.
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«Абақтыға түскен күннен бастап-ақ қалай да қашып шықсам деген ойдан құтыл алмалым. Түрлі жоба жасап, ойымды он саққа жүгірттім. Ақырында қашыуға ең жоба ұсындым. Бұл жобаны жолдастарым мақұлдады.
Мен қашар да жолдастарымнан ешкім қораға кірмейді. Бұрышқа шейін
қашып жетіуге əлім келмейтүн болған соң көлік дəл қақпаның аузында
күтіп тұрмақ. Менің жақын достарымның бірі – марқұм Өресіт Беймар –
арбада бай болып отырмақшы болды. Оның керегі мені тез қағып арбаға
салып алмақ; бəріне керегі сол арбаға ілінісімен маған кійім кійгізбек. Үйткені мен тек көйлек-дамбалмен ғана қашбақпын.
Тұтқындар жататұн аурыу қанадан бізге ұзын шапанынан басқа кійім
бермейтүн. Шапан ұзын, кең болатұн, оратылып жүргізбейтүн. Жүргенде
мен етегін қолыма көтеріп жүретүнмін. Ондай кійім мен қашыуға əрійне
келмейді. Қақпаға ұмтылмастан бұрын шапанды шешіп тастау керек болды. Бірақ, көзді ашып жұмғанша ыйқтан сыпырып тастау керек. Əйтпесе
бір секүнт кешікті дегенше істің құрғаны. Бөлмеде жалғыз отырып бірнеше күн шапанды шапшаң сыпырып тастауға жаттықтым. Шапшаң шешіу
үшін қолымды үш сермеп қана шешіу керек екен деп түсіндім. Бір екі үш
деген сөз ауыздан шығып болғанша шапанды сыпырып тастайтұн болдым.
Ендігі ең қыйын жұмыс – қашыуға уақыт белгілеу болды. Уақытты
əрійне мен қашатұн көшелердің жайына қарай белгілеу керек. Көшеде қай
уақытта адам аз жүретүнін, сапырылыс болып жол тоқтау қылмайтұнын
біліу керек. Мен қашатұн көшелер əрі тар əрі қыйстық. Сондықтан отын
тасып келе жатқан жалғыз арба да, бəлсеніскілердің көше аралап келе
жатқан кезбелері де, сыьай атты қазақ-орыс та іске кесел болмақ. Сондықтан көшелердің бəріне де сақ болып қарап тұрұу керек. Жолда кедергі боларлық еш нəрсе болмағанда ғана маған белгі берілмек төрт жерде төрт
қарауыл тұрмақшы. Бесінші қарауыл алдыңғы төртеуінің белгісін көріп
болып ал, қаш, деген белгі бермекші.
Соңғы белгіні беріу үшін, бір жолдасым абақтының аурыуқанасына
қарсы үшінші жоғарғы қабаттан бір бөлме пəтер алды. Ол бөлменің терезесінен əлгі төрт қарауыл түгіл, мен қыдыратұн қораның іші де көрінеді.
Белгі іскірійпке басқа төрт қарауыл жолда бөгет жоқ деп белгі бергенде
əлгі бөлмеде жолдасым іскірійпке тартпақ. Төрт белгінің біреуі жамандықты көрсетсе де іскірійпке тартылыуы тоқталмақ. Мұның қолайлылығы
сол – жолдың амандығын біліп тұрып, қашан қашыу менің еркімде болмақ.
Бəрі əзір болған соң, əуелгі күні мен өзім қашпай жолдастарымның
мазасын кетіріп сарғайттым. Үйткені ауырыуым қатайып жүгіріуге əлім
келмейтүн болды. Сондықтан мен далаға тіпті шықпадым. Жолдастарым
Балсенскійлер бірнəрсені сезіп, мені тысқа шығармаған екен деп ойлапты.
Екі күннен соң оңалайын дедім. Енді қашыуға бел байладым.
Керек нəрсемді əзірлеп болдым: кебісімді аяғыма мықтап байлап алдым, шешіу оңай болсын деп шапанымның ол жер-бұл жерін кескен болдым. Мені қораға алып шықты. Мен қораға шығысымен іскірійпке ойнала бастады. Мүзійке бес мійнеттей ойналды. Алдыңғы қарқында қашқым
келмеді, үйткені қарауыл салдат алдыңғы кезде сағырақ болады. Іскрійпке
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қойа қойды: екі мійнеттен соң қораға отын тасығандар кірді. Іскрійпке
тағы ойнай бастады.
Енді қашыуға айналдым. Қарауыл салдатқа қарадым. Қарауыл мені
қақпаның арасында кезіп жүретүн. Арамыз бес қадамдай болатұн. Мылтығына көз салдым. Мылтығы оқтаулы. Оны да білетүнмін. Атар ма, атпас па? Атпас. Үйткені атыуға арамыз тым жақын. Атқанша мені ұстап
алыуға тырысар. Зыта жөнелгенде ұзап кетіуге əлім келмесе кəйтер? Онда
мылтық ұшындағы сүңгі мен түйіреп тастауға кəдік деп ойладым. Бұған
да пылан құрдым. Абақтыда қалсам өліуім анық. Йа қазыр қашыу йа өліу
екеуінің бірі деп ойладым. Шапанға қол салып: бір!... дедім.
Сол кезде мүзійке кенет тоқтай қалды. Қолымды тартып алдым. Ауыр
жүк көтергендей, əлім құри қалды.
Көшенің бірінде кезген Бəленскійлер өтіп бара жатыр екен. Бір минеттен соң тағы мүзійке ойнай бастады.
Ал енді мезгіл тайанды! Қарауыл салдат кезіп жететүн жеріне тайанды.
Шапанға қол салдым. Бір, екі, үш. Шапан ұшып кетті, қақпаға қарай атылдым. Артымда қарауылшының айқайы шығады. Мен ойлағандай болып
шықты. Қарауылшы бірден қақпаға ұмтылып маған жол байлаудың орнына ізімді қыуды. Сүйтіп мен екі қадамдай ілгері отырдым. Менде бірақ əл
жоқ. Жоғарыда тұрып біздің ала топалаң жүгірісімізге қараған жолдастарым соңынан айтысты – қарауылшы саған үш қадамдай отырды. Ұмтылған
сүңгі сені жалап отырды деп. Мен оны көре алмадым. Мен тек қарауылшы
мен қораның төріне отын түсіріп жатқандардың айқайын естідім.
Қақпаға келе беріп, кішкене арба көрдім. Алғашқы кезде біздің арба
деп сене алмадым, үйткені арбада отырған əпесер өз досым екен деп ойладым. Өзіме қарай бұрылтыу үшін алақанымды шар еткіздім. Жоғарыдан қарап тұрған жолдастарым қол шапалақтағанымды қыуанғаным деп
түсініпті. Əпесер жалт қарады, досымды таный кеттім. Бір секүнтте арбаға
ырғып міндім. Артынан қара жетпеген, алдынан қара кетпеген атақты тұлпар жұлдыздай ағып жөнелді. Ыйығында əпесер кійімі ілініп қалған, басыма əпесер бөркі кійіліп қалғанын бірақ сездім. Жолдасым əзірлеп отыр
екен. Ауыздық пен қарысып арғымақ желдей есіп келеді.
Соңынан білдім ауырыу қана мен кеткен соң алай түлей болған. Қарауыл бастығы əпесер барлық салдаты мен айқайға жүгіре шыққан. Менің
қашқанымды біліп, есінен айырылып, төбе шашын жұлып:
Құрыдым, құрыдым! Қыуыңдар, ұстаңдар ойбай, ұстаңдар! – деп айқайлай берген.
Бұйрық беріуге шамасы келмеген. Іскрійпке ойнаған жолдасым жүгіріп
төмен түскен. Əпесерге келіп, айаған кісі болып: Не болды? Кім қашты? Қалай қашты? Қайда кетті? деп алдарқатып сұрай берген. Есінен айрылған əпесер жолдасыма шағып жауап бере берген. Сүйтіп ұуақытын босқа өткізген.
Бір кемпір қорқынышты ақыл бере жаздаған.
Қорықпа айналдырып, айналдырып Небіскійге (Ленінграттағы ең үлкен көше) алып шығар. Бұл анық. Анау тұрған аттарды тоғарып, Небіске
орамға тұура шауып жол кесіңдер. Мұнан оңай жоқ, - деген.
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Біз дəл кемпір айтқанша қашып кетіп бара жатыр едік. Бірақ тапқыр
мыстанның тілін біздің ырысымыз жеңіп еш кім ала қоймаған.
С.М.Степнак-Крайшійнкій.
Еңбекшілер ұраны.
(Ійнтернатсыйанал – Аймауытұлы Ж. аударғаны)
Ойан, қарғыс таңба басылған.
Жалаңаш, ашқұл, қайрат қыл!
Қайнап бастан ақыл ашынған,
Майданға қанда айдап тұр.
Қыйратамыз ескі заманды,
Жаңа тұрмыс орнатамыз.
Жарылқаймыз жарлы қалғанды
Дəулеттен сонда татамыз.
Бұл болар ең ақырғы,
Ең күшті, зор майдан
Дүнійе еңбекшілерімен
Табылар бар пайдаң.
Бостандық бізге ешкім бермес
Патса да, хан да, батыр да;
Бостандық бізге көктен келмес,
Аламыз күшпен ақыр да!
Ал, егер жойам десең құлдықты,
Тамағым болсын десең тоқ,
Қорғанба, күпілдет көрікті,
Темірді қызған кезде соқ.
Бұл болар ең ақырғы,
Ең күшті, зор майдан
Дүнійе еңбекшілерімен
Табылар бар пайдаң.
Біздер бүкіл дүнійе жалшысы,
Біз еңбекшілдер топтары, Жерге қожа болыу еркіміз,
Арам тамаққа жоқ бəрі.
Ал, егер найзағай шартылдап
Қаптаса жауыз дүнійесін,
Бізге жарық күн жарқылдап
Түсірер түрлі сəулесін.
Бұл болар ең ақырғы,
Ең күшті, зор майдан
Дүнійе еңбекшілерімен
Табылар бар пайдаң.
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V. Ленін өмірі мен ісі:
Ленін өмірі мен жұмысы.
Быладімір Ілійаұлы, Еділ бойындағы Сімбір қаласында 1870 жылы
ескіше апрелдің онында тыуған. Үй іші бай болмаған. Əкесі Сімбір гүбірнесінде ішкөлдер үстінен қарайтұн кісі болған.
Өсеңкіреген соң Быладімір Ілійаұлын Сімбір қаласындағы гемнезійеге
оқыуға берген. Ілійаұлы əрі ықыласты əрі жақсы оқыған.
Ағасының өліуі.
1887 жылы Быладімі Ілійаұлы гемнезійені бітіріуге айналып жүреді.
Сол жылы үй ішіне қайғы түсті: ІІІ-Александыр патшаны өлтіргісі келгендігі үшін Ілійштің Александр деген өлтірілген. Ағасының өлімі Ілійшке мықты дақ түсірген. Қамыттан құтқарып, елге бостандық алып бергісі
келгендерді патша айамайтұндығын көрген. Мұнан Ілійш қорықпаған.
Төңкерісшілдерге қалай дұрыс жəрдем беріуге болады деп ойланған. Быладімір Ілійш Маркіс жолымен танысқан соң қалыққа бостандық алып
беріуге болатұнын түсінген. Ленін жолдастың төңкерсшіл жұмысы 1893
жылдан басталады. Сол кезде Ресей жұмысшыларының төңкеріс қозғалысы жаңа басталған еді.
Төңкеріске еңбек сіңіре бастауы.
Ленін жолдас Петірағыратқа барып тұрған. Жұмысшылар арасында
айанбай жұмыс қыла бастаған. Жұмысшыларды ұйымдастырып біріктіріп, Маркіс жолын түсіндірген. Ленін жұмысшыларды тек өзі үйретпеген; жұмысшылардан өзі де үйренген: олардың тұрмысы мен, пəбрік
зауыты мен танысқан. Сол күндерде Ленін мен бірге екі төңкерісшіл
жұмысшылар да қызмет еткен. Бұл екеуі Бабұушкійн, Шелгүуноб деген
кісілер. Бабұушкійнді патша үкүметі Сібірде атып өлтірген. Шелгүуноб
əлі тірі.
1894 жылы Быладімір Ілійш «Қалық досы кім?» деген бірінші кітабын жазып шығады. Сол кездегі төңкерісшіл кітаптардың айағын құшып
бұл кітап та жасырын шықты. Ресейде ортақшылық төңкеріс болады деп
алғаш айтқан сол кітабында Ленін еді.
Басқа төңкерісшілдермен қосылып Ленін Петрағыратта «Жұмысшылар
табына бостандық алып беріуге тартысатұн одақ» деген ұйым ашты. Сол
одақ тағы басқа ұйымдар орыстың сатсыйал – демокірат партыйасының
атасы.
Леніннің абақтыға жабылып, Сібір айдалыуы.
Жұмысты ылғый жасырын істемесе болмады. Патша тыңшылары
төңкерісшілдерді аңдыумен болды. Ленін жолдастары мен ұсталып, абақ74
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тыға салынды. Бірақ, абақтыда отырғанда Ленін төңкеріс жолында жұмыс
қылыуын қоймады. Сыртқа үгіт таратып, кітап жазыумен болды.
Ленін абақтыда жылдан асыу отырды. Сонан соң Енесей өзені бойындағы Шұусеніскі деген ауылға жер аударылып Сібір жіберілді. Сібірде де
Ленін төңкеріс жұмысынан қол жазбады. Мақалаларын да, кітаптарын да,
жалшыларын да бостандықтың тұура жолынан теріске бұрғысы келгендермен тартысып болды.
Жұмысшылар гəзетін шығарыу.
Жер аударылыуы біткен соң, 1900 жылы Быладімір Ілійш шет елге
кетеді. Сол жақта сатсыйалшыл гəзет шығарыуға бел байлайды. Басқан
қадамының бəрі аңдыулы тұрғанда, Ресейде ондай гəзет шығарыуға ірет
келмеді. Пілеқанұп тағы басқа жолдастарымен Ленін Ійскра (ұшқын) атты
жұмысшылар гəзетін шығара бастайды.
Ленін – бəлшебек партыйасының көсемі.
1903 жылы барлық орыстың сатсыйал демокырат ұйымдарының ІІ сійезі жыйналды. Сол сійезде шаққа жыйнаған Ленін Кірұупскій жана олардың жолдастары еді. Ондай сійезді Ресейде шақырыуға болмаған соң, шет
мемлекетте жыйналды. Сійезде сатсыйал демократ партыйасының ұстаған
жолы қырылғанда талас шықты. Сійез екі жарылды көпшілік, азшылық
екі жақ болды. Азшылық жағы бұуржуамен бірігіп жұмыс қылыу жұмысшыға тійімді деді. Партыйаға тійттей пайдасы тійген адам да мүше болып кіре алады деді. Көпшілік жақта Ленін болды. Бұлар: жұмысшылар
əбден жеңіп қожалықты қолына алғанша бұуржуамен айанбай алысыу керек, деді. Қара шарыуа мен жұмысшылар партыйасы – бұлардың алдыңғы
əскері; сондықтан тек бар күшін айамай жұмсаған адам ғана партыйаға
кіре алсын, деді. Сол Ленін бастаған көпшілік сонан бері бəлшебек атанды. Үйткені «болше» деген көбірек деген сөз. Бұлар жағы сійезде көбірек
болды. Бұларға қарсы жақ меншебек атанды.
1905 жылдың төңкерісі.
1904 жылы, Жапан соғысы бастала, Ресейде төңкеріліс қозғалысы үдей
берді. Мемлекетте забастопкі бола бастады. 1905 жылы ғыныуардың тоғызында Петірағырат жұмысшылары, Гапон деген молданың соңына еріп,
тұрмысымызды жақсарт деп патшаға жөнелді. Патша жұмысшыларды
атқызып, қырғызды. Сонан соң патшадан қайыр жоқтығын жұмысшылар
түсінді. Патшамен алысыу керектігін аңғарды. Ленін ол кезде шет мемлекетте болса да, Ресейдегі төңкерістің тамырын ұстап отырды. Төңкеріске
бағыт беріп көшбасшы болып отырды.
Төңкеріс қызған кезде Ленін жолдас Ресейге (Петірағыратқа) келеді.
1905 жылы декебір ішінде Мəскеуде көтеріліс бұрық етеді. Ленін жолдас
сол көтеріліске жəрдем беріу керек деп үгіт таратады. Қара шарыуа мен
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жұмысшылар құралдансын деп үгіттейді. Бірақ қара шарыуа жұмысшыны
қолдамаған. Жұмысшылар арасында да дұрыс бірлік болмаған. Төңкерісті
патша үкіметі басып тастаған. Жұмысшылар мен партыйасының басына
қыйын күндер тыуады.
Бірақ Ленін жолдас майыспай берік жалшылар партыйасына басшы болып жүре береді. Партыйа сақталып бекіуіне күресе береді. Партыйаны
қайта соғысқа əзірлей береді. Жалшылар төңкерісі күшейіп келе жатқанын
сезеді.
1908 жылы Ленін амалсыз тағы шет мемлекетке шығып кетеді.
Жыйангерлік соғысы.
1914 жылы ағұстың төртінде соғыс жарыйаланған хабары дүңк ете
түсті. Ленін Абстрійеде абақтыда жатыр. Сонда жатып, дүнійе жүзінің
сатсыйалшылары жұмысшылардан бет аудырды деген хабар алған. Сатсыйалшылар жұмысшыларды соғысқа қарсы көтеріудің орнына соғысқа
шақырған. Əуелі Ленін бұған нана қоймаған. Бұл дүнійе жүзі байларының
алдауыш өсегі деп ойлаған.
Абстрійе абақтысынан шығып Шібейтсерійе еліне жеткен. Келіп алып
соғысқа қарсы тартысқан. Жер жүзі кəнперенсійелерінде жолыққан жолдасқа Ленін: «Капыйтал талампаздығы үшін жұмысшылар мен қара шарыуаның қаны төгіліудің керегі жоқ. Бұл талау үшін болып жатқан соғыс.
Бұл соғысты жасаған пайдасы арттырыу нійеті мен дүнійе байлары» – дей
берген.
Соғыстан капыйталшылар қандай пайда көрген?
1913 жылы Əмерекенің қоспалы ыштатына 133,077,318 сом сырттан
алтын кіргізілген.
1914 жылы... 343,137,510 сом.
1915 ………. 600,000,000 –«–
Соғыстың шығыны: өлген жараланған: 26,000,000 адам.
Іске жарамайқалған: 6,000,000 –«–
Тыуыс кемігендігінен шығын....... 10,500,000 адам.
Ленін: «Бұл соғыс еңбекші қалыққа өлім, қырғын, бөлініуден басқа еш
нəрсе бермейді, беріуі мүмкін емес те» – деген.
Жалшылар мен қара шарыуа үкіметі жəна бітім.
Жыйангерлік соғысты тоқтатыу үшін капыйталшылар мен алпауыттар
қожалығын құртыу керектігін Ленін білген. Быладімір Ілійш сенімді жолдастармен соғысқа қарсы болады. Бұлар айтқан: «Жыйангерлік соғысты
азамат соғысына айналдырыу керек. Біздің партыйамыз – саналы жалшылар мен жарлы қара шарыуа партыйасы. Біздің партыйамыз соғысқа
мықты қарсы; бір жердің капыйталшыларын мақтап екінші жердің капыйталшыларын боқтамайды. Дүнійе жүзінде жалшылар төңкерісін жасап,
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дүнійе жүзінің капыйталшыларын құртып, соғыс бітіріуге тырысады» деп. Жыйангерлік соғысқа қарсы тартысып жүріп Ленін қалың еңбекшілер
пайдасы үшін алысқан.
Ленін – кеңес мемлекетін жасаушы, басқарыушы.
1917 жылы Леніннің Ресейге келіуі.
Жыйангерлік соғысының айағы келіп Ресейде патшаны құртты. Ол
кезде Ленін Шібетсерійеде еді. Енді қайтыуға болды. 1917 жылы апрел
айында Ленін Петірағыратқа келді. Шет мемлекеттерде он жылдай жүрді.
Келіу бойына Ленін жалшыларды үкіметті қолға алыуға əзірлейді. Сондай
қыйын жұмыс жеті ай созылды.
Кеңес үкіметінің құрылыуы.
1917 жылы өктебір 25-інде ескіше орыс жұмысшылар мен қара шарыуасы үкіметті қолға алды. Жұмысшылар-қара шарыуалар үкіметі құрылып қалық кемесерлерінің кеңесі деп аталады. Бұған Ленін бастық болып сайланады.
Кеңес үкіметі құрылысына орыс жəне шет мемлекеттер капыйталшылары мен соғыс басталады. Соғыс кезінде талай ірет іс қарап болған көрінеді. Ортақшыл партыйа іске татырлық күшін майданға айдап салды.
Ленін дүнійе жалшыларының көсемі.
Ленін тек орыс төңкерісін басқарып қойған жоқ. Ол дүнійе жалшыларын ұйымдастырыуға кіріседі. Жұмысшыларды сатып кеткен ІІ интернатсыйанал орнына Ленін жаңадан ІІІ ортақшыл интернатсыйанал жасайды.
1919 жылы март айында бұл интернатсыйаналдың І тобы шақырылады.
Ленін бұл сійезге бастық болады.
Ленін кеңес шарыуашылығын түзетіуші.
Азамат соғысы бітеді. Кеңесті Ресей шарыуасын түзіуге кіріседі. Əсіресе қара шарыаның шарыуасы күйзеліп қалған екен.
Ленін жолдас қара шарыуаның наразылығын көреді. Олардың ырқына
жүріп, күйін жеңілдетеді. Алды мен қара шарыуа мен жалшылар бірлігі
керек дейді жолдас Ленін. Мемлекет шарыуасын түзіу оңай болмады. Қаражат жоқ. Айнала толған жау. Бас салыуы оңай. Ленін бастаған партыйа
мен үкімет қайыспай тартысады. Аз-аздап іс түзеле бастайды. Кеңесті Ресейдің күйі жақсара береді.
Леніннің аурыуы мен өліуі.
Өмір бойы істеген қыйын жұмыс Ленін саулығына əсер берген. 1922
жылы Ленін ауырды. Жайлап ауырын жеңіп, 1922 жыл айағында тағы жұмысқа кірісті.
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Бірақ күш кетіп қалған екен. Тағы қайта жығылды, аурыу бұрынғыдан күшті болды. Аурыу жеңді. 1924 жылы ғыныуардың 21 күні түс ауа
алты сағат еліу мүйнетте Ленін дүнійеден қайтты. Артына өзі бастап жасаған кеңестер респүблійкасын қалдырып кетті. Ол респүблійке бұл күнде
бұрынғыдан да бетер нықты.
«Далой неграмотност» жорналынан.
Ресей ортақшыл партыйасының жалпыресейлік Х сійезінде Ленін
жолдастың толтырған анкетесі
(сұрау қағаз).
Қай жылы тұудың? – 1870-жылы.
Ден саулығың қандай? – Денім сау.
Қай тілдерді білесің? – Ангылшын мен неміс тілін; Пырансұзша жаман білемін; Італійанша өте жаман білемін.
Ресейдің қай жерін жақсы білесің? Онда қанша жыл тұрдың? – Еділ
бойын білемін, сонда тұудым. 17 жасыма шейін сонда өстім.
Бүтін ресейлік сійездің қайсысында болдың? – 1917 жыл үйел мен
ағұс айларынан басқа сійездің бəрінде де болдым.
Əскерлік жұмысын білесің бе? – Түк білмеймін.
Қанша оқыдың? – 1891-жылы Петірағырат үніберісітетінің заң бөлімін
бітірдім (өз бетімнен сынға түсіп бітіргендік қағаз алдым).
1916-жылға шейінгі ең мықты кəсібіңіз не? – Жазыушылық.
Қандай іске мамансың? – Түкке де маман емеспін.
Партыйа, кесіпшілер, кеңес жұмыстарынан басқа 1917 жылдан бері не
жұмыс қылдың? – Жоғарғы айтқандарымнан басқа тек жазыушылық қылдым.
Осы күні қандай кесіпшілер одағындасың? – Жорналшылар одағындамын.
1917-жылдан бергі жұмысың не? – Қалық кемесерлер кеңесі мен еңбек-қорғау кеңесінің бастығымын.
Ресей ортақшыл партыйасында қашаннан бері мүше едің? - 1894-жылдан бері.
Басқа партыйаға мүше болып көрдің бе, көрсең қандай партыйада болдың? – Жоқ.
Төңкеріс қозғалысына не еңбек сіңірдің? –
Қашан:
1892-1893
1894-1895
1896-1897

Қайда:
Самар
Петірбор
Абақты

Қандай ұйымда:
Сатсыйал демокырат
Партыйасының жұмысының жасырын
ұйымдарында. Ресейлік.

1898-1900
1900-1905
1905-1907
1908-1917

Енесей гүбірнесі
Шет мемлекеттерде
Петірбор
Шет мемлекетте

Сатсыйал демокырат жұмысшы партыйа
жасағынан бері соның мүшесімін.

Төңкерісшілдігің үшін қуғын сүргінге, жазаға ұшырадың ба? – 1897
жылы абақты, 1895-1897 жылдары абақты, 1898-1900 жылы Сібір, 1900
жылы абақты.
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Қанша ыуақыт абақтыда отырдың? - 14 ай жəне бір неше күн.
Айдауда йа катргіде қанша болдың? – 3 жыл.
Шет мемлекеттерде қанша мезгіл қашып жүрдің? – 9-10 жыл.
Мəскеу, март 1921 жыл.
В.Ұлыйанұп. (Ленін)
Ленін мен қара шарыуа.
Кеңесшіл Ресейде əлде неше мүлійөн еңбекші қара шарыуа бар. 130
мілійөндей Ресей қалқының 100 мүлійөннен асыуы ауылда тұрады.
Неше жүз жылдан бері қара шарыуа езіліп келеді. Алпауыттар қожалығы қара шарыуа үстінде дəурен сүрді. Қара шарыуа алпауыттар қамытын жойыуға талай ұмтылған.
1917 жылы май айында, қара шарыуалар өкілдерінің бүкіл ресейлік
сійезінде Ленін жер тыуралы ойын айтқан. Сондағы сөзі: «Біз (ортақшыл
партыйа) айтамыз – жергілікті қара шарыуалар кəмійтетінің қаулысы мен
барлық жер тегіс қара шарыуаларға берілсін деп...
«Алпауыттар жерді өз қолында ұстап, жерге ақы алыуы зорлық. Ал енді
қара шарыуалар тұрып айтса – жер алпауыттар қолында тұрмасын, неше
жүз жылдардан бері алпауыттан тепкіден басқа нəрсе көргеніміз жоқ десе,
- бұл зорлық емес; бұл өз құқын қорғау, тірілтіу болады. жойылған құқын
қайтарып алыуға сабырлық қылыудың керегі жоқ.»
Сол сійезде Ленін 1905 жылғы санаққа сүйеніп кімнің қолында қанша
жер барлығын көрсетті.
Адамға қанша жер
десетійне келеді.
2,000

Олардың жері неше
десетійне
70,000,000

Үйге 7 десетійне
Адамға 2 десетійне

70,000,000

Жерді кім ұстап отыр.
Ірі алпауыттарда Ірі
алпауыттарда 30,000
Үй қара шарыуа10,000,000

Қара шарыуа мен жұмысшылар арасын жақындастырыу
жайында Ленін өсійеті.
Ортақшыл партыйасының ХІ сійезінде қара шарыуа мен жұмысшылар
арасын жақындастырыу тыуралы Ленін жолдас былай деген:
«Қара шарыуа мен жұмысшылар арасын жақындастырыу деген былай болсын: қалың қара шарыуаның тұрмысы адам айтқысыз күзеліуі мен
жүдеуі, қысаңшылыққа ұшырауы мен қыу кедейлік пен осы күні болашақ
ійдейе үшін істеліп отырған жұмыс арасында байлау барлығын бəріміз де
көрелік, барлық ел де көрсін, барлық қалың қара шарыуа да көрсін. Жай еңбекші аз да болса жақсылық көргенін анық түсінсін, жана ол жақсылықтың
бұрынғы алатұн жақсылығынан айырмашығы барлығын түсінсін. Алпауыттар, бұуржуалар кезінде қара шарыуаға жақсылық қылғанда бəріне
емес, аз-ғанасына ғана жақсылық қылыушы еді; ол жақсылықты кекетіп,
келемештеп, қара шарыуаны мазақтап, қалың елді қысып отырып қылыушы еді. Оны еш қара шарыуа ұмытқан жоқ. Ресей ішінде ол əлі біраз жыл
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ұмытылмас. Біздің мақсатымыз қара шарыуа мен жұмысшылар арасының
жақындығын күшейтіу; кедей қара шарыуаға бүгін таныс бүгін түсінікті,
бүгін қолына түсерлік іс қылып жатқанымызды көзге көрсетіу; қара шарыуа түсініуінше алыстағы бір сағымды қыуып азаптанып жатқан болып
көрінбелік; қара шарыуа жəрдем беретімізді, қолдайтынымызды көрсін.
Ұуақ қара шарыуа күйзелген, кедейленген, ашыққан кезде ортақшылдар
шапшаң жəрдем беретүнін ел көрсін. Біз осыны істерміз. Мұны істемесек
қара шарыуа біздің күл талқанымызды шығарар.
Азық түлік салығы.
1920-1921 жылы Ресейдің өз ішіндегі азамат соғысы бітті. Жоқшылық
мұқтаждық деген аса күшті болды. Қара шарыуаның шарыуашылығының күйзеліуі адам айтқысыз болды. Қара шарыуада зəре қалмады, састы,
толқый бастады. Ыразберіскеге ырза болмады. Ленін ат басын бұрыуға атой салды...
Жазғаны мынау: «Соғыс ортақшылдығы күйзеліу мен соғыстан шықты.
Жаршылар сайасатының шарыуашылық мақсатына ол ортақшылдық
сəйкес келе алмады, келіуге де болмайды. Ол ұуақытша шара еді. Ұуақ
бұржыуалы (қара шарыуасы көп т.ш.) жерде қожалығын жүргізіп отырған
жалшылар дұрыс сайасаты – астықты қара шарыуаға керек өнерлі кесіптен
өнген затқа айырбас қылыу» деп.
«Азық түлік салығы сол дұрыс сайасатқа қарай асатын бел. Біз əлі жүдейміз. Кеше болған, капыйталшылар ашыуы мен ертең боларлық соғыс
салдарынан езілдік. Сондықтан бізге керек барлық астық үшін қара шарыуаға өнерлі кесіптен түскенін беріуге шамамыз келмейді».
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VІ. Төңкеріс мійрамдары.
9-ыншы ғыныуар тарыйқы.
Потыйлұп зауытында (Ленінгіраттағы зор зауыт)
əлде неше жұмысшылар шығарылған. Соның себебін 1905 жылы ғыныуар 3-інде зауыттағы жұмысшылар іс істеуді тоқтатқан (забастөпкі қылған). Потыйлұп
зауытындағы забастөпкіге ертеңіне басқа жұмысшыларда қосылған. Ғыныуар 6-сы күні көп пəбірік-зауыттарда забастөпкі көтерілді; забастөпкі
жасаушылар саны 200 мыңға жетті
Жұмысшылар шарыуашылығы тілектен басқа, саясат тілектерінде көрсетті, құрылтай шақырыу керек, күніне тек 8 сағат қыламыз, жыйылысқа,
ұйымдасыуға, сөйлеуге, жазыуға ерік берілсін, қалыққа есеп беріп тұратұн
үкімет тұрғызамыз десті.
Жұмысшылар «Гапон» деген молданың азғырыуы мен патшаға арыз
жазып, қолымен тапсырыуға ұйғарған. «Жұмысшылар» ақ патшаға сеніп
жəрдемін күткен.
Ғыныуар 8-інде жұмысшыларды патшаның алдына жібермей, қан төгіс
болатыны белгілі болды.
Сатсыйалшылдар жұмысшыларды патшаға бармасқа үгіттеді. Бірақ жұмысшылардың патшаға сенімі күшті болды. Қарыусыз құр қол жұмысшылар қатын баласымен қала шетімен патша сарайына қарай жүрді. Арызына
əлде неше мың адам қол қойған. 200 мың адам тып-тыныш қолдарына дін
жалауын, Құдай мен патша сүгіретін ұстап келе жатты. Бірақ палійтсейскі
көпір деген жерде бұларға салдаттар мен атты-қазақтар кездесіп, жол байлап, мылтық атқан. Көшедегі қар қан мен қызарған.
Көбісі сарай алдындағы алаңға өтіп щыққан. Бұларда атысқа ұшыраған, 1216 адам өліп, 5 мың адам жараланған.
Жұмысшылардың бас йігіштігіне, жызастығына, сенгіштігіне патша
солай жауап берген.
Жұмысшылар бұл ұуақыйғаның мазмұнына түсінген. Бүтін Ресейде
бұған наразылық, қыр көрсетілген, забастөпкі басталған. 9-ыншы ғыныуардың сабағын жұмысшылар ұмытпаған.
Ғыныуар 9-ындағы қанды жексенбі күні жұмысшылар табының патшаға наныуы бітті, жұмысшылар мүддəсі тыныш күбірмен шемілмейтүндігіне көзі жетті.
«Жасасын еңбек» кітабынан.
Паріж коммүунесінің күні.
Прансійе байтақты Паріж қаласында 1871 жылы марттың 18-інде еңбекшілер бұржыуыа қожалығын құртты. Еңбекшілердің коммүунесін жасады. Бұл жұмысшылардың дүнійеде 1-інші үкіметі еді.
Коммүуне жалшылар қожалығының алғашқы тəжірійбесі еді. Паріж
коммүунесі 2 ай өмір сүрді. 2 ай ішінде жалшылар таңырқарлық ерлік,
іскерлік көрсетті. Əйтседе үкіметті қолына ұстап тұра алмады. Ұстап
тұралмаған себептері мыналар болды:
1) Соғыс жағынан берік ұйымы болмады, жұмысшылар арасында
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Паріж шеберлерімен, мемлекеттегі қара шарыуалармен қатынасы болмады. Коммүуне тірексіз болды.
2) Сайасат жағынанда, шарыуашылық бен соғыс жағынанда бір жерден
басқарыу болмады.
3) Коммүунені ұнтап жіберерлік Паріж түбінде Гермен əскері тұрды.
Майдың 28-інде коммүуне құлады. Бұржыуыазыйа масайрап, той тойлады. 25 мың жұмысшалар жұмыста қырылды, атылды, азат берілді. Бұлар
ішінде қатын балада болды. 15 мың адам айдауға азапқа келсеске жіберілді.
Коммүуне бізге сабақ. Коммүуне жалшылар қожалығы керектігін көрсетті. Ресейде кеңес үкіметі 46 жылдан соң тұуды. Кеңес үкіметі Паріж
жұмысшылары бастаған істі əрі созып барады.
«Коммүунійсті календерінен».
Лене оқыйғасы.
Сібірдің «Тайға» деген қалың орманы арасында Ленеалтын ауданы жатыр. Бұл аудан Ленінгіраттан 7 мың шақырым. Лене өзені бетіндегі жолдан
500 шақырым. Бұл жер капыйтал қожалығына қақы жоқ болған. Палыйтсійеде, сотта, əскерде, мектепте – қысқасы барлық сайасат қожалық лене
серіктігіндегі алтыншы байлар қолында болған. Мұндағы алтыншылар
қандығы жалғыз Петіргірад қандығы түгіл, шет мемлекеттер жыйангерлігі
мен тұтасып жатқан. Бұл жерде басы байлы тұрмыс күштілігі қалмаған.
Үлкен түрлері жұмысшылардың қатын-қыздарын қалай болса солай бійлеп жүрген. Забастөпкі алдында лене серіктігі жұмысшылардың көбін
ауырлата берген; ақысын кеміткен, айып салыуды күшейткен, тамақты
қымбаттатқан, жұмысшылардың пəтер жағын қыйындатқан. Тағы сондай
таршылықтар істеген.
Жұмысшылар шыдай алмаған. 1912 жылы пыйбырал жыйынмасында
жұмысшылар мынадай тілек көрсеткен: 1) он сағат орнына күніне сегіз
сағат жұмыс болсын, 2) ақы артылсын, 3) жұмысшылар тек жұмысшылар кемесійесі ырзалығымен жұмыстан шығарылсын, 4) айып салыу қойылсын, 5) зауыт жамандығынан ауырып, жарақаттанса, жұмысқылмаған
күніне де жұмысшылар ақша алсын, 6) үйлі баранды жұмысшылар пəтері
бойдақтарінікінен бөлек болсын тағысын, тағылар.
Алтын ауданында əскер аз еді. Жұмысшылардың өкілдері сылтаусыз
абақтыға жабылған. Апірел төртінде жұмысшылар бұл тұралы сөйлесіу
үшін надежде алтын ошағындағы пыракұурорге барған.
Жол тар. Айнала қар, орман. Жұмысшыларға қарсы інженер мен стыражінек шыққан. əңгімелесіп тұрған кезде кенеттен бұлар үстіне мылтық
атыла бастаған. Аттырған Тірешшико деген екен. Жұмысшылар жерге
жата қалған. Салдаттар ата берген.
Алғашқы хабарға қарағанда 150 адам өліп, 250 адам жараланған. Дұрысында құрбан мыңнан артық екен. Жаралыларға жəрдем берілмей, тоқтанып қырыла берген. Ертеңіне жұмысшылар қатын балаларымен үйілген
өлікті аралап тұуған-тұуысқандарын іздей бастаған.
Жаралыларға жəрдем беріу орнына, отынша шанаға тійеп 23 шақырым
жердегі аурыу қаналарға тасығанда жұмысшылар долданып терісіне сый82
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маған. Аурыу қанада бұларды ійденге қалай болса солай тастап, бірнеше
күнге шейін жаралыларды қараған адам болмаған. Өлгендерді палытсійе
көмген. Жұмысшыларды өлікті қойысыуға жыуытпаған.
Байлар пайдасы үшін Ресейде бұрында жұмысшылар атылатұн. Əңгіме
мында емес, əңгіме бұл қырғын жұмысшыларға қандай əсер беріуінде.
Жұмысшылар бұл қырғынды естігенде ызаланып қатты наразылық көрсетті. Түрлі пəбірік жұмысшылары наразылық қаулылар шығарды. Петірбордағы Осипоб зауытының жұмысшылары мынадай қаулы шығарды:
«Көз-жасы да, наразылық та бізге жəрдем бермейді. Бізге тек ұйымдасқан
ұлы тартыс жəрдем береді», – деп.
Бұлардың айтқаны дұрыс екендігін 1917 жылдың төңкерісі көрсетті.
М.Олмійнскій.
1-май.
Пырансійе мемлекетінде Паріж қаласында 1889 жылы жер жүзіндегі
сатсыйалшылдардың сійезі болды. Сол сійезде майдың бірін бүтін жер
жүзіндегі жұмысшылар ереуіл жасап шығып капыйталшыл үкіметтерге
маған мынаны бер деп айтатұн күні болады жарыйалады.
Жалшылар күшейіуі бірінші майдың маңызын арттыратұнын көрсетті.
Ресейде 1-май алғаш бастап 1891 жылы мійрам қылынды. Ол кезде жұмысшылар табы əлсіз еді. Сондықтан бұл май тек ірі қалаларда мійрамдалды. Тек 1906 жылдан бері бүтін Ресейде жұмысшылар 1-майды мійрам қылатұн болды. Мійрам түрі тұптанып көшеге шығыу, сөз сөйлеу, жыйылыс
қылыу, жұмысы тоқтатыу түрінде болды.
1-майдың мықты ұраны – күніне сегіз сағат жұмыс, соғысқа пұл жұмсауды құртыу, сатсыйалдық үшін тартыс болды.
1-май жұмысшылардың бұржұуамен тартысатұн күні, капыйталшыл
отаны мен күресетүн күні. 1918 жылы үкіметті жұмысшылар қолына алған
соң, бірінші май капыйтал мен тартысыу мійрамына, дүнійеде ең бірінші
ірет құрылған кеңес мемлекетін орнықтырыу мійрамына айналды.
«Коммүунійсіт кəлендері».
1917 жылғы пыйбырал төңкерісі.
Пійнлендійе темір жолының пойызы Сыймапұрға жолдың өтіуге болар болмасын көрсететүн құрал. Келді де кілт тоқтай қалды. Жүргіншілер
үрейленіп есікке, сыртқа жүгіре-жүгіре шықты. Не болып қалыпты? Қарасақ, орасан əсер берерлік нəрсе болған екен.
Пойызға қарсы бентөпкелі 6 салдат, 2 жұмысшылар келе жатыр. Мылтық істігінде қызыл жалау желкілдейді. Салдаттардың көзі бұрынғыдан
өзгерген, аңдап қарағанда қыуанышты. Сөздері де жаңаша.
Азаматтар, пойыз ілгері жүрмейді. Салдатттар бір жанарал екі парұутшік апесер отырған бірінші клыастың бəгөніне кірді. Жанаралдың ақ қырау басқан қасы жыйырылып кетті.
– Е-е-е. Төменгі шенділерге тыйыу... сөзін айақтаған жоқ. Қызыл таспа
мен жалауға көзі түсті.
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– Не нəрсе?
– Жанарал мырза, қарыуыңызды беріңіз, – деді салдат.
Жанаралдың сол қасы жыбырлай бастады: сұп-сұр болып кетті. Сонан
соң екі ыйығын бүркілдетіп ұшып түре келді. Біреу матастырып қойғандай
əпесерлер де қарғып түре келісті.
Салдаттар жолға мылтық тосты.
– Тоқта. Қарыу.
– Не? Тырыс етпеңдер. Антың қайда? Оңбаған, антың қайда? Қызыл
жалау, а? Оңба...
Жанарал қылығына бастады.
– Көнбейсіз бе? Сіз тұтқынға алындыңыз, – деді саспай салдат.
Жанарал аппақ аққұудай бетін сыйпады.
– Кім бұйырды.
Салдат көкірегіндегі таспасын сыйпады да күлді: – Қалық.
– А-а, қалық, – деді жанарал аузын қыйсайтып күліп, сонан соң əпесерлерге қарап: мырзалар естійсіңдер ме. Қа-лы-ық. Кілт шегініп, қолын қайда тығыуға біле алмай, қалтасынан қара алты-ауызын сыуырып, салдатқа
қарай созып: – Мə, деді.
Бір кезде не нəрсе бір жақтан күй дауысы келеді. Күй? Йə, Йə. Əскер
күй. Кеше салдатты бізге қарсы шығарған.
Күй жақындай берді. Таныс, қыуанышты, жақындаған соғыс күйі
құлағымызға тійеді, Мəрселійезінің күйі.
Тұр, көтеріл, жұмысшы қалық. Нанғың келмейді, құлақ алдап тұрған
бұлар жұмысшы жұмған қолын жазып, ұшып түре келіп, бұрышқа атылып
барып:
– Тыуғандар, салдаттар, тыуғандар, – деп айқайлайды. Дауысы қарлыққан.
– Тыуғандар, – деп қарлыққан дауыстар айқайласады.
– Бір-екі, бір- екі, – деп салдаттар сартылдатып басып келеді.
Бұрыштан тізілген əскер көрінеді. Алдында топырлаған қалық, қызыл
жалау.
Йапырмай, түсім емес пе, есім ауған жоқ па. Жоқ, түс емес, бұл өң. Өз
көзіме өзім сене алмаймын.
Бір салдатқа ұмтылып барып құшақтап үрпейген жағын, ернін, бетін
сүйемін, бетіме жылы нəрсе аққанын сеземін – тыуған, тыуған...
Салдат мені ійтеріп күледі.
– Сен қызық кісі екенсің! Не керек? Жұмысшылар деп сұрайды. Ырас
қызық кісі.
Қайтадан маңызданып қабағын түйіп, Мəрселійез күйіне үйлестіріп көшемен: бір-екі, бір-екі деп аяңдай береді.
Алұунып.
Өктебірдің ұлы төңкерісі.
(1917 жылы жаңаша нөйебір жетісінде ескіше 25 өктебірде).
Патша тақтан құлаған соң да дүнійе соғысы созыла берді, мемлекетті
күйзелте берді. Үкімет басында тұрған бұржұуаның күйзелген шарыуа84
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ны жөндеуге əлі келмеді. Кесіп дүкендері жабыла бастады. Үйел айында
47000 жұмысшысы бар 206 кесіп дүкені жабылды. 1916 жылы егіс ауданы
10 міллійон десетійнеден асыу кеміді. 1917 жылы мұнан да сорақы кеміді.
Жер байағыша алпауыттар қолында қала берді.
Еңбекшілер күйі нашарлай берді. Жұмыссыз сандалған адам көбейе
берді, қымбатшылық үдей берді.
Бұржұуа арқылы мемлекет шарыуашылығын түзей алмайтұнына жұмысшылар мен қара шарыуалардың көзі жетті. Бəлшебектердің үкімет еңбекшілер қолына берілсін деген ұранын қалың қалық қолдай бастады. 3-5
үйелде Петірағырат жұмысшылары мен салдаттары – үкімет кеңеске берілсін деп көтерілді. Бұл көтеріліс басылды, бірақ жақсы сабақ болды. Өктебірге жыуық Ресейдегі бүтін еңбекшілер бəлшебек жағына ауды. Ленін
жолдас мұны байқап, «Көтеріліссіз үкіметті қолға алмайтұн болсақ, көтеріліс жасау керек» деп жазды. Нөйебір жетісінде сол көтеріліс Петірағыратта бұрық ете қалды. Бұған бүтін Ресей еңбекшілері мен əскердің көбі
қосылды. Жауын жеңді. Бұл төңкерісті ұуластырған бəлшебек партыйасы нөйебір жетісінде ұуақытша үкімет құлады. Соғыс-төңкеріс кəмійтеті
құрылды. Бұл кəмійтет мынадай жар таратты: «Қалық тартысқан ісі мынау:
тез бұқарашыл бітім ұсыныу, жұмысты жұмысшылар өкілі бақылап тұрыу,
кеңес үкіметін жасау, бұл іс орындалыуы анық. Жасасын салдаттың, жұмысшылардың, қара шарыуалардың төңкерісі» деп.
Нөйебір жетісі күні кеңестердің ІІ сійезі мынадай қаулы шығарды:
«Жер-жерде барлық үкімет салдаттардың, жұмысшылардың, қара шарыуалардың кеңесіне беріледі. Бұл кеңес нағыз төңкеріс тəртібін сақтап
орнатады» деп.
«Коммұунійсіт кəлендері».
Қазағыстан Респүблійкесінің жарыйаланған күні.
(1920 жылы өктебірдің 4-күні)
Өктебір төңкерісі Ресейде тұрған түрлі ұлттар өз тізгінін өзі алыуға жол ашты. Ресейдегі түрлі ұлттар өктебірден соң өз алдына респүблійке бола бастады. 1919 жыл айағына таман Қазағыстанда кеңес үкіметі тегіс орнап болды. Ұуақытша басқарыуға Қазағыстанда соғыс-төңкеріс
кəмійтеті жасалды. 1920 жылы өктебір төртінде Орынбор қаласында
жалпы Қазағыстан кеңестер сійезі шақырылып, респүблійке жарыйаланды.
Қазағыстан респүблійкесінің өз алдына кіндік үкіметі бар. Үкіметті
еңбекшілердің жіберген өкілдері жылма-жыл жаңғыртып сайлап отырады.
Қазағыстанда барлық үкімет кеңестер сійезінің қолында. Сійез арасында
үкімет басында Қазағыстан кіндік кемійтеті қалық кемесерлер кеңесі тұрады.
Қазағыстан респүблійкесінің кіндік комійтеті мен қалық кемесерлер кеңесі жылма-жыл кеңестер сійезіне еңбекшілер жіберген өкілдері
алдында жыл бойы не істегені, келер жылы не істеуі тыуралы есеп беріп
тұрады.
Өктебір төрті бүтін Қазағыстанда респүблійке мійрамы.
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Əйелдер күні.
Қазақ қызы малға сатылып
«Ақ мылтық алты қарыс аттың, əке,
Он малға мені қыйып саттың, əке,
Тор көзді тоқсан басты сенің үйің
Торғайдай басым шыймай неттім, əке!»
Деп жылай-жылай кетеді.
Малы болса, кəрі тал шыбықтай бұралған жас қызды алады. «Қыздың
байы шал емес, мал» дейді. Қыздың ырзалығын еш кім сұрамайды.
Ерікккен байлар төсек жаңғырытқысы келсе «жас қызды» қатын үстіне
ала салады. «Ат өлсе сауыр мұра, аға өлсе жеңге мұра» деп байы өлген
қатын қайын аға, қайын інісінен кетіуге жоқ.
Əйелдің осы қорлығын, кемшілігін жойыу үшін Қазағыстан үкіметі заң
шығарған. Ол заң бойынша, қалың мал құрыйды. Көп қатын алыу жойылады. Əйелді зорлап күйеуге беріу бітеді. Бұл заң – қазақ əйелінің басына
бостандық алып беретүн заң. Сол заң шыққан күнін Қазағыстан əйелі мійрам қылады. Сол мійрам күні – ғынуардың бір жаңасы.
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VII. Есеп білдіргіш
(«Жасасын еңбек кітабынан»)
Метір өлшеуін Ресей неге алған.
Ресейде бұрынғы шақырым қадақ деп өлшейтін өлшеулердің кемістігі
мол. Ол бұрыннан белгілі еді. Бұл өлшеулердің дұрыс негізі жоқ, байансыз еді, бұлар бұрын тұрмысқа əлде қалай кіріп кеткен қадақ, кездердің
үлгісі Ленінгыратта «Палана» деген орында сақтаулы болады. Сол үлгілер
жойыла қалса, қадақ кездерді қайтадан дұрыстап шығарыуға тіпті келмес
еді, онан соң бұл өлшеудің тағы бір кемшілігі – үлкен сан мен кіші санның арасы ылғый бірдей болып отырмайды. Мəселен, пұтта қырық қадақ
бар, қадақта отыз екі лот бар, лотта үш мысқал бар. Бұларды санап-есептеу
де қыйын. Жана өлшеулеріміз əр түрлі: қадақ, шелек, кез деген сыйақты.
Бұлардың бір бірімен жақындығы жоқ. Қала берді қадақ, кез дегендерді
жалғыз Ресейде ғана ұстайды. Басқа жерде жоқ. Басқа жерлер мен алысберіс болса біздің өлшеулерімізді басқаларға салыстырыу керек, бұған көп
ұуақыт, күш босқа кетеді.
Сол кемшіліктер метір өлшеуінде жоқ. Метір өлшеуін шығарған өз заманындағы Пырансұз елінің ұлы есепшілері. Пырансұз үкіметі метір өлшеуін 1795 жылы қабыл еткен. Пырансійеден бүтін жер жүзіне тараған.
Метір өлшеуінің артықшылы: 1) өлшеуші өзгермейді. Өлшеуіщті ғылым
табыйғаттан алған. Метір жердің екі төбесі арқылы айналдыра тартқан
мірдійан деген сызықтың қырқ мілійон бөлімінің бірі; 2) өлшеуіш жалғыз
ұуақ-ірілері басқа өлшеулері сол жалғыз өлшеуіштен шығады; 3) метір өлшеуінің үлкені кішісінен он, жүз, мың, – онан əрі де сондай үлкен болып
отырады. Кішілері де үлкенінен он, жүз, мың – онан əрі де сондай кішірейіп отарады. Бұл санауға оңай.
Метірмен орыс өлшеулерін салыстыру.
Ұзындық өлшеулері
Метірге салғанда
Орыс өлшеулері
Шамасы
Дəл салғанда
Шақырым = 500 саржын
1067 метір
1,0668 кійлоиметір
Саржын = 3 кез = 7 пұут
2 метір жана 13 сантійметір
2,1336 метір
Кез = 16 бүршік = 28 дүйім
71 сантійметір
0,7112 метір
Пұут = 12 дүйім
30 сантійметір
0,3048 метір
Бүршік ...
4 ½ сантійметір
4,445 тсентиметір
Дүйім ...
2 ½ сантійметір
2,54 тсентиметір
Метір өлшеулері
Кійлоиметір = 1000 метір
Метір =100 сантійметір
Сантійметір 10 мілійметір
Мілійметір ............

Орысшаға салғанда
Шамасы
Дəл салғанда
0,93383 шақырым
467 саржын
22 бүршік
0,468 691 саржын
0,4 дүйім
1,40607 кез
Дүйімде 25 мілійметір
3,8084 пұут
0,224972 бүршік
0,393701 дүйім
0,039370 дүйім
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Салмақ өлшеулері
Метірге салғанда
Шамасы
Дəл салғанда
Пұут =40 қадақ ...
16 кійлоғырам
16,380496 кійлоғырам
Қадақ = 32 лот = 96 мысқал 410 ғырам
0,109512 кійлоғырам
Лот =3 мысқал ...
13 ғырам
12,797263 ғырам
Мысқал ...
4 ғырам
4,265754 ғырам
Метір өлшеулері
Орысшаға аударғанда
Шамасы
Дəл салғанда
Тонна = 1000 кійлоғырам
61 пұут
61,048211 пұут
Кійлоғырам = ғырам
2 ½ қадақ
2,441928 қадақ
Ғырам ....
4 ғырам = 1 мысқал 0,234425
Орысша

Аудан өлшеулері
Орысша
Десетійне = 240 шаршы сажын
Шаршы сажын = 9 шаршы
Кез = 49 шаршы пұут
Шаршы кез = 236 шаршы
Бүршік =784 шаршы дүйім шаршы
пұут = 144 шаршы дүйім
Метір өлшеулері
1 гектар = 1000 шаршы метір
1 шаршы метір =1000 шаршы
сантійметір

Метірге салғанда
Шамасы
Дəл салғанда
1 гектар
1,09251 гектар
4,5 шаршы метір

4,55225 шаршы метір

0,5 шаршы метір
0,505805 шаршы метір
0,1 шаршы метір
0,0929 шаршы метір
Орысша аударғанда
Шамасы
Дəл салғанда
2200 шаршы сажын
0,91593 десетійне
1/5 шаршы сажын 0,219672 шаршы сажын
2 шаршы кез
1,97704 шаршы кез
11 шаршы пұут
10,7639 шаршы пұут

Көлем өлшеулері
Орысша
Тікшесажын = 27 тікше кез = 343
тікше пұут ...
Тікше кез = 4096 тікше бүршік
=219 ½ тікше дүйім
Тікше пұут = 1728 тікше дүйім
Шетберіт = 8 шетберік
Шетберік = 8 гарніс
Гарніс = 200 тікше дүйім
Шелек = 20 бөтелке = 750
Тікше дүйім ...
Бөтелке ...
Метір өлшеулері
Гектолійтір = 100 лійтір
Лійтір ...
Тікшеметір = 100,000
Сантійметір ...

Метірге салғанда
Шамасы
Дəл салғанда
10 тікше метір

9,71268 тікше метір

1/3 тікшеметір
36/1 тікшеметір
260 лійтір
26 лійтір
3 ¼ лійтір

0,35973 тікшеметір
0,02832 тікшеметір
20,0991 кектолійтір
26,236 лійтір
3,2798 лійтір

12 ¼ лійтір
12,299 лійтір
5 бөтелке = 3 лійтір 0,61497 лійтір
Орысшаға аударғанда
Шамасы
Дəл салғанда
3,8112 шетберік
4 шетберік
1
/12 шелек = 61
0,0813 шелек
тікше дүйім
2,7798 87 тікше кез
3 тікше кез
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Қағаз өлшеулері
Ыстапа = 480 табақ = 20 десне.
Десне = 24 табақ.
Қағаздың жақсы-жаманын йа нөмірінен йа ыстапаның салмағынан
біледі.
Мал тамағы.
Мал өсімдікті де жейді, сүт, айран, іркіт сыйақты жандықтан шыққан
нəрселерді де жейді. Мал бізге тамақ əзірлейтүн мəшійне: біз жей алмайтұн шөпті мал жеп денесіне таратады. Малдың етін біз жейміз. Малдың
өсімдік тамағы төрт түрлі:
1. Қомақты болмаса ірі тамақ. Мұнымыз шөп, пішен, салам, қойан
сықылдылар.
2. Дəнді болмаса тығыз тамақ. Мұнымыз быйдай, сұлы, арпа сыйақтылар.
3. Түбір тамақ. Мұнымыз катор, кешір сыйақтылар.
4. Төгінді тамақ. Мұнымыз күнбағыс, кендір сыйақты нəрселерден май
сығып шығарғанда қалған нəрселер. Ұн тартқанда шығатұн кебегі сықылдылар.
Мұнан соң малға ірбіз, поспұр қышқылы, тұз, сұу керек.
Мал тамағының ішінде бойға сіңетүн мына нəрселер болады: 1) Өзекті
зат (ұуыз, май, қант сықылды заттар), 2) мыйнарал заты (күл), 3) сұу.
Тамақты жұғымды жұғымсызын, күшті күшсізін осы нəрселер йа аз йа
көп болыуына қарай біледі. Тамақтың жақсы жаманын тамақ өлшеуішіне
салыстырып біледі. Араластырған бір қадақ күшті тамақ өлшеуім болады.
Ол бір қадақ күшті тамаққа кіретүн ½ қадақ бійдай тартқанда түсетүн
кебек, 1/3 қадақ күнбағыстан май сығып шығарғанда қалатұн нəрсе; 1/5
қадақ ұн, міне осы үш нəрседен тең құралған бір қадақты тамақ өлшеуіші
дейді. Төменде əр шөптің малға жұғымдылығын салыстырып көрсетеміз.
Салыстырғанда тамақ өлшеуішін жүз қадақ аламыз. Жүз қадақ тамақ өлшеуішіне тары топаны – 32, бійдай топаны – 40 тамақ өлшеуіші деп көрсетілген. Ондай сандарды жоғарғы тамақ өлшеуішінің бір қадағына тұрмайды. Тек 0,32, 0,42 бөлімдеріне тұрады деп түсініу керек.
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Тамақ
өлшеуші

Мал тамағының аты

І Жасыл шөп күйінде
тұрғанда
Ең жақсы жайылым шөбі
Тəуір жайылым шөбі
Гүл шашар алдындағы орташа
тоғай шөбі
Қолдан суарылатын тоғай шөбі
Гүл шашар алдындағы қызыл
жоңышқа
Басын жарған қызыл жоңышқа
Ақ жоңышқа
ІІ пішен күйінде
Тоғай шапқанда қалған аңыз
(алсын)
Ең жақсы тоғай аңызы
Тəуір тоғай аңызы
Орташа тоғай аңызы
Жаман тоғай аңызы
Басын жарар алдындағы
орылған қызыл жоңышқа
Басын жарған соң орған қызыл
жоңышқа
Ақ жоңышқа
ІІІ салам күйінде
Сұлы саламы
Тары саламы
Жүгері саламы
Жазғы түрі себілген арпа саламы
Күз себілген бійдай саламы
Қара бійдай саламы
IV топан мен қауыз күйінде
Арпа топаны
Сұлы
Тары
Қара бійдай
Ақ бійдай

V түбірі
Орташа картоп түбірі
Сұлы картоп
Кепкен картоп
Кешір

21,7
18,4
21,5
16,2
15,9
14,9
14,7

58,8
58,2
50,2
41,2
32,2
53,2
48,9
52,2
27,6
36,4
33,6
32,9
17,9
17,3
39
40,6
32
36,4
40

Тамақ
өлшеуші
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31,5

VI дəн күйінде
Арпа (мал тамағына арналған)
Дəні
Сұлы
Тары
Жүгері
Қарабійдай
Бійдай
Бұршақ кендір

112
98,9
97,3
136
117,6
121,1
113,4
196

VIІ ұн қылып тартқан
қалған нəрселер
Арпа тартқанда түсетін ірі
ұнтағы
Сұлы
Жүгері
Қара бійдай
Бійдай

108,5
75
108,4
77,7
79,4

VIІІ майын сығып алғанда
қалатын сығынды
Мақта
Кендір
Күнбағыс

119,3
78,5
119

ІХ жандықтан шығатын
тамақ
Кепкен қан
Шыжық
Майын алған іркіт
Сыйыр сүты
Машинемен майын алған сүт
Ашыған сары сүт
Ұнтаған ет

110,6
123,1
15
24,3
12,6
8,2
146,5

Мал тамағының бұлардан басқа дəм жағынан дене өсіу жағынан кəсійеттері де болады. Тамақтың жұғымдылығы азайып көбейіуі ауасына, топырағына, жылына тағы сондайлардан да болады.
Мал тамағының арзан қымбаттығы базардағы нарқына қарай емес, сол
тамақтағы тамақ өлшеуішінің бəсіне қарай болады.
Мыйсал: бір түп арпа 86 тыйын, бір пұт жүгері 64 тыйын тұрсын. Енді
екеуінің де тамақ өлшеуішінің бəсін білелік. 100 пұт арпа 40:(100х86)=2
сом 15 тыйын тұрады. 100 пұт жүгері 40:(100х64)=1 сом 60 тыйын тұрады.
Арпаның тамақ өлшеуіші – 112, жүгерінікі – 136, сонда арпаның тамақ өл90
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шеуіші 2 сом 15 тыйын: 112=192 тыйын тұрады. Жүгерінің тамақ өлшеуіші
1 сом 60 тыйын: 136=118 тыйын тұрады. Мұнан базарда арзан жем кейде
мал ійесіне тійімді бола бермейтіні аңғарылады.
Сұраулар: жоғары көрсетілген мал тамақтарының қайсысы қазаққа
тійімділігін есептеп шығарыңдар.
Малды қалай асырайды.
Сауылмайтұн, жыныс қылмайтұн малды, болмаса қысыр малды аздырмай да семіртпей де бір күнде сақтайтын тамақты жан сақтаушы тамақ
дейді. Семіртіу үшін берілетүн тамақты, сүттендіріу үшін, күшін арттырыу үшін берілетүн тамақты өністі тамақ дейді. Өністі тамақ малдан бірнəрсе өндіріуге беріледі. Бұуаз малға берілетін тамақ та өністі тамаққа қосылады. Үйткені ол тамақ іштегі төлдің өсіуіне кетеді.
Малды мөлшермен де, еркімен де асырауға болады. Еркінше асыраса,
мал тамақты артық жеп күпті де болады. Сондықтан малға еркінше тамақ берілсе шарыуаға тійімсіз, малға зыйанды. Мал дені сау болып, тамақ
босқа кетпес үшін мөлшер мен тамақтандырыу керек. Малды салмағына
қарай асыраған дұрыс. Ауыр малға тамақты көп, жеңіл малға аз беріу керек.
Малдың ас қазаны дұрыс болыу үшін ірі қол тамаққа (пішен, шөп, салам сыйақты) қарыны толып тұрыуы керек. Малға мөлшер мен тамақты
мынадай есеппен береді:
Малды бір күйде ұстау үшін малдың əр үш пұттық салмағына бір тамақ өлшеуішін беріу керек. Саулы малға мұның үстіне əр үш қадақ сүтіне
бір тамақ өлшеуішін арттырып беріу керек. Жас малдың өсіуі үшін жай
тамаққа тағы бір тамақ өлшеуішін қосыу керек. Бұаз малдың күні жақындағанда, іштегі баласы өсіуі үшін де бір тамақ өлшеуішін қосыу керек.
Малды сүттендіріуге жемнен соң ең артық тамақ көк шалғын.
Малға қанша тамақ керек?
Айақ пен жайылған сыйыр күніне, жеріне қарай, 10-16 тамақ өлшеуішін
жейді. Бұл жақсы жайылымда күніне 50-80 қадақ шөп жейді деген сөз.
Жұмыс кезінде отыз пұттық салмағы бар
Өгіз күніне:
Азбас-тозбас болыу үшін – 12 тамақ өлшеуішін жейді.
Жеңіл жұмыс кезінде – 15,4 –«–
Орта жұмыс кезінде – 20,5 –«–
Ауыр жұмыс кезінде – 25,65 –«–
Қомақты тамақ – 17,24 қадақ керек.
Жұмыс кезінде 30 пұттық салмағы бар.
Жылқы күніне:
Азбас-тозбас үшін – 12 тамақ өлшеуішін жейді.
Жеңіл жұмыс кезінде – 17,1 –«–
Орташа жұмыс кезінде – 23,92 –«–
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Ауыр жұмыс кезінде – 30,75 –«–
Қомақты тамақ – 12,24 қадақ керек.
Құрғақ тамақ жеген малға күніне мынадай сұу керек.
Жылқыға 3-3½ шелек (шелекте отыз қадақ сұу)
Сыйырға 3-3¼ –«–
Өгізге 3 –«–
Жайылымдағы, көк шөп жеп жүрген, картоп сықылды тамақ жеген мал
сұуды екі ірет кем ішеді.
Малға қанша жайылым керек?
Малға қанша жайылым керек екенін біліу шарыуаға өте керек нəрсе:
ғылым малға қанша жайылым керек екендігін шамалап есептеп береді.
Тамақ жағынан да, басқа жағынан өзге малдарды сыйырға айналдырады.
Бір сыйыр неше малға тең саналатұнын соңынан көрсетеміз. Əуелі бір
сыйырға орташа мөлшер мен қанша жайылым керектігін көрсетелік. Бір
сыйырға:
500 пұттай пішен түсетүн жақсы жайылымнан ¼ десетійне керек.
200-250 –«–тəуір жайылымнан ½ –«–
60-80 –«–орта жайылымнан 2-1½ –«–
50 пұттан кем пішен түсетүн жаман жайылымнан 3-5 –«–
Малдарды салыстырыу.
Бір ірі сыйыр... 2/3 жылқыға тең.
Бір –«–он қойға тең.
Бір –«–он екі ешкіге тең.
Бір –«– ¾ есекке тең.
Сұраулар: ауылдарыңдағы жайылымдарың десетійнесінен қанша пішен түсетүнін білесіңдер? Бір десетійне қанша малға, қанша мезгіл асырауға жететүнін білесіңдер?

92

Бес томдық шығармалар жинағы

І сүтті сыйырлар
Тұқымының аты:
Коллендскій
Датскій қызыл сыйыр
Ярославскій (орыс
сыйырлары)
Калмакор
Етті-күшті тұқым:
қалмақы

300 35
250 30
100 25
150 25
36

25

Қазақы
күшті тұқым:
Шеркешски көк сыйыр
ІІ қой тұқымының аты:
Орыс сарығы
Мəліш (қырымдікі)
Қазақы қой
Мерійнос
Аңгілшан тұқымы
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Путқа салғанда
тірідей салмағы

Мал тұқымы

Жылына неше
шелек сүт береді

Мал тұқымы

Жылына неше
шелек сүт береді
Путқа салғанда
тірідей салмағы

Мал тұқымы

30-15
31
Пұуттап
тірідей
салмағы
2½
2
3
3
4

140
Қадақтап
жүні
5
6
6
10
12
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Жыйнағы.
Жазыушыдан
1. Мал бағыудың керектігі.
2. Қай ел малды. Бөрійсүптен.
3. Ресейдің қай ауданы малға бай. Ағанүпіскійден.
4. Жылқы бағыу. Бөрійсүптен.
5. Сыйыр. Бөрійсүптен.
6. Қой бағыу. Бөрійсүптен.
7. Қазағыстанда мал бағыу. Шадырійннен.
8. Қай гүбірнеде қандай мал көп. Есеп мекемесі санағынан.
9. Түркістенде мал бағыу.
10. Қазақ жылқысы. «Сəбетіскій Кіргійзійе»ден.
11. Аттың сыны.
12. Қазағыстан сыйыры. «Сəбетіскій Кіргійзійе»ден.
13. Қазақы қой. Балашұптан.
14. Қойшы. Бейімбет.
15. Түйе.
16. Толғатар сыйырдың белгісі. «Нобій деребіне»ден.
17. Толғатқан сыйырға жəрдем. Бұл да.
18. Сыйырдың теріс толғағы. Бұл да.
19. Сыйырдың өлшемей салмағын біліу. «Ауыл шарыуашылығы»нан
20. Сыйырдың жасын біліу. «Білім мен еңбектен».
21. Жылқының жасын біліу.
22. Қара шарыуаға қандай ат керек. «Білім мен еңбектен».
23. Сыйыр сатып алыу.
24. Сыйыр сауыуы.
25. Қаймақ.
26. Ашқан қаймақ.
27. Сары май.
28. Сепаратұр.
29. Сүт артелі.
30. Мал шарыуаларының ұйымы. Пырыйдолійн
31. Қайткенде шарыуа түзеледі. Пырыйдолійн
32. Тоғай.
ІІ. Егіншілік.
33. Егіншілікке жаратылыстың əсері.
34. Ішкі Ресейде соғыстан бұрын қандай жерлер бар еді.
35. Қазағыстан топырағы. Пыропессор Гылбійнкеден.
36. Қазағыстан ауасы. Макейіптен.
37. Ресейде егіншілік. Борыйсұптен.
38. Қазағыстанда қанша егін салынады.
39. Қазағыстанла қандай астық көп егіледі.
40. Көп нəубетті егіс.
41. Көп нəубетті егіс. Ағыраном Зұубірійлен мен Шылықұптен.
42. Көп нəубетті егістің пайдасы. Бұ да солардан.
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43. Бір десетійне жоңырышқадан не өнеді. Ағыраном Борыйсұптен.
44. Жоңырышқа əрі егінді əрі пішенді қылады. Қыр баласы.
45. Отақ шөп.
46. Егіннің жаулары.
47. Тырактұр.
48. Егін құралдары.
49. Қандай сабандар болады.
50. Ауыл шарыуашылығының құралдары.
51. Жер еңбекші қалыққа берілсін.
52. Р.С.П.С.Р. негізгі заңынан.
53. Басыбайлы мен бай ійті. Кареленко.
54. Кедейдің кійістігі. Шаңқан.
55. Ескінің мұрасы. Ыстырұук.
56. Қазағыстанда кімде қанша жана қандай жер бар. «Қызыл Қазағыстан»
57. Жаман ойлы. Шеқұп.
58. От. Кареленко.
59. Мақта егіу. Бартенұп.
ІІІ. Каперетсійе.
60. Каперетсійе. «Жасасын еңбек»тен.
61. Тұтыныс каперетсійесі. Содан.
62. Ауыл шарыуашылық каперетсійесі. Содан.
63. Каперетсійені ашыу жайы. Садыуақасұлы С.
64. Қазағыстанда тұтыныс каперетсійесі. Қазағыстан үкіметі есебінен.
IV. Сайасы сауат.
65. Ресейлік кіндік атқарыу кəмійтет.
66. Кемесерлер кеңесі. «Негізгі заңнан».
67. Кеңестер одағы. Ынғолұп.
68. Еңбекшілердің сайлау ұқыуқы. «Негізгі заңнан».
69. Кеңес респүблійкесінде сайлауға қатыса алмайтұндар.
70. Біздің сайасатымыз. Л.Каменіп.
71. Партыйа деген не? «Жойылсын сауатсыздық» жорналы.
72. Ресей ортақшыл партыйасы. Бұ да сонан.
73. Р.К.П.не үшін тартысады. Бұ да сонан.
74. Ауыл мен қала жақындығы.Тыротыскій.
75. Ұлттар бостандығы. «Коментерін» кітабынан.
76. Қара шарыуа мен жұмысшылар төңкерістері. Боқырауыскій.
77. Кырапоткійннің қашыуы. Істепнійк – Кырашійнскій.
78. Еңбекшілер ұраны.
V. Ленін өмірі мен ісі.
79. Ленін өмірі мен жұмысы. «Жойылсын сауатсыздық» жорналынан.
80. Ленін анкетесі. Бұ да сонан.
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81. Ленін мен қара шарыуа. Бұ да сонан.
82. Қара шарыуа мен жұмысшылар арасын жақындастырыу жайында.
Ленін өсійеті. Бұ да сонан.
83. Азық түлік салығы. Бұ да сонан.
VІ. Төңкеріс мійрамдары.
84. 9-ыншы ғыныуар тарыйқы. «Жасасын еңбек» кітабынан.
85. Паріж коммүунесі. «Коммүунійсіт календері».
86. Лене оқыйғасы. Өлмійлескій.
87. 1-май. «Коммүунійсіт календері».
88. Пыйбырал төңкерісі. Акұунұп.
89. Өктебір төңкерісі. «Коммүунійсіт календері».
90. Қазағыстан респүблійкесінің күні.
91. Əйелдер күні.
VII. Есеп білдіргіші.
92. Есеп білдіргіші.
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Жер жүзінің пыралетарыйаты, бірігіңдер

ШОНАН ҰЛЫ Т.

Орыстар үшін қазақша əліппе
Одобрено УМС НКПроса КАССР для русских школ в
качестве учебника для І года обучания казакскому языку.

Т. Шонанов
Казахский букварь
Для русских

ҚАЗАҒЫСТАН БАСПАСЫ
1931
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№ 1.

Бала2

Арба

Бала арбада.

Ара

Ара балада.

Бала арбада. Ара балада. Ара арбада.
Ба-ла. А-ра.

Бала арбада. Ара балада.
Бб, Лл, Дд, Аа.
Работа. Прочтите еще раз дома. Выпишите новые слова в особую тетрадь в алфавитном порядке. Заметьте, на каком слоге ставится ударение в
каз. языке и какое значение просдает слову приставку да.
Вывод: напишите на доске совместно, а потом спишите в свою тетрадь.

2 Темные буквы, встречающиеся в словах, произносятся с ударением.
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№2

Адам

Мама

Мал
Мама далада. Мал далада. Адам малда. Бала малда. Мал аман ба? –
Мал аман. Бала аман ба? – Бала аман. Мама аман ба? – Мама аман. Адам
аман ба? – Адам аман. Бала, мама, адам далада. Мал, арба, бала далада.
Бала, адам, мама аман ба? Аман.
А-дам. Ма-ма. А-ман.

Бала малда. Мал аман. Мал далада аман.
Мм, Лл, Рр, Нн.
Работа. Прочтите еще раз дома и выпишите новые слова.
Спишите весь текст. Пусть один спрашивает, а другой отвечает по следующему образцу:
Петр аман ба? – Петр аман.
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Мама аман ба? – Мама аман и т.д.
Понаблюдайте, где ставится ударение и какое значение придает слову
приставка да.
№ 3.

Бала, апа, мама, папа, ата.
Ата аман. Ата далада. Ата, мал аман ба? Папа, мама, апа далада малда.
Бала арбада. Ата далада. Папа малда. Ара апада. Ата, ара ал! Папа арба ал.
Ата, папа, мама, апа, аман ба? – аман. Мал аман ба? – Мал аман. Бала
аман ба? – Бала аман. Апа арбада ма? – Апа арбада. Ара балада ма? – Ара
балада.
А-та. Па-па. Апа. Папа.

Атта. Па-па. А-па. Па-па.
Ара атада ма, апада ма?
Тт, Рр.
Работа. Прочтите еще раз дома. Выпишите новые слова в тетрадь. Заметьте, после каких звуков вопросительная частица ба перешла в ма. Узнайте,где ставится ударение и как пишется вопросительная частичка ба-ма
(слитно или раздельно с предыдущим словом)?
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№ 4.

Мынау бау.

Мынау ауыл.
Мынау не? – Мынау бау.
Мынау не? – Мынау ауыл.
Мынау не? – Мынау арба.
Мынау не? – Мынау ара.
Мынау не? – Мынау парта.
Мынау бор ма? – Бор.
Мынау ауыл ма? – Ауыл.
Мынау ара ма? – Ара.
Мынау бау. Бау далада. Мынау ауыл. Адам ауылда. Мал ауылда. Ауыл
далада. Бау арбада.
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Мынау. Бау. Ауыл.

Адам ауылда. Ауыл далада.
Ыы. Уу.
Работа. Задавайте друг другу вопросы по данному образцу и получайте ответы. Новые слова выпишите в тетрадь – словарик. Отвечайте, где
ставится ударение в каз. языке. Подчеркните те буквы, которые сходны по
начертанию с русскими буквами, но иначе, прозносится.
№ 5.

Мынау мен.

Мынау сен.

Мынау ол.
Мен Анна. Сен Антон. Ол Сара. Мен бала. Сен апа. Ол ата. Мен Алматыда. Сен ауылда. Ол тауда.
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Мынау базар.
Мынау базар. Бала базарда. Базарда адам, арба, мал, тауар бар. Арбада
алма бар. Адам алма алады. Алматыда алма бар. Орынборда орамал бар.
Оралда зауыт бар.

Алматыда зауыт бар. Базар да тауар бар.
Оо, Зз, Сс.
Работа. Прочтите еще раз дома и спишите в тетрадь. Обратите внимание, встречается ли у между согласными. Прислушайтесь к говору казака,
произносит ли он о на манер а или нет?
№ 6.

Мынау кісі – адам.

Мынау Ленін.
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Мынау сарай.

Мынау ай.
Мынау кім? – Мынау кісі. Назар сен айт, мынау не? – Мынау сарай.
Петір сен айт, сарайда не бар? – Сарайда арба бар. Маша сен айт, арбада
кім бар? – Арбада бала бар. Саша сен айт, партада кім отыр? – Партада
Маша, Анна отыр.

Кісі. Ленин. Ай. Сарай. Отыр. Айт. Кім.
Кк, Іі, Йй.
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Работа. Выпишите новые слова. Спишите в свою тетрадь. Обратите
внимание на разницу в произнашении І и Ы. Задавайте друг другу вопросы и получайте ответы.
№ 7.

Мынау жаңа мектеп.

Мынау ескі мектеп.
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Мектеп балаларының тізі.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Анна
Антон
Борыйс
Кійрійл
Науым
Петр
.........
.........

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

Ал, бар, ойна, отыр, кел, бер, біл.
Работа.
Ал. Мен алдым. Сен алдың. Ол алды.
Бар. Мен бар... Сен бар... Ол бар...
Ойна. Мен ойна... Сен ойна... Ол ойна...
Отыр. Мен отыр... Сен отыр... Ол отыр...
Кел. Мен келдім. Сен келдің. Ол келді.
Бер. Мен бер... Сен бер... Ол бер...
Біл. Мен біл... Сен біл... Ол...

Мен алма алдым Ңң, Жж.
Сен алма алдың Ңң Жж
Ол алма алды Ңң Жж
Наблюдения: в слову данных в предыдущей работе, найдите основу и
приставку. Основу подчеркниту два раза, приставку – один раз. Обратите
внимание, в каких случаях в приставках пишется і вместо ы.
№ 8.
Сен базарда болдың ба? – Иа, мен базарда болдым. Онда сен не алдың?
– Онда мен алма, май, нан алдым.
Антон базарда болды ма? – Иа, Антон базарда болды. Онда Антон не
алды? – Онда Антон ара жана арба алды.
Партада кім отырды? – Партада ол отырды. Партада сен отырдың. Партада мен отырдым. Далада кім ойнады? – Далада мен ойнадым. Далада сен
ойнадың. Далада ол ойнады.

Онда мен алма, май, нан алдым.
Ңң, Жж, Рр, Лл, Дд, Мм.
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Работа. Выпишите новые слова. Прочтите еще раз дома. По данному
образцу задавайте друг другу вопросы и получайте ответы. Основу слов
подчеркните один раз, а приставку – два раза.
№ 9.

Мынау ұста.
Мана тұман болды. Тұман далада болды. Мал тұманда далада тұрды. Бұл тұман. Ол шай. Мынау тұман.
Анай шай. Бұл Тарас. Ол Анна. Мынау мектеп. Мынау
Шай. Анау сарай. Мынау пеш. Анау терезе. Бұл парта.
Мынау парта. Ол пеш. Анау пеш. Ұста темір пісіреді.
Мынау не? – Бұл пеш. Мынау парта ма? Парта емес, пеш. Анау не? – Ол
ара. Анау ара ма? – Ол ара емес, парта. Партада не бар? – Партада кітап
бар. Партада жана не бар? – Партада жана бор бар. Тарас сен айт, партада
не бар? – Партада кітап, бор жана шай бар.

Мал тұманда далада тұрды.
Шш, Ұұ, Нн, Іі, Йй.
Работа. Выпишите новые слова. Задавайте друг другу вопросы и получайте ответы. Проспрягайте Тұр. Мен тұр... Сен тұр... Ол тұр...
№ 10.

Бұл ақша.
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Мана мен поштада болдым. Онда мен қат салдым.
Онда сен ақша алдың. Жана мен мұнда келдім. Поштада жана сен ақша алдың жана қат салдың. Ол мана
поштада отырды, ақша салды, қат алды.
Жолдас қош! Жолдас қош бол! Мұнда кел. Бұл қат.
Онда бар.
Мен мұнда келдім.
Сен мұнда кел...
Ол мұнда кел...

Мен онда бардым.
Сен онда бар...
Ол онда бар...

Поштада жаңа сен ақша алдың жана қат салдың.
Ққ, Тт, Пп, Ее, Уу.
Работа. Прислушайтесь к говору своего товарища-казака, как он произносит қ и к. Какая разница между произношением қ и к. Выпишите новые
слова. Выпишите звуки, которых нет в русском языке. Подчеркните основу
слова два раза, а приставку – одну раз.
№ 11.
Мынау бор. Мынау қалам. Мынау қалам ұш. Бұл кітап. Бұл тақта. Бұл
сыйа. Бұл сыйа сауыт. Мынау қалындаш. Бұл парта. Мынау орындық.
Мынау кылас. Мынау пеш. Бұл терезе.
Мынау не? – Бұл тақта, бұл қалам, бұл бор, бұл кітап, бұл сыйа сауыт,
бұл қарындаш, бұл қалам ұш, бұл орындық, бұл парта.
Кітап қайда. Тарас сен айт! – Кітап партада. Қалам ұш қайда, Анна сен
айт! – Қалам ұш қаламда. Мұнда бар? Петір сен айт! – Мұнда бор, қалам,
кітап, қалам ұш тақта, қарындаш, сыйа, орындық, парта жана терезе бар.
Саша мұнда ма, Антон сен айт! – Саша мұнда емес, далада.

Мұнда бор, қалам, кітап, қалам ұш, тақта, қарындаш,
сыйа сауыт, парта жана терезе бар.
Работа. Выпишите новые слова. Задавайте друг другу вопросы и получайте ответы по указанному выше образцу.
№ 12.
Сұрау: Бұл кім?
Бұл кім? бұл Антон. Бұл кім? Бұл Анна. Бұл кім? Бұл Петір Тарасоп.
Мынау кім? Бұл Сара Гибаноуа.
Бұл Антон ба? Иа бұл Антон. Мынау Сара ма? Иа бұл Сара. Ол кім?
Ол Тарас Петіроп. Анау Сара ма? Иа ол Сара. Сара анау ма? Иа Сара анау.
Бұл жолдас кім? Бұл жолдас Петір. Бұл жолдас кім? Бұл жолдас Анна.
Бұл жолдас кім? Бұл жолдас Анна. Бұл жолдас кім? Бұл жолдас Үйбан
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Петіроп. Жолдас, сен кім? Мен жолдас Антонып. Жолдас ол кім?Ол жолдас Назар. Ол жолдас кім? Ол жолдас Науым.
Мынау жолдас Нибаноуа ма? Жоқ ол ж. Нибаноуа емес. Сен жолдас
Анна ма? Жоқ, мен жолдас Сара Антонұуа.

Бұл жолдас кім? – Бұл жолдас Петір.
Работа. Выпишите новые слова. Задавайте друг другу вопросы и получайте ответы по указанному выше образцу.
№ 13

Мынау доға.

Бұл таға.

Ат қора тұр. Арба сарайда тұр. Доға арбада жатыр. Аға ат жекті. Үін
доға берді. Ата ат тағалады. Мен арбада отырдым. Апа далада тұрды. Сен
қағаз, қарындаш тағы кітап алдың.

Сен қағаз, қарындаш тағы кітап алдың.
Ққ, Оо, Ңң, Нн, Кк.
Работа. Выпишите новые слова. Обратите внимание, как образованы
названия действий из названий предметов в словах: тағала, балала. По
этому образцу образуйте названия действий из названий предметов: ара,
тақта, быйб, арба, базар. Прислушайтесь, как казаки произносят қ.
№ 144

Мынау күн.

Мынау күз.
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Күз.
Күз болды. Күн қысқа. Күн ұзақ. Мектепте оқұу басталады. Балалар
оқуда. Мал далада. Мектепте кілас бар. кіласта парта, үстел, орындық,
тақта, қағаз, қалам, сыйа, қарындаш, кітап, қалам ұш, сыйа, сауыт, бор,
жорнал, карта, жана, пылагат бар. Жорнал үстелде. Бор терезеде. Қалам ұш
қаламда. Сыйа. Сыйа сауытта. Қағаз партада. Кітап ышкапта. Бала партада
отыр. Сен айт, қағаз, қалам, бор, кітап қайда жатыр.

Күз болды. Күн қысқа Түн ұзақ.
Үү, Зз, Іі, Йй, Ұұ.
Работа. Выпишите новые слова. Сравните произношение слов: тұр –
түр, тұман – түмен, ұн – үн. Прислушайтесь, как казаки произносят ү.
Какой из двух звуков ұ – ү твердый и какой – мягкий?
№ 15
Амандасұу жана қоштасұу.
Аман ба? – шүкір.
Аман есен ба? – шүкір есен.
Есен бе? – шүкір есен.
Мал жан аман ба? – шүкір аман.
Мал жан есен бе? – шүкір есен.
Амансыз ба? Есенсіз бе? Шүкір аманбыз.
Мал жаныңыз аман ба? – шүкір аман.
Аман ба? – шүкір.
Жол болсын? – Алай болсын.
Барысың? Қайда – осында.
Шарұуашылық күйлі ме? – сондай күйлі.
Қайырлы кеш! Кеш жарық!
Қош! Қош бол! Қош болыңыз!

Мал жан аман ба? – Шүкір.
Работа. Приветствуйте по казакски своих товарищей, братьев, сестер,
родителей и др. Попращайтесь с своими товарищими и домашними.
№ 16.

Мынау өтек.

Мынау үлгі.
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Сергей, Үлгі, Егөр Георгій, Грійгөрій – Кісі аттары. Қалам, қағаз,
кітап, сыйа, қарындаш – оқұу құралдары. Арба, ара, өтек, сератыр, бүуккір шарұуашылық құралдары. Қазақ, өзбек, орыс, қырғыщ, дұңған, ойғыр,
неміс, татар, ноғай, башқұрт, түрікпен – ел аттары. Өгіз жана ат – мал аттары.
Өтек. Өлгі. Өө, Гг.
Работа. Сравните произношение о и ө в следующих казакских и русских словах:
Ол
Өл
Ольга

Бол
Бөл
Больше

Қол
Көл
Кольца

Сделайте вывод: которая из о и ө является мягким, какой – твердым.
Прислушайтесь к речи казака, как он произносить ө. Выпишите новые
слова.
№ 17

Мынау қызыл əскер.
Мынау қызыл əскер. Қызыл əскер еңбекшілер баласы. Қызыл əскер –
əлді əскер. Қызыл əскер – тəртіпті əскер. Қызыл əскер əкесі – еңбекші. Қызыл əскер əжесі – еңбекші. Қызыл əскер еңбекшілерді қорғайды. Қызыл
əскер – қаһарман.
Пійəнерлер, тəртіпті бол!
Пійəнерлер, əзір бол!

Қызыл əскер – қаһарман. Пійəнерлер, əзір бол!
Əə, Һһ, Нн.
Работа. Сравните произношение а и о с произношением русского а
(под ударением) в следующих словах:
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№ 18
Сравните произношение Ы и І. Определите, который из них твердый и
который – мягкий.
сыз
сіз

қыр
кір

тый
тій

Сравните произношение І с руским не ударным о в следующих словах:
тіл
Учитель

тірі
Матери

кір
Буккер

Вывод: І усть мягкий вид звука Ы и произносится как послеударенное руское е. Ы произносится приблизительно как послеударенное русское ы.
№ 19
Сравните произношение а и ə и определите, который из низ твердый и
который – мягкий.
ал
əл

сəн
сан

аз
əзір

нан
нəн

Сравните произношение ə с руским ударным и, стоящим после согласного:
Білəл
ЗемлЯ

тəртіп
тЯтя

нəн
вЯня

Вывод: ə произносится мягче, чем а. Ə выговаривается приблизительно как русское и, стоящее после согласного.
№ 20
Сравните произношение ұ и ү и определите, который из них мягкий и
который – твердый.
ұр
үр

сұр
сүр

тұр
түр

құл
күл

тұс
түс

Сравните произношение ұ с русским послеударным о в следующих
словах:
тұман
лЕтом

сұм
лЕсом

құм
Эхом
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Вывод: ұ есть твердая разновидность звука ү и произносится приблизительно как послеударное русское о.
№ 21
Сравните произношение ң, сначало с н, потом с г. Определите, которому из этих последних двух звуков ближе ң по способу произношения:
жаңа
жана
жүген

өң
өн
өгіз

жаң
шана
шеге

Вывод: ң есть носовая разновидбность звука г. При произношении ң
органы произношения складываются так, как и при г.
№ 22
Қазақша əліппе.
Аа
Бб
Шш
Жж
Дд
Ее
Əə
Гг

Ғғ
Һһ
Іі
Ии
Кк
Лл
Мм
Нн

Ңң
Оо
Өө
Пп
Ққ
Рр
Сс
Тт

Ұұ
Уу
Үү
Зз
Ыы

Работа. Усвоят алфавитный порядок букв и списать в тетрадь. Выписат
буквы, заглавная форма которых расходиталь со срочной формой.
№ 23
Г л а с н ы е з в у к и к а з а к с к о г о я з ы к а.
а, е, о, ө, ұ, ү, ы, і, ə.
Подчеркните гласные в следующей статейке.
Біздің үй іші: əкем, əжем, ағам, апам, шешем, інім, атам, жеңгем, қарындасым.
Гласные казакского языка по-парно делятся на твердые и мягкие. Твердой разновидности не имеет лишь звук е.
Твердые гласные:
а, о, ұ, ы.
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Соответствующие мягкие гласные:
е, ө, ү, і, ə.
В следующей статейке подчеркните твердые мягкие один раз и мягкие
два раза:
Мен бүгін мектепте болдым. Мектепте сабақ оқыдым. Бүгін есеп, қазақ
тілі, орыс тілі, сүгірет, дене шынықтырұу жана еңбек болды. Өзім сабақты
жақсы білдім. Пійəнер сабақты жақсы біледі.
Работа. Спишите и обратите внимание, встречаются ли в одном и том
же слове твердые и мягкие звуки.
№ 24
Обратите внимание, встречаются ли в одном и том же слове твердые и
мягкие. Если они в одном слове не встречаются то** подчеркните твердое
слово один раз, а мягкое – два раза.
Сен бүгін қайда болдың? Мен бүгін базарда болдым. Сен базарда не
көрдің? Мен базарда астық, мал, тауар жана адам көрдім. Сен онан не алдың? Мен онан нан, алма, сүт, ет, қарбыз, қауын алдым. Сен базардан қашан келдің? Мен базардан жана келдім.
Вывод: В казакском языке в одном и том же слове гласные бывают или
лишь твердые или лишь мягкие, но твердые и мягкие гласные в одном слове не встречаются. Это называется созвучием гласных или по научному
– сингормонизмом.
№ 25
Согласные звуки:
Б, ш, ж, д, г, һ, й, к, л, м, н, ң, п, қ, р, с, т, у, з.
Подчеркните согласные звуки в следующей статейке:
Қазағыстан қалалары:
Алматы, Семей, Керекүу, Қарқаралы, Ақмола (Қара өткел), Атпасар,
Көкшетау, Қызыл жар, Қостанай, Торғай, Ырғыз, Ақтөме, Темір (Қара қамыс), Ойыл, (Көк жар) Жімпійты, Теке, Үйшік, Қызыл орда, Түркістан,
Шімкент, Əуеійе ата, Қапал, Лепші, Жəркент тағы басқалар (т.б.).
Найдите по карте перечисленные города. Найдите по карте главные
города своего района. Если есть, все это укажите на карте с казаксками
надписами.
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№ 26
Согласные звуки казакского языка по-парно делятся на глухие и
звонкие. При этом не которые звонкие не имеют соответствующих глухих:
Глухие: п, т, б, ш, к, қ.
Звонкие: н, д, з, ж, г, ғ, р, л, м, н, ң, й, у, һ.
Работа. Выпишите отдельно сначало звонкие, которые не имеют соответсвующих глухих, потом выпишите глухие и под ними подвишите соответствующие звонкие.
Қазағыстан өзендері:
Ертіс, Есіл, Нұра, Тоьыл, Елек, Жайық, Ойыл, Жем, Қалдығайты, Бұлдырты, Аңқаты, Ор, Ырғыз, Торғай, Сыр дарыйа, Шұу, Талас, Іле, Сары
сұу.
Работа. Спишите и подчеркните глухие звуки одной чертой, а звонкие
– двумя. Укажите по карте перечисленные реки. Найдите по карте реки
вашего района.
№ 27
Сұрау: қайда? қашан?
Бұл кім? Бұл Антон. Кітап қайда? Кітап Антонда. Антон қайда? Антон
мектепте. Мектеп қайда? Мектеп Ленин орамында. Антон қашан тұрды?
Антон сағат алтыда тұрды. Антон оқуға қашан кетті? Антон оқұуға сағат
жетіде кетті. Антон қайда тұрады? Антон далада тұрады. Антон қай қалада тұрады? Антон Семей қаласында тұрады. Семей қайда? Семей Қазағыстанда. Алты сағатта кім тұрады? Алты сағатта Антон тұрады.
Работа. Выпишите слова, которые отвечают на вопросы қашан, қайда с
приставкой: 1) да, 2) де, 3) та, 4) те.
Вывод: Слова, отвечающие на вопросы қашан, қайда ставится в жатыс
жалғау – местно падеже. Жатыс жалғау имеет приставку да – де, та – те.
№ 28
Работа: Допишите приставку жатыс жалғау с соблюдением в ней созвучания гласных (сингармонизм) и оглушения или озвончения начальных
согласных приставки:
Мен бүгін базарда болдым.
Сен мана ауыл... болдың.
Ол кеше қала... болды.
Əкем енді бағзал... тұрады.
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Жаз мал дала... болады.
Бір кітапта он бет бар.
Кеше арық... сұу болды.
Бір сағат... алпыс мүйнет бар.
Сыйа сауыт... сыйа жоқ.
Менің апам Семейде оқыйды.
Сенің ағаң Темір... тұрады.
Мен бүгін үй... болдым.
Менің əкем... үлкен кітап бар.
Сенің əжең... үлкен орамал бар.
Ол бүгін мектепте болды.
Семөн есікт... тұр.
Бала бесік... жатыр.
№ 29
Работа: Обратите внимание какому русскому падежу соответствует
жатыс жалғау и на какие вопросы отвечает.
Қағаз мұнда жатыр. Бор терезеде жатыр. Кітап партада жатыр.
Оқытұушы мектепте тұрады. Бала кіласта отыр. Терезе оңда тұр. Есік солда тұр. Тақта алда тұр. Парта артта тұр. Төбе үсте тұр. Ійден аста жатыр.
Кереге жанда тұр. Мен онда болдым. Сен сонда болдың. Сен қайда болдың? Мен сағат алтыда мектепте оқұуда болдым.
Выпишите новые слова.
Вывод: жатыс жалғау отвечают на вопрос қайда? қашан? и соответствует русскому предложному падежу (с предлогами и, на) и родительному с предлогом у.
№ 30
Сұрау: қандай?
Мынау қандай қағаз? Бұл ақ қағаз. Мынау қандай қарындаш? Бұл
қызыл қарындаш. Мынау қандай сыйа? Бұл қара сыйа. Мынау қандай
пеш? Бұл сұр пеш. Бұл қандай есік? Бұл сары есік. Мынау қандай қалам?
Бұл жасыл қалам. Бұл қандай кітап? Бұл көк кітап. Бұл қандай кітап? Бұл
шұбар кітап. Бұл ала кітап. Бұл қандай терезе? Бұл жылтыр терезе. Бұл
қандай сұу? Бұл мөлдір сұу. Бұл ылай сұу. Бұл қандай кітап? Бұл қоңыр
кітап.
Работа. Выспрашивайте друг друга, показывая предметы. Пусть товарищи отвечают, каков цвет предмета. Проведите в тетради красками разные цвета и напишите против них названия.
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№ 31
Қара тақта алда тұр. көк қалам ійденде жатыр. Жылтыр терезе солда
тұр. сұр есік оңда тұр. қара пеш артта тұр. сары үстел жанда тұр. Көк төбе
үсте тұр. сары ійден аста жатыр. Бала кіласта отыр. Оқытұушы үстелде
отыр. Оқұушы орындықта отыр. Жасыл қарындаш кітап ішінде жатыр.
Шұбар кітап парта үстінде жатыр. Шұбар кітап парта үстінде жатыр.
Қоңыр кітап терезеде жатыр.
Работа. Выспрашивайте друг друга с вопросом қандай? и қайда? и
получайте ответы.
Допишите следующие слова:
Ақ қағыз ійденде жатыр.
Ала кітап үстел... жатыр.
Қоңыр кітап терезе... жатыр.
Сары қарындаш орындық... жатыр.
Бала далада арба... отыр.
Оқытұушы үйде орындық... отыр.
Оқұушы кіласта парта... отыр.
№ 32
Сұрау: Қанша? Неше? Нешеу?
1 – бір
2 – екі
3 – үш
4 – төрт
5 – бес
20 – жыйырма
30 – отыз
40 – қырқ
50 – елүу
60 – алпыс

6 – алты
7 – жеті
8 – сегіз
9 – тоғыз
10 – он
70 – жетпіс
80 – сексен
90 – тоқсан
100 – жүз
1000 – мың

11 – он бір
12 – он екі
19 – он тоғыз
44 – қырқ төрт
67 – алпыс жеті
138 – жүз отыз сегіз
200 – екі жүз
102 – жүз екі
915 – тоғыз жүз он бес
2304 – екі мың үш жүз төрт
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Үстелде неше қалам жатыр, Сергей сен сана! Үстелде он алды қалам
жатыр. Партада қанша қанша қалам ұш жатыр, Кəтə сен сана! Партада
елүу қалам ұш қалам жатыр. Терезеде неше кітап жатыр, Петə сен айт! Терезеде жеті кітап жатыр. Кіласта қанша бала бар, Маша сен сана! Кіласта
жыйырма сегіз бала отыр. Орындықта неше бала отыр. Грійша сен сана!
Орындықта жыйырма алты бала отыр. Мектепте неше оқытұушы бар,
Бəротшкə сен айт! Мектепте төрт оқытұушы бар.
Работа: Цифры назовите словами:
Ауылда 1 мектеп бар. Мектеп ауыл сыртында тұр. Мектепте 7 кілас,
7 оқытушы бар. Мектепте 250 бала бар. 100 бала қыз, 140 бала ер. Сабақ
сағат 9 басталады. Сағат 2 бітеді.
№ 32
Сұрау: Нешінші?
Быйыл бір мың тоғыз жүз отызыншы жыл. Быйыл Қазағыстан респүблікесінің оныншы жылы. Былтыр Қазағыстанда кеңестердің жетінші
сійезі (тобы) болды.
Мен алтыншы ауылда тұрамын. Он жетінші ауылда кəперетіп бар. ол
бірінші ыстансада тұрады.
Бір жылда он екі ай бар. Бір айда отыз күн бар. Бір күн жыйырма төрт
сағат болады. Бір сағатта алпыс мүйнет бар. Бір мүйнетте алпыс секүнт.
Мектепте күнде бес сабақ болады. Əр сабақ елүу мүйнет болады.
Работа: Допишите следующее:
Мынау екінші үй.
Ол он сегізінші парта
Мынау қырқ жет... бала.
Мынау он тоғыз... ауыл.
Март үш... ай.
Үйел жеті... ай.
Быйыл неш... жыл?
Былтыр неш... жыл өтті?
№ 33
Сұрау: кімнің? Ненің?
Обратите внимание, какую приставку принимает слово, отвечающее на
вопросы Кімнің? Ненің? Подчеркните эту приставку.
Мынау кімнің кітабы? Бұл Серөжінің кітабы. Мынау кімнің қарындашы? Ол Аннаның қарындашы. Анау кімнің баласы? Ол Андрейдің
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баласы. Мынау ненің есігі? Бұл кіластің есігі. Сен кімнің баласы? Мен
Петірдің баласымын. Сенің əкең кім? Менің əкем Сергей. Мəрійə кімнің
қызы? Мəрійə Алексейдің қызы.
Работа: Допишите следующее:
Баланың
Қала...
Терезе...
Шам...
Нан...
Алма...

кітабы.
тауар-.
көз-.
мөржесі.
қабығ-.
қабығ-.
№ 34

Работа: Допишите следующее:
Менің əкем.
Менің алмаМенің арбаМенің апаМенің іні-

Сенің əкең
Сенің алмаСенің арбаСенің апаСенің іні-

Оның əкесі
Оның алмаОның арбаОның апаОның ініМенің қаламым.
Менің қызМенің қағазМенің сағатМенің кітап-

Сенің қаламың.
Сенің қызСенің қағазСенің сағатСенің кітаб-

Оның қаламы.
Оның қызОның қағазОның сағатОның кітабВыводы: Вопросы кімнің? ненің? указывают на принадлежность предмета или свойства кому-нибудь или чему-нибудь. Поэтому после вопросов
кімнің? ненің? слово неприменно ставится в притяжательной форме. Приставки притяжательной формы:
1) для І лица после гласных м, для ІІ – ң, для ІІІ сы.
2) для І лица после согласных – ым, ІІ – ың, ІІІ – ы.
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Задание: Поставте в притяжательной форме а І, ІІ и ІІІ лицо следующие слова:
Ат, үй, қала, ауыл, мектеп, сыйа, тауар, мал, дала, арба, аға, əже, қарындас, ата, сабақ, күн, сұу, нан.
№ 35
Сұрау: Атың кім?
Сенің атың кім? Менің атым Ійбан. Əкең аты кім? Əкем аты Антон.
Сенің шешең бар ма? Иа, менің шешем бар. Шешең аты кім? Шешем аты
Анастасыйа. Үйіңде басқа тағы кім бар? Үйімде тағы апам, ағам, қарындасым, інім, жеңгем, атам, бабам бар. Олардың аты кім?Апамның аты Екəтерійна. Ағамның аты Нійкөлай. Қарындасымның аты Надежда. Інімнің
аты Петə. Жеңгемнің аты Анна Степанобна. Атамның аты Наум. Бабамның
аты Быладіймір. Сенің пəмійлің кім? Менің пəмійлім Көбалөп. Жақсы, сен
отыр!
Работа: Вы спрашивайте фамилии и имена своих товарищей и их родных. Подчеркните притяжательную приставку.
№ 36
Сұрау: Кім мен? Не мен?
Мен сұраймын. Бəнə, сен тұр, жауап бер!
Сен мұнда Кім мен келдің? Мен мұнда апам мен келдім. Мана кім мен
кеттің? Мана Серөжі мен кеттім. Ійденді не мен сыпырдың? Ійденді сыпыршық пен сыпырдым. Қағазды не мен жаздым? Қағазды қарындаш пен
жаздым. Кітапты кім мен оқыдың? Кітапты жолдасым мен оқыдым. Ол
жолдасыңның аты кім? Ол жолдасымның аты Болодə. Орындықты не мен
сүрттің? Орындықты шүбірек пен сүрттім. Тақтаны не мен сүрттің? Тақтаны шүбірек пен сүрттім. Кəрійдорды не мен сыпырдың? Кəрійдорды сыпырңыш пен сыпырдым.
Жолдас, Бəнə, сен жақсы жауап бердің. Енді сен отыр.
Работа: Вы спрашивайте друг друга, употребляя вопросы кім мен? не
мен?
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№ 37
Сұрау: қайдан?

Петір, сен тұр. Сүгіретте не көресің, айт!
Адам жол мен келеді. Адам жол мен ауылдан келеді. Арбада адам қасында қыз отыр. Мал даладан келеді. Малдан мұнда бала кіледі. Ауылда
адам аттан түсіп жатыр. Қатын арбадан түсіп жатыр. Балалар мектептен
келеді. Қатын сұудан сұу алып келеді.
Сергей, сен қайдан келдің? Мен үйден келдім.
Работа: Вы спрашивайте друг друга при помощи вопроса қайдан?
Допишите следующие слова, отвечающие на вопрос қайдан?
Мен бүгін қаладан келдім.
Сен кеше базар... келдің.
Ол мана Алматы... келді.
Мен жаңа парта... түстім.
Сен жаңа орындықтан түстім.
Ол жаңа ат... түсті.
Мен мана кілас... шықтым.
№ 38
Работа: Прочитайте и подчеркните приставку тех слов которые отвечают на вопрос қайдан?
Кеше мен мұнда ауылдан келдім. Мен ауылдан ағам мен келдім. Бүгін жолдасым мен үйден мұнда келдім. Жолдасым жаңа базардан қайтты.
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Жолдасымның аты Алексей. Менің атым Мыйқайыл. Алексей базарда арбадан үлкен қауын сатып алды. Ол қауын үйде тұр. сабақтан соң үйге барамыз. Мен мектептен үйге қайтамын. Үйде жəшіктен алып қауын жеймін.
Выпишите сначала слова с приставкой дан, потом тан, затем ден, наконец тен. Сделайте вывод, почему некоторые слова имеют приставку данден, а некоторые тан-тен.
Вывод: Если в конце основы имеется глухой звук, то и приставка начинается с глухого звука, напр., аттан. Орындық-тан, мектеп-тен. Если основа кончается на звонкий или на гласный звук, то и приставка начинается
с звонкого звука напр., базар-дан, мал-дан, үй-ден, бала-дан, терезе-ден.
Слово, отвечающее на вопрос қайдан? ставится в шығыс жалғау (исходном падеже).
№ 39
Мен бүгін ерте тұрдым. Ерте мен шай іштім, нан жедім. Шайдан соң
үйден шықтым. Үйде апамнан он тыйын ақша алдым. Он тыйын мен дүкенде болдым. Дүкеннен қағаз жана қарындаш алдым. Дүкеннен мұнда
келдім. Қарындыш төрт тыйын тұрады. Қағаз екі тыйын тұрады. Енді мен
***нде он тыйыннан неше тыйын қалды сен ағаңнан неше тыйын алдың?
Работа. Выпишите слова с приставкой нан-нен. Обратите внимание
на конечный звук основы этих слов. Сделайте вывод, когда шығыс жалғау
имеет приставку нан-нен.
Поставьте в шығыс жалғау следующие слова:
Мен атам... кітап алдым.
Сен əкең... гəзет алдың.
Ол базар... нан алды.
Мен ат... түсті.
Сен парта... қағаз алдың.
Ол тəрезе шаң... сүртті.
Мен сбақ... қайттым.
Сен мектеп... қайттың.
Ол үй... қайтты.
№ 40
Сұрау: қайда? неге? кімде?
Сергей быйыл қаладан ауылға барды. Сергей ауылда бірійгəді мен барды. Ауылда Сергей атқа мінді, арбаға мінді. Ауылдан Сергей егіске барды.
Ол тірəктірге мінді, жер жыртты. Қара шарұуаға жəрдем берді. Онан соң
Сергей дем алысқа кетті. Мектеп Сергейге екі жеті дем алыс берді. Ол дем
алыстан Мектепке кеше қайтты. Бүгін Сергей сабаққа келді. Мен ауылдан
қалаға кеше қайттым. Мен сабаққа бүгін келдім.
123

Бес томдық шығармалар жинағы
Работа. Выпишите слова, отвечающие на вопросы қайда? неге? кімге?
Напишите их в виде таблицы так, чтобы слова с приставкой қа, ке, ға, ге
стояли отдельно. Допишите следующее:
Мен нанға он тыйын төледім.
Сен бала... екі қарындаш бердің.
Ол дала... апам мен кетті.
Мен парта... отырдым.
Сен орындыққа отырдың.
Ол ат... мінді.
Мен мектеп... бардым.
Сен есік... бардың.
Ол ійденге.. отырды.
Мен терезе... отырдым.
Сен төбе... қарадың.
Ол үй... қайтты.
№ 41

Маған, саған, оған.
Кішкене қат!
Жолдас Сергей!
Менің қарындашым үйде қалды. Сен бүгінге маған қарындашыңды бер.
Мен саған қағаз беремін.
Петір бүгін мектепке мені мен келді. Сен оған айт: ол ертең мұнда
сені мен келсін.
Сүйүуші жолдасың Алексей.
Работа. Совместно составьте письмено на доске и спишите. Обратите внимание, когда к основе прибавляется приставка қа – ке, и когда
ға – ге.
Мен бүгін ерте тұрдым. Сонан соң сұуға бардым. Сұудан соң атқа шөп
салдым. Мұнан соң бет қолымды жұудым, кійіндім, шашымды тарадым,
шайға отырдым. Шайдан соң інім мен бірге мектепке келдім. Інім бірінші
бөлімге кетті. Мек үшінші бөлімге кірдім. Сабақтан соң мен базарға барамын. Інім үйге қайтады.
Выводы. Слова, отвечающие на вопросы қайда? кімге? неге?
имеют приставку барыс жалғау (падеж правления). Приставка барыс
жалғау:
1) После глухих звуков в твердых словах қа, в мягких –ке;
2) После звонких звуков в твердых словах –ға, в мягких –ге.
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№ 42
Приставка падежных слов: (склонение)
Твердые слова:
Сұрау:
1. Кім? не? (атау). Ол орындық. Бұл қағаз.
2. Кімнің? ненің? (ілік жалғау) Орындықтың айағы. Қағаздың жазұуы.
3. Қайда? кімге? неге? (барыс жалғау). Мен орындыққа отырдым. Сен
қағазға жаздың.
4. Нені? Кімді? (табыс жалғау). Ол орындықты сындырды. Мен қағазды
жаздым.
5. Қайдан? кімнен? Неден? (шығыс жалғау). Мен орындықтан түстім.
Ол қағаздан дəптер істеді.
6. Қайда? кімде? неде? (жатыс жалғау). Мен орындықта отырмын.
Қағазда жазұу бар.
Работа. Просклоняйте по всем падежам.
Ол бала. Бұл ат. Мынау кітап. Бұл қат. Анау базар.
Ай аттары:
Қ ы с а й л а р ы: декəбір, ғынұуар, пебрал.
Ж а з ғ ы т ұ р ы а й л а р ы: март, əпрел, май.
Ж а з а й л а р ы: үйен, үйел, ағыс.
К ү з а й л а р ы: сентəбір, өктəбір, нөйəбір.
Бұл қай ай?
№ 43
Кілас.

Бұл кілас. Кіласта үш терезе, бір есік, бір пеш бар. артта ішкап тұр.
кіласта он бес парта тұр. Партада екі баладан отыр. Тақта алдында
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оқытұушы тұр. Бір бала тақтаға бор мен жазып жатыр. Керегеде сүгірет,
метір өлшеуі ілүулі тұр. Алдыңғы керегеде Леніннің сүгіреті ілүулі тұр.
Бұрышта шот тұр.
Оқытұушы сұрап тұр. Қыз жауап беріп тұр. Төрт бала қол көтеріп отыр.
Басқа балалар тыңдап отыр. Тақтада «Қазақ тілінің сабағы» деген жазұу бар.
Работа. Расскажите, что видите в своем классе.
Күн аттары:
Сембі, жексембі, дүйсембі, сійсембі, сəрсембі, бійсембі, жұма.
Бүгін күн не?
№ 44
Работа. Допишите следующее:
Мен мектепке бардым.
Мен қат жаз...
Мен бор сұра...
Мен сөз айттым.
Мен үйге қайт...
Мен кітап сат...
Мен есік аш...
Мен от жақ...
Мен есік жап...
Мен мұнда келдім.
Мен бор бер...
Мен нан же...
Мен шай іштім.
Мен аттан түс...

Біз мектепке бардық.
Біз қат жаз...
Біз бор сұра...
Біз сөз айттық.
Біз үйге қайт...
Біз кітап сат...
Біз есік аш...
Біз от жақ...
Біз есік жап...
Біз мұнда келдік.
Біз бор бер...
Біз нан же...
Біз шай іштік.
Біз аттан түс...

Составьте сами предложения при помощи мен, біз из следующих слов:
Ал, отыр, тұр, жат, кет, жүр.
Прочтите:
Біз кеше ауылдан шықтық. Кешкісін жолда қондық. Бүгін ертең қалаға
келдік. Қалада кəперетіпке кірдік. Кəперетіптен шай, шекер, тауар сатып
алдық. Кəпіретіпке астық саттық. Енді қаладан ауылға қайтамыз.
№ 45
Работа. Допишите следующее:
Сен мектепке бардың.
Сен қат жаз...

ІІ
Сіз мектепке бардыңыз.
Сіз қат жаз...
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Сен бор сұра...
Сен сөз айттың.
Сен үйге қайт...
Сен кітап сат...
Сен есік аш...
Сен от жақ...
Сен есік жап...
Сен мұнда келдің.
Сен бор бер...
Сен нан же...
Сен шай іштім.
Сен аттан түс...

Сіз бор сұра...
Сіз сөз айттыңыз.
Сз үйге қайт...
Сіз кітап сат...
Сіз есік аш...
Сіз от жақ...
Сіз есік жап...
Сіз мұнда келдіңіз.
Сіз бор бер...
Сіз нан же...
Сіз шай іштіңіз.
Сіз аттан түс...

Составьте сами предложения при помощи сен, сіз из следующих слов:
Ал, отыр, тұр, жат, кет, жүр.
Прочтите:
Сіз кеше ауылдан шықтыңыз. Кешкісін жолда қондыңыз. Бүгін ертең
қалаға келдіңіз. Қалада кəперетіпке кірдіңіз. Кəперетіптен шай, шекер,
тауар сатып алдыңыз. Кəпіретіпке астық саттыңыз. Енді қаладан ауылға
қайтасыз.
№ 46
Работа. Допишите следующее:
Ол мектепке барды.
Ол қат жаз...
Ол бор сұра...
Ол сөз айтты.
Ол үйге қайт...
Ол кітап сат...
Ол есік аш...
Ол от жақ...
Ол есік жап...
Ол мұнда келді.
Ол бор бер...
Ол нан же...
Ол шай ішті.
Ол аттан түс...

Олар мектепке барды.
Олар қат жаз...
Олар бор сұра...
Олар сөз айтты.
Олар үйге қайт...
Олар кітап сат...
Олар есік аш...
Олар от жақ...
Олар есік жап...
Олар мұнда келді.
Олар бор бер...
Олар нан же...
Олар шай ішті.
Олар аттан түс...

Составьте сами предложения сначала в первом лице (мен, біз), потом
ва втором лице (сен, сіз), наконец в третьем лице (ол, олар) из следующих слов:
Ал, отыр, тұр, жат, кет, жүр.
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Прочтите:
Ол кеше ауылдан шықты. Кешкісін жолда қонды. Бүгін ертең қалаға
келді. Қалада кəперетіпке кірді. Кəперетіптен шай, шекер, тауар сатып
алды. Кəпіретіпке астық сатты. Енді қаладан ауылға қайтады.
№ 47
Работа. Допишите следующее:
Мен қат жазамын.
Мен сөз айт...
Мен есік аш...
Мен мектепке бар...
Мен сүт ішемін.
Мен саған қат бер...
Мен сені жақсы көр...
Мен ауылға кет...
Мен көшеде жүр...
Мен қорада ойнаймын.
Мен сөз сұра...
Мен гəзет оқы...
Мен ақша сана...
Мен сағат қара...
Мен тамақ жеймін.
Мен қағаз тірке...
Мен сөз сөйле...
Мен бор ізде...

Біз қат жазамыз.
Біз сөз айт...
Біз есік аш...
Біз мектепке бар...
Біз сүт ішеміз.
Біз саған қат бер...
Біз сені жақсы көр...
Біз ауылға кет...
Біз көшеде жүр...
Біз қорада ойнаймыз.
Біз сөз сұра...
Біз газет оқы...
Біз ақша сана...
Біз сағат қара...
Біз тамақ жейміз.
Біз қағаз тірке...
Біз сөз сөйле...
Біз бор ізде...

Найдите разницу в значении следующих парных предложений:
1. Мен оқыдым.
2. Біз оқыдық.

Мен оқыймын.
Біз оқыймыз.
№ 48

Работа. Допишите следующее слова:
Сен қат жазасың.
Сен сөз айт...
Сен есік аш...
Сен мектепке бар...
Сен сүт ішесің.
Сен саған қат бер...
Сен сені жақсы көр...
Сен ауылға кет...
Сен көшеде жүр...
Сен қорада ойнайсың.
Сен сөз сұра...

Сіз қат жазасыз.
Сіз сөз айт...
Сіз есік аш...
Сіз мектепке бар...
Сіз сүт ішесіз.
Сіз саған қат бер...
Сіз сені жақсы көр...
Сіз ауылға кет...
Сіз көшеде жүр...
Сіз қорада ойнайсыз.
Сіз сөз сұра...
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Сен гəзет оқы...
Сен ақша сана...
Сен сағат қара...
Сен тамақ же...
Сен қағаз тірке...
Сен сөз сөйле...
Сен бор ізде...

Сіз газет оқы...
Сіз ақша сана...
Сіз сағат қара...
Сіз тамақ же...
Сіз қағаз тірке...
Сіз сөз сөйле...
Сіз бор ізде...

Найдите разницу в значении следующих парных предложений:
1. Сен оны жақсы көрдің.
2. Сіз оны жақсы көрдіңіз.

Сен оны жақсы көресің.
Сіз оны жақсы көресіз.
№ 49

Работа. Допишите следующее:
Ол қат жазды.
Ол сөз айтты.
Ол есік аш...
Ол мектепке бар...
Ол сүт ішті.
Ол саған қат берді.
Ол сені жақсы көр...
Ол ауылға кет...
Ол көшеде жүр...
Ол қорада ойнады.
Ол сөз сұра...
Ол гəзет оқы...
Ол ақша сана...
Ол сағат қара...
Ол тамақ же...
Ол қағаз тірке...
Ол сөз сөйле...
Ол бор ізде...

Олар қат жазды.
Олар сөз айтты.
Олар есік аш...
Олар мектепке бар...
Олар сүт ішті.
Олар саған қат берді.
Олар сені жақсы көр...
Олар ауылға кет...
Олар көшеде жүр...
Олар қорада ойнады.
Олар сөз сұра...
Олар газет оқы...
Олар ақша сана...
Олар сағат қара...
Олар тамақ же...
Олар қағаз тірке...
Олар сөз сөйле...
Олар бор ізде...

Найдите разницу в значении следующих парных предложений:
1. Ол қат жазды
2. Олар қат жазды

Ол қат жазады.
Олар қат жазады.
№ 50

№№
іреті

Үшінші бөлім балаларының тізімі.

1
2

Пəмілійесі мен өз аты
Антоноп Петір
Бөрійсұуа Надежда

Декəбір
1
+
+
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2
+
+

3
+
+

4
+

5
+
-
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3
4
5
6
7
8

Долгоп Грійгөрій
Епіймұуа Екəтерійне
Жүурəблөп Анатөлій
Кійселөуа Мəрійə

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
-

Работа: Напишите список учеников вашей группы, прибейте его к стене и ежедневно отмечайте приход учеников.
Əдіріс:

Алма-Ата

Маркіс көшесі № 69 үй.
Нійкөлай Дементійепке.
Зірəнөбск П. Нежданоптан
Работа: Напишите адрес письма своему знакомому.
№ 51
Біз 7 жылдық мектепте оқыймыз. Біздің мектептің аты: «Ленін атындағы 7 жылдық мектеп». Мектебіміз Істепной деген пəсөлкеде. Істепной
пəс өлкесі Антонопкі пəселке кеңесіне қарайды. Біздің ауданның аты Атпасар ауданы. Атпасар ауданы Қазағыстанға қарайды.
Біз Қазағыстанда тұрамыз. Қазағыстанда 122 аудан бар. 1930 жылы
өкірік жойылды. Қазағыстанда мектеп көп. 1931 жылы Қазағыстанда барлығы 624 мың бала мектепте оқыды.
Работа: Расскажите, в какрй школе учитесь, в каком поселке и районе
живете. Как называется ваша школа, ваш район, ваш сельсовет. Ваш рассказ совместно напишите на доске и спишите в тетрадь.

Таза бол!
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№ 52
Работа: Рассмотрите подписи под рисунками и скажите, какая приставка
прибавляется в основе слова для того, чтобы указать на занятие человека.

Мынау етік.

Бұл етікші.

Бұл мал.

Бұл малшы.

Бұл арба.

Бұл арбашы.
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Бұл үй.

Бұл үйші.

Бұл егін.

Бұл егінші.

Образуйте слова, указывающие на занятие человека из следующих
слов: Бəшке, сұу, тірəктір, пішен, темір, сабан, оқұу, оқытұу, ағаш, мəшійне.
Вывод: Для указания на занятие человека к основе слова прибавляется приставка шы.
№ 53
Работа. Допишите подписи под рисунками:

Мал – мал бағады.
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Егін – тұқым шашады.

Тірəктір – жер жыртады.

Етік – етік тігеді.

Пеш – пеш салады.

Тігін – кійім тігеді.
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Жұмыс – жұмыс қылады.

Балық – балық аулайды.

Образуйте слова, указывающие на занятие человека, из следующих
слов: Ара, бақша, қарауыл, қат, телгірам, пошта, сағат.
№ 54
Тамақ пен сұусын.
Тамақ аттары: Нан, ет, сорпа, ботқа, төп, кеспе, көже, тұз, ұн, бауырсақ, тоқмаш, май, қант (шекер), құуырдақ.
Сұусын аттары: сүт, қымыз, айран, шай, сыра, ліймонат.
Нанбайшы нан пісіреді. Кəперетіп адамға күніне үш шійрек қадақ
нан береді. Адам ет, ботқа жейді. Əжем ет, ботқа, кеспе, көже, тоқмаш
асады. Біз ет жейміз – көже ішеміз. Нанбайшы қамыр ійлейді. Апам бауырсақ құуырады, ет құуырады, нан пісіреді, көше асады. Тамаққа тұз тұз
салады.
Біз мектепте сүт ішеміз, нан жейміз. Қазақ сүт ішеді, айран ішеді, қымыз ішеді. Адам шай, қымыз, айран, сыра, ліймонат жасайды.
Работа: Проспрягайте по лицам следующие слова:
1. Мен нан пісірдім.
2. Мен қамыр ійледім.
3. Мен ет құуырдым.
4. Мен тамақ астым.
5. Мен шөлдедім.
6. Мен қандым.
7. Менің қарным ашты.
8. Мен тойдым.
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№ 55
Работа. Допишите подписи под рисунками:

Дүкен – шай, ліймонат, сыра, сүт сатады.

Ас – қамыр ійлейді, сорпа асады, құуырдақ құуырады.

Адам тамақ жейді. Бала сүт іш...
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Расскажите, что видите из этой картине.

№ 56
Мал

Ат арба тартады.

Түйе оттайды.

Нар жүк көтереді.

Өгіз сабан тартады.
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Сыйыр сүт береді. Қатын сыйыр сауады.

Бұзау енесін емеді.

Мынау шошқа.

Мынау қой.

Мынау ешкі.

Работа. Расскажите, какое животное какую пользу приносит.
№ 57
Мал не пайда келтіреді?
Біздің қалқозда мал көп. Мал адамға көп пайда келтіреді. Сондықтан
біз малды жақсы күтеміз. Қалқоз ат пен жүк тасыйды. Түйе жүк көтереді.
Өгіз сабан тартады. Сыйыр сүт береді. Сыйырды күніне екі ірет сауамыз.
Шошқадан ет пен май аламыз. Қой ет, жүн, ет береді. Ешкіден түбіт пен сүт
аламыз. Ешкі түбіті базарда қымбат болады. Сүттен май, қаймақ, ірімшік,
құрт жасаймыз.
Жақсы айғыр ұста!
Жақсы бұға ұста!
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Жақсы қошқар ұста!
Мал тұқымын асылдандыр!
Работа. Расскажите, какой скот держите, как за ним ухаживаете, какую
пользу приносит каждый скот.
№ 58
Кійім

Мынау тон.

Бұл байпақ.

Бұл көйлек.

Бұл көйлек.

Бұл шалбар.

Бұл желет.

Бұл түжіркі

Бұл дамбал.
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Бұл шұлық.

Бұл бөрік.

Бұл құлақшын.

Бұл бөрешкі.

Бұл жіп.

Бұл ійне.

Бұл гəлош.

Белбеу.

Работа. Нарисуте эти предмети на доске и под рисунком напишите
названия.
№ 59
Кім не істейді?
Тоншы тон тігеді. Байпақшы байпақ істейді. Көйлекші көйлек тігеді.
Шалбаршы шалбар тігеді. Ағам желет кійеді. Əкім түжірбі шешеді. Қатын
мəшійне мен шалбар тігеді. Апам шұлық тоқыйды. Атам бөрік, құлақшын,
бөрекші тігеді. Үйне мен кійім тігеді. Жіп пен кійім тігеді. Мен кійім кійемін. Сен кійім шешесің. Атам шешінді. Бала белбеу бұуынды.
Егінші егін салады. Малшы мал бағады. Үйт үреді, қора күзетеді. Ат
жүк тартады.
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Работа. Допишите слова:
Мен кійдім.
Мен шеш..
Мен тік...
Мен шешінемін.
Мен күзет...
Мен тоқы...

Сен кійдің.
Сен шеш...
Сен тік...
Сен шешінесің.
Сен күзет...
Сен тоқы...

Ол кійді.
Ол шеш...
Ол тік...
Ол шешінеді.
Ол күзет...
Ол тоқы...

№ 60
Базарда.
Алматыда алма көп. Алма ағыста піседі. Ең үлкен, ең жақсы алма –
апорт. Базарда тəтті дəмді алмалар болады. Алма күз арзан болады, қыс
қымбат болады. Үйткені алма күз көп, қыс аз болады. Алманы қара шарұуа
семіз ат пен базарға алып келеді.
Алмадан басқа базарда күзді күні кəртоп, кəпүсте, қауын, қарбыз, асқабақ, памійдор, жұуа, қыйар сатады. Базарда қатындар жұмыртқа, май, сүт,
қаймақ, тауық, бал сатады.
Бал тəтті болады. Жұуа ашшы болады. Сүт дəмді болады.
Работа. Расскажите, что продается у вас на базаре. Нарисуйте названные выше предметы и подпишите под ними их названия.
№ 61
Работа. Допишите следующее:
ІІ лицо.
Един. число.
Сен кітап оқыма.
Сен базарға бар...
Сен мұнда отыр...
Сен мұнда келме.
Сен ет же...
Сен сөз айтпа.
Сен қалаға қайт...
Сен от жақ...
Сен мұнда жат...
Сен мұнан кетпе.
Сен тамақ іш...
Сен сұу төк...
Сен қағаз жазба.
Сен оған нан...

Множ. число.
Сіз кітап оқымаңыз.
Сіз базарға бар...
Сіз мұнда отыр...
Сіз мұнда келмеңіз.
Сіз ет же...
Сіз сөз айтпаңыз.
Сіз қалаға қайт...
Сіз от жақ...
Сіз мұнда жат...
Сіз мұнан кетпеңіз.
Сіз тамақ іш...
Сіз сұу төк...
Сіз қағаз жазбаңыз.
Сіз оған нан...

Работа. Образуйте отрицательную форму из глаголов: қаш, сөйле, жүр,
кір, аш, жап, тұр, пісір, тік, сат, ал, бер.
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№ 62
Біздің жер.
Біздің ауыл таудың бөктерінде. Бұл таудын аты Ала тау. Ала тау өте
бійік. Ауыл жанында өзен бар. Өзен қасында көл бар. Көл қасында тегістіке бар. Тегістікте біз егін саламыз. Өзен мен көл арасында кішкене төбе
тұрады. Ауыл қасында сай көп. Сайға қалың шөп шығады. Ол шөпті мал
жейді. Біздің жерде қыс сұуық болады. Қар көп жауады. Жаз ыссы болады.
Жаңбыр көп жаумайды. Қар жазғытұры сұу болады. Жаз жауын мен шөп
көп шығады. Сіздің ауыл мал бағады жана егін салады.
Работа. Расскажите об окрестности нашей деревни или города.
№ 63.
Біздің ауыл маңы.

Работа. Рассмотрите картину и расскажите, что на ней видите. Рассказ
напишите совместно на доске и спишите в тетрадь.
№ 64
Біздің ауылдың кесібі
Біздің ауылда 100 үй бар. 500 жан бар. оның 245 еркек, 255 əйел. Бала
80. Жұмысшы адам 350. Біздің ауыл қалқоз болды.
Біздің ауыл егін салады жана мал бағады.
Жерді тірəктір мен жыртады. Тұқымды мəшійне мен себеді. Жерді
тырма мен тырмалайды. Егінді мəшəйнемен орады, мəшійнемен басады,
мəшійне мен сұуырады. Быйдайдан ұн тартады. Ұнды дійірменде тартады.
Артық астықты кəперетіпке береді.
Біздің ауыл жылқы, қой, сыйыр ұстайды. Жылқы жұмыс қылады. Қой
жүн, ет береді. Сыйыр сүт береді. Сүттен май, қаймақ, ірімшік алады.
Малға пішен береді.
Работа. Расскажите, чем занимаются в вашем ауле.
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№ 65.
Ауыл жұмысы.

Работа. Рассмотрите картину и расскажите, что делают люди. Рассказ
совместно напишите на доске и спишите в свою тетрадь.
№ 66.
Біздің ауылың ұйымдары мен мекемелері.
Біздің ауылда көп ұйымдар бар. олар: мектеп, кəперетіп, оқұу үйі,
кəмсамол жана партыйа ұйасы. Біздің ауылда көп мекеме бар. олар: ауыл
кеңесі, қалқоз басқармасы тағы басқалар.
Мектепте бала оқыйды. Кəперетіп елге тауар береді. Кілүпте жыйылыс
болады. Кітапқанада кітап оқыйды.
Работа. Расскажите, какие ечреждения имеются в вашем поселке и что
они делают.
№ 67.
Біздің ауылдың ұйымдары.

Работа. Рассмотрите картину и расскажите, что там видите. Рассказ совместно выпишите на доске и спишите в свою тетрадь.
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№ 68.
Работа. Прочтите рассказ и обратите внимание, чем служит первое из
существительных, которые стоит рядом. Первое существительное подчеркните.
Мектеп ағаш үйде тұрады. Мектепте ағаш тақта бар. шыны терезе бар.
Темір қалам ұш бар. Темір пеш бар. Ағаш ійден бар. Темір төбе бар. Ағаш
парта бар. тас кереге бар. Керпіш парта бар. Тас кереге бар. Керпіш сарай
бар. Ағаш арба бар. Темір сабан бар.
Вывод: Первое из двух существительных, стоящих рядом, указывает
на качество другого.
№ 69.
Біз не білдік.
Біз быйыл қазақ тілін үйрендік. Енді біз қазақша білеміз. Біз қазақша
сөйлейміз. Біз қазақша кітап оқыймыз. Біз қазақша қат жазамыз. Қазақша
біз гəзет оқыймыз. Біз қазақша сұраймыз. Біз қазақша жауап береміз. Біз
қазақша жолдасымызға қат жазамыз. Біз қазақша көп білеміз.
Біз орысша да білеміз. Біз орысша оқыймыз, сөйлейміз, жазамыз. Біз
үшінші бөлімде оқыймыз.
Работа. Расскажите, чему вы научились по-казакски.
№ 70.
Өлең
Біздің сəуле оқыйды оқұу, білім алып, білет тоқұу.
Ей, сəуле, сəуле жан!
Даусың шырқап, салсайшы əн!
Кəмсамолкі сəуле болған, жалшы əйелге сəуле қорған.
Ей, сəуле, сəуле жан!
Сен бақытты, сенде сəн.
Работа. Заучите наизусть это стихотворение. Научитесь петь мотивом
русской песни «Дуня».
1 – бір
2 – екі
3 – үш
4 – төрт
5 – бес
20 – жыйырма

Сан.
6 – алты
7 – жеті
8 – сегіз
9 – тоғыз
10 – он
70 – жетпіс
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30 – отыз
40 – қырқ
50 – елүу
60 – алпыс

80 – сексен
90 – тоқсан
100 – жүз
1000 – мың
Словарь – сөздік.

Объяснение: ~ означает полное повторение основы, напр., бол, ды нужно читать болды. Мн. ч. означает множественное число; ед. ч. означает
единственное число; н. в. Означает настоящее время; пр. в. Означает прошедшее время.
А.
Аш – открой. Голодный.
Ашшы – горький.
Адам – человек.
Аға – старший брат.
Ағаш – дерево.
Ағыс – теченье.
Ай – месяц; луна.
Айақ – нога, чаша.
Айғыр – жеребец.
Айран – арьян, кислое молока.
Айт – говори, скажи.
Ал – бери; возьми; получай. Ед.ч., н.в. ~ амын, ~асың, ~ады; пр. в.
~дым, ~дың, ~ды.
Алма – яблоко.
Алматы – Алма-Ата (город)
Алпыс – шестьдесят.
Алты – шесть.
Аман – здорово; благополучно; ~ва – сдоров ли.
Анау – тот, то, та.
Апа – старшая сестра.
Ақ – белый. Ағады – течет.
Ақша – деньги.
Ара – пила. Пчела. Между.
Арба – телега.
Арзан – дешево; –вый.
Артта – сзади; позди.
Артық – излишек; лишний.
Арыма – будьте здоровы (приветствие), ~ңыз – будьте здоровы.
Ас – пища. Вари (пищу); ~ады – он варит.
Асқабақ – тыква.
Аста – внизу.
Астық – хлеб (в зерне).
Асылдандыр – улучшайте породу (скота).
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Ат – лошадь (мерин). Стреляй. Имя.
Ата – дед. Назови ~ймын – называю.
Аудан – район.
Аула – двор, лови ~йды (ловит)
Ауыл – аул, деревня.
Аз – мало.
Б.
Ба – ли. Аз ба – мало ли.
Башқұр – башкир.
Бағады – пасет.
Бай – боготый. Муж (жены)
Байпақ – валеньки.
Бал – мед.
Бала – ребенок.
Балық – рыба.
Бақ – паси.
Бақша – огород, бахча.
Бақытты – счатсливый.
Бақзал – вокзал.
Бар – есть. Иди туда. ~дым – ходил туда.
Бас – голова.
Басады – молотит.
Басқа – другой.
Басқарма – правление.
Басталды – начался (основа – бастал).
Бау – сноп. Сад.
Бауырсақ – злебные шарики, жареные сале.
Базар – базар.
Бер – дай. ~емін (даю)
Бес – пять.
Бесік – Люлька.
Бет – лицо.
Біл – знай. Ед.ч., н.в. ~емін, ~есің, ~еді; ед.ч., п.в. ~дім, ~дің, ~ді. Мн.ч,
н.в. ~еміз, ~есіз, ~ді. Мн.ч., п.в. ~дің, ~діңіз, ~ді.
Бір – один.
Бірге – вместе.
Бірійгəді – бригада (рабоч.)
Бітеді – мирится, заживает, растет. Шөп бітеді – трава растет.
Біз – мы. Шило.
Бол – будь.
Бор – мел.
Ботқа – каша.
Бөшке – бочка.
Бөлім – отделение, деление.
Бөлме – комната.
Бөл – дели.
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Бөрешкі – фуражка.
Бөрік – шапка.
Бұл – это.
Бұқа – бугай.
Бұрыш – угол.
Бұуын – слог. Сустав.
Бұзау – теленок.
Бүгін – сегодня.
Быйдай – пшеница.
Быйыл – нынче.
Былтыр – в прошлом году.
Ш.
Шаш – волос Сей. Ед.ч., н.в. ~амын, ~асың, ~ады.
Шай – чай.
Шалбар – брюки.
Шам – лампа.
Шана – сани.
Шаң – пыль.
Шарұуа – сельский хозяин.
Шарұуашылық – хозяйство.
Шеш – рязвяжи.
Шеше – мать.
Шеге – гвоздь.
Шешін – раздевайся.
Шекер – сахар.
Шійрек – четверть.
Шошқа – свинья.
Шот – счеты (торговые).
Шөлдейді – жаждет, хочет пить (основа шөлде)
Шөп – трава.
Шұбар – пестрый.
Шүбірек – материя.
Шүкір – славу богу (ответ при приветствии)
Шыңы – отекло.
Шық – выходи.
Ж.
Жалшы – наемный рабочий.
Жаман – плохой.
Жана – еще.
Жан – душа.
Жанында – около.
Жаңа – новый.
Жап – закрой; жабады – закрывает.
Жақсы – хорошо; -ий.
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Жарық – светлый; -о.
Жаса – делай; строй.
Жасыл – зеленый.
Жат – ложись, ляг.
Жатыр – лежит.
Жауап – ответ.
Жауап бер – отвечай.
Жаз – пиши, лето.
Же – ешь.
Жек – запрягай.
Желет – жилет.
Жеңге – старшая сноха.
Жер – земля.
Жеті – семь.
Жетпіс – семьдесят.
Жəшік – ящик.
Жəрдем – помощь.
Жіп – нитка.
Жойылды – пропал; не стал.
Жол – дорога.
Жолдас – товарищ.
Жоқ – нет.
Жорнал – журнал.
Жұмыртқа – яйцо.
Жұмыс – работа.
Жұмыс – работа.
Жұу – мой; стирай.
Жұуа – лук.
Жұуын – умывайся.
Жүген – узда.
Жүк – груз; поклажа.
Жүн – шерсть.
Жүр – иди.
Жүз – сто.
Жыйылыс – собрание.
Жыл – год.
Жылқы – лошадь.
Жылтыр – прозрачный. Блестящий.
Жырт – рви.
Д.
Дала – степь. Поле.
Дамбал – штаны.
Дауыс – голос.
Деген – называемый.
Дем алыс – отдых.
Дене шынықтырұу – физкультура.
147

Бес томдық шығармалар жинағы
Дəмді – вкусный.
Дійірмен – мельница.
Доға – дуга.
Дұңған – дунган (народи).
Дүкен – лавка. Мастерская.
Е.
Ешкі – коза.
Егін – хлеб на корню.
Егіс – пашня.
Екі – два.
Ел – народ. Население.
Елүу – пятдесят.
Емес – не.
Емеді –сосем.
Енді – теперь.
Ең – самый. Ең жақсы – самый хороший.
Еңбек – труд.
Еңбекші – трудящийся.
Ер – муж; мужчина. Седло.
Ертең – завтра.
Ерте – рано.
Ертек –сказка.
Ер бала – мальчик.
Есен – здорово.
Есеп – счет.
Есік – дверь.
Ескі – старый (про неодушевленный предмет).
Ет – мясо.
Етік – сапог.
Етікші – сапожник.
Ə.
Əже – мать, мама.
Əйел – женщина.
Əке –отец.
Əл – сила, мощь.
Əн – мотив, песня.
Əңгіме – беседа, разговор.
Əр – каждый.
Əскер – войско.
Əзір – готово, -ый.
Г.
Гəзет – газета.
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І.
Іш – пей. Живот.
Ішіне – внутри; в. Сандық ішінде – в сундуке.
Ішкап – шкаф.
Ійден – пол.
Ійле – меси.
Ійне – иголка.
Ійт – собака.
Іл – повешь.
Ілүулі тұр – весит.
Іні – младший брат.
Ірет – ряд.
Ірімшік – сыр.
Ізде – ищи.
Й.
Йа, йе – да.
К.
Кеш – вечер. Поздно.
Кеше – вчера.
Кел – приходи, приди.
Келтір – принеси, заставь притти.
Кеңес – совет.
Керпіш – кирпич.
Кереге – стена.
Кет – уходи.
Кеспе – лапша.
Кəмсамол – комсомол.
Кəпүсте – капуста.
Кəперетіп – кооперация.
Кəртоп – картофель.
Кій – одень.
Кійім – одежда.
Кілас – класс.
Кілүб – луб.
Кім – кто.
Кір – зайди, входи.
Кісі – человек (адам).
Кітап – книга.
Кітапқана – библиотека.
Көше – улица.
Көже – суп.
Көйлек – рубажка. Дамское платье.
Көк – синий.
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Көл – озеро.
Көп – много.
Көреді – видит (основа көр).
Көтер – подними.
Көз – глаз. Очко.
Күйлі – в состоянии. Состоятельный. Мощный.
Күл – смейся. Зола.
Күн – солнце. День.
Күт – ухаживай.
Күз – осень.
Күзет – стереги.
М.
Ма (ме, ба-бе, па-пе) – ли. Арба ма – телега-ли.
Маған – мне.
Май – масло; месяц май.
Мал – скот.
Мама – мама.
Мана – давеча.
Мекеме – учреждение.
Мектеп – школа.
Мен – я.
Мені – меня.
Метір – метр.
Мəшійне – машина.
Мін – садись (на движущийся предмет). Ед.ч., н.в. ~емін, ~есің, ~еді.
Ед.ч., пр.в. ~дім, ~дің, ~ді.
Мөлдір – прозрачный.
Мұрша – труба.
Мұнда – здесь.
Мүйнет – минута.
Мың – тысяча.
Н.
Нан – хлеб (печеный).
Нар – одногорбый верблюд.
Не – что.
Неше, нешеу – сколько.
Нешінші – который (по счету).
Неміс – немец.
Нəн – крупный, очень большой.
О.
Оған – ему.
Ойғыр – уйгур (народ).
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Ойна – играй.
Ол – он.
Олар – они.
Он – десять.
Онан – от него.
Онда – там.
Оң – право.
Оңда – направо. Исправляй.
Оқұу – ученье. Чтение.
Оқұушы – учащийся.
Оқұу үйі - изба-читальня.
Оқыт – учи.
Оқытұушы – учитель.
Ор – жни.
Орамал – платок.
Орал – Урал (горы).
Орам (көше) – улица.
Орымбор – Оренбург.
Орындық – стул.
Орыс – русский.
От – огонь.
Оттайды – пасется (основа отта).
Отыр – садись.
Отыз – тридцтать.
Ө.
Өгіз – вол.
Өкірік – округ.
Өлшеу – измерение.
Өл – умри.
Өлең – песня. Стихотворение.
Өнді – привился; размножился.
Өң – чвет.
Өтек – утюг.
Өзбек – узбек.
Өзен – река.
Өзі – он сам.
Өзім – я сам.
Өзің – ты сам.
П.
Пайда – польза. Прибыль.
Памыйдор – помидор.
Папа – папа.
Парта – парта.
Партыйа – партия.
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Пеш – печь.
Пішен – сено.
Пійəнер – пионер.
Піседі – варится.
Пісір – вари (пищу), см ас.
Пошта – почта.
Пылақат – плакат.
Қ.
Қашан – когда.
Қағаз – бумага.
Қаһарман – герой.
Қай, қайсы – который.
Қайда – где. Куда.
Қайдан – откуда.
Қаймақ – сливки.
Қайта – вернись.
Қайырлы – плодотворно.
Қал – оставайся.
Қала – город.
Қалам – ручка.
Қаламұш – перо.
Қалқоз – колхоз.
Қамыр – тесто.
Қанды – напился. Утолил жажду.
Қанша (неше) – сколько.
Қандай – какой.
Қант (шекер) – сахар.
Қара – смотри. Черный.
Қара шарұуа – сульский хозяин.
Қарауыл – караул.
Қарбыз – арбуз.
Қарта – карта.
Қарын – желудок.
Қарындаш – карандаш.
Қарындас – младшая есттра.
Қасында – возле.
Қат – письмо.
Қатын женщина.
Қауын – дыня.
Қазақ – казак (народ).
Қош – до свидания.
Қошқар – племенной баран.
Қой – баран.
Қол – рука.
Қон – ночуй.
Қоңыр – коричневый.
152

Бес томдық шығармалар жинағы
Қора – двор.
Қорға – защищай.
Қорған – защита.
Құрал – орудие.
Құралшын – треушник.
Құм – песок.
Құрт – творог. Червь.
Құуыр – жарь.
Құуырдақ – жареное.
Қыйар – огурец.
Қыл – делай.
Қымбат – дорого.
Қымыз – кумыс.
Қыр – степь, возвышенность.
Қырғыз – киргиз.
Қырық – сорок.
Қыс – зима.
Қысқа – короткий.
Қыз – девочка, -ушка, -ица.
Қызыл – красный.
Қызыл отау – красная юрта.
С.
Сабан – сабан, плуг.
Сабақ – урок.
Сағат – часы.
Саған – тебе.
Сай – овраг.
Сал – клади.
Сан – число.
Сана – считай.
Сарай – сарай. Дворец.
Сары – желтый.
Сат – продай.
Сатып ал – купи.
Сау – дой. Здоров.
Сауады – доит.
Сегіз – восемь.
Сексен – восемьдесять.
Секүнт – секунда.
Семіз – жирный.
Сен – ты.
Сені – тебя.
Сəн – роскошь.
Сіз – вы.
Солда – налево.
Сом – рубль.
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Сонда – там.
Сондықтан – поэтому.
Соң – после.
Сорпа – бульон.
Сөйле – расскажи, говори.
Сөз – слово.
Сұм – хитрый.
Сұр – серый.
Сұра – спрашивай; ~у – вопрос.
Сұу – вода.
Сұуырады – вееть (основа сұуыр).
Сұусын – напиток.
Сүурет – рисунок, картина.
Сүй – целуй.
Сүйүуші – любящий.
Сүр – заготопленное. Сүр ет – заготопл. мясо.
Сүрт – вытри.
Сүт – молоко.
Сыйа – чернила.
Сыйа сауыт – чернильница.
Сыйыр – корова.
Сындыр – сломай.
Сыпыр - подметай.
Сыпырғыш – метла.
Сыра – пиво.
Сыз – сырое мясо.
Т.
Таға – подкова.
Тағы (жана) – еще. Дикий.
Тағы басқалар – и другие.
Тамақ – пища.
Тақта – доска.
Тарт – тяни, тащи.
Тас – камень.
Тасы – перенеси, перевези.
Татар – татарин.
Тау – гора.
Тауар – товар.
Тауық – курица.
Таза – чистый.
Телгірам – телеграм.
Темір – железо.
Терезе – окно.
Тəтті – сладкий.
Тəртіп – дисциплина.
Тігін – шитье.
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Тій – коснись, задень.
Тік – шей.
Тіл – язык.
Тірактір – трактор.
Тірі – живой.
Тірке – зарегестрируй; запиши.
Той – торжество; пир.
Тон – тулуп.
Топ – съезд.
Тоқмаш – лапша.
Тоқы – тки.
Тоқұу – тканье. Запоминание.
Төбе – потолок. Холм. Макушка.
Тоғыз – девять.
Топ – каша.
Тоқсан – девяносто.
Төрт – четыре.
Тұман – туман.
Тұқым – семя. Племя.
Тұр – вставай. Стой.
Тұс – сторона.
Тұз – соль.
Түбіт – пут.
Түжіркі – тужурка.
Түйе – верблюд.
Түмен – десять тысяч.
Түн – ночь.
Түр – цвет.
Түркпен – туркмен.
Түс – сон. Цвет.
Тый – запрети.
Тыйын – копейка.
Тыңда – слушай.
Тырма – грабли. Борона.
Тырмала – борони.
Ұ
Ұйым – организация.
Ұн – мука.
Ұр – бей.
Ұста – держи.
Ұзақ – долгий; -о.
Ү.
Үш – три.
Үй – дом.
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Үй іші – семья.
Үйрен – учись.
Үйткені – потому что.
Үлкен – большой.
Үр – лай; ~еді – лает.
Үсте – наверху. Набавь.
Үстел – стол.
З.
Зауыт – завод.
Ы.
Ыстанса – станция.
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Бірінші бөлім
Часть первая.
Вводный курс.
Кіріспе күрс.
№ 1.
(бірінші нөмір)

Бала.

Балалар.

Бала. Балалар.
Балалар амандасады.
Бала амандасады.
Жолдас амандасады.
Жолдастар амандасады.
Ол амандасады.
Олар амандасады.
Ол жолдас.
Олар жолдастар.
Ол бала.
Олар бабалар.
Ол аман.
Олар аман.

Жодлас аман.
Жолдастар аман.
Бала аман.
Балалар аман.
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Аман ба?
Жолдас, аман ба?
Аман ба, жолдас?
Жолдастар, аман ба?
Жолдастар аман ба?
Аман ба, жолдастар?

– аман.
– аман.
– аман.
– аман.
– аман.
– аман.

Аман ба, жолдастар?
Бала, аман ба?
Аман ба, жолдастар?
Балалар аман ба?

– аман.
– аман.
– аман.
– аман.

Аа, Бб, Жж, Дд, Лл, Мм, Нн, Рр, Сс, Ыы, Оо.
Аа, Бб, Жж, Дд, Лл, Мм, Нн, Рр, Сс, Ыы, Оо.
Байқа (Заметь): на каком слоге ставится ударение и где стоит вопросительная цастица ба?
Жұмыс (работа): Завести особую тетрадь для словаря и ежедневно выписывать туда новые слова в алфавитном порядке. Задавайте эти вопросы
друг другу в классе, утром при встрече, дома сестрям, братьям.
№2
(Екінші нөмір)

Мынау мен.

Мынау кітап.

Мынау сен.

Мынау дəптер.
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Сен отыр!
Сен айт!
Сен кел!
Сен жаз!
Сен аш!
Сен жап!
Сен ал!
Сен бер!
Сен тұр!
Сен мұнда кел.
Мынау не?

Жолдас, сен отыр!
Жолдас, сен айт!
Жолдас, сен кел!
Бала, сен жаз!
Петір, сен аш!
Серожа, сен жап!
Антон, сен ал!
Олə, сен бер!
Женə, сен тұр!
– Бұл дəптер.
Əңгіме.
(газговор-беседа)

Петір, сен есік аш! Енді жап! Жарар, енді отыр!
Антон, сен кітап ал! Енді кітапты аш! Енді жап!
Серожа, сен дəптер ал! Енді дəптерді аш! Енді жап!
Женə, сен тұр! Енді кітап ал! Енді кітапты аш!
Енді кітапты жап. Енді мұнда кел! Енді кітапты мұнда бер! Жарар, енді
отыр!
Анə, тұр, мұнда кел, кітап бер! Жарар енді отыр!
Банə, сен тұр, айт мынау не? – Бұл кітап. – Жарар, сен отыр!
Мынау не, Берə сен тұр айт! – Бұл есік, бұл кітап, бұл дəптер. – Жарар, Берə, сен отыр.

Йй, Ее, Іі, Тт, Пп, Кк, Шш, Зз, Ұұ, Уу, Əə.
Йй, Ее, Іі, Тт, Пп, Кк, Шш, Зз, Ұұ, Уу, Əə.
В казакском языке ударение находится большею частью на
последнем слоге.
№ 3.
(Үшінші нөмір)

Жорнал жатыр.

Қағаз жатыр.
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Гəзет жатыр.

Тақта тұр.

Қарындаш жатыр.

Қалам жатыр.

Қаламұш жатыр.

Сыйа жатыр.

Пышақ жатыр.
Əңгіме.

(разговор, беседа, рассказ)
Мынау не, Петə, тұр, сен айт! – Бұл кітап. – Жарар, Петə, сен енді отыр!
Мынау не, Маша, тұр, сен айт! – Ол дəптер. – Жарайды, Маша, сен енді
отыр!
Мынау не, Манə, тұр, сен айт! – Ол жорнал. – Жарайды, Манə, сен енді
отыр!
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Мынау не, Банə, тұр, сен айт! – Ол бор. – Жарар, Банə, сен енді отыр!
Мынау не, Көлə, тұр, сен айт! – Бұл қағаз. – Жарайды, Көлə, енді сен
отыр!
Мынау не, Нійна, тұр, сен айт! – Бұл пышақ. – Жарайды, Нійна, сен
енді отыр!
Мынау не, Даша, тұр, сен айт! – Бұл гəзет. – Жарайды, Даша, сен енді
отыр!
Мынау не, Басə, тұр сен айт – Бұл сыйа. – Жарайды, Басə, сен енді отыр!
Мынау не, Өлə, тұр, сен айт! – Ол қарындаш. – Жарайды, Өлə, сен енді
отыр!
Мынау не, Мійша, тұр, сен айт! – Ол қалам. – Жарайды, Мійша, сен отыр!
Мынау не, Надə, тұр, сен айт! – Ол тақта. – Жарайды, Надə, енді сен
отыр.

Ққ, Ғғ, Өө, Гг.
№ 4.
(Төртінші нөмір)

Теңге жатыр (сом).

Шелек тұр.

Сүурет ілүулі тұр.
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Мынау не, Петə, сен тұр, айт! – Бұл теңге. – жақсы, Петə сен отыр.
Мынау не, Райа, сен тұр, айт! – Ол шаңғы. – Жарар, Райа, сен отыр.
Мынау не, Нүура, сен тұр, айт! – Бұл сүурет. – Жақсы, Нүура, сен енді отыр.
Мынау не, Саша, тұр сен айт! – Бұл күрек. – Жарайды, Саша, Енді сен отыр.
Мұнда не жатыр, Олə, тұр, сен айт! – Мұнда теңге жатыр. – Жақсы,
Олə, сен енді отыр.
Мұнда не жатыр, Грійша, тұр, сен айт! – Мұнда кітап, қағаз, дəптер,
қарындаш, қалам, бор, қаламұш жатыр. – Жарар, Грійша, сен енді отыр.
Мұнда не тұр, Мійтə, тұр сен айт! – Мұнда шелек, күрек, сыйа тұр.

Мұнда кім отыр, Болодə, тұр, сен айт! – Онда бала отыр. Онда
Олə отыр. Онда Петə отыр – Жақсы, Болодə, сен енді отыр.
Үү, Ңң.
Қызыл əскер – қаһарман.

Қаһарман қызыл əскер.
Һһ
№ 5.
(Бесінші бөлім).
Қазақша əліппе.
Казакский алфавит.
№
Қазақ
Аты.
Орысша айтылұу
(іреті) əріптері. Название
шамасы.
№
Казакские буквы
Приблизительное
попор буквы.
произношение по
русски
А
1
Аа
А
Б
2
Бб
Бе
Ш
3
Шш
Ше
Ж
4
Жж
Же
Д
5
Дд
Де
6
Ее
Е
А
7
Əə
Ə1)
Ге
Г
8
Гг
Ға2)
9
Ғғ
Һа3)
10
Һһ
І4)
Ы
11
Іі
Йот
Й
12
Йй
Ке
К
13
Кк
Ел
Л
14
Лл
Ем
М
15
Мм
Ен
Н
16
Нн
Ең5)
17
Ңң
О
О
18
Оо
Ө6)
О
19
Өө
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Ескертүу. Примечание.

1) Везде в слове Ə звучит как
ударное согласное русское Я
как в словах типа: землЯ, колЯска, Рязань, тЯга, мЯгок.
2) Ғ – глубокозадний отвердевший звонкий звук, его
глухой двойной – қ. Пишется
исключительно в твердых сочетниях.
3) Гортанный звонкий приступ к произношению следующего гласного. Һ – еще
называют придыхательным
звуком, он не имеет своей
установия** произношения и
употребляются очень редко и
в иностранных словах.
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Пп
Ққ
Рр
Сс
Тт
Ұұ
Уу
Үү
Зз
Ыы

Пе
Қа7)
Ер
Ес
Те
Ұ8)
** Ұ9)
Ү10)
Зет
Ы

П
Р
С
Т
З
Ы

4) Мягкое разновидность – ы
произносится приблизительно как послеударное ослабленное русское е в словых
типа: хочет, учитель. Пишется
в мягких сочетаниях.
5) Ң – отсутствующий в русском языке звук. Для произношения ң органам произношения дать такой же уклад, и
язык не поднимать, а прижать
к нижней челюсти и струю
воздуха вывости в нос.
6) Ө – мягкая разновидность о
пишеться в мягких сочетаниях.
7) Қ – отсутствующий в русском языке глубокозадний
клухой звук, его звонкая разновидность – ғ. на верных порах произносить қ как русское
х, чем к. Пишется қ исключительно в твердых сочетаниях.
8) Ұ – более короткий гласный, чем русское у и звучит
приблизительно как послеударное русское о в словах
типа: лесом, летом, выбор.
9) У – полугласный у и встречается всегда в соседстве с
гласными.
10) Ү – мягкая разновидность
звука ұ, встречаемый в мягких
сочетаниях.

Жұмыс: Выучить алфавитный порядок букв. Списать в тетрадь алфавть. Приготовить таблицу аофавите и вывесить на стене.
№ 6.
(Алтыншы нөмір)
Дауысты дыбыстар.
Гласные звуки.
Дауысты дыбыстар мыналар: а, о, ұ, ы, е, ə, ө, ү, і.
Спишите и подчеркните гласные звуки.
Бұл кілас. Мұнда көп бала отыр. Мұнда бар бар. Мұнда тақта бар. Мұнда бор бар. Мұнда көп кітап бар. Мұнда жақсы дəптер бар. Мұнда сүурет
бар. Мұнда есік, пеш, терезе бар. Мұнда таза.
Пійəнер таза бор!
Пійəнер азір бол!
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Гласные казакского языка по-парно делятся на твердые и мягкие. Твердой разновидности не имеет лишь е.
Твердые глассные: а, о, ұ, ы.
Мягкие гласные: е, ə, ө, ү, і.
Жұмыс: Заучить мягкие и твердые гласные.
№ 7.
(Жетінші нөмір)
Прочтите, спишите, подчеркните твердые гласные один раз, а мягкие
– два раза и обратите внимание, встречаются ли в одном в том же слове
мягкие и твердые гласные:
Кіласта мына нəрселер бар: тақта, қалам, қарындаш, қаламұш, дəптер,
сыйа, бор, қағаз, үстел, орындық, ышкап, шүбірек, кітап. Кіласта кітап,
қағаз көп. Кілас таза. Тақта таза.
Тақта тұр. Кітап жатыр. Бала отыр. Кіласта көп бала отыр. Мұнда көп
нəрсе тұр. мұнда нəрсе таза, жақсы.
Қорытұу: (вывод) В казакском языке в одном и том же слове глассные
бывают или лишь мягкие или лишь твердые. Исключение составляют
иностранные слова, как напр: кітап, кілас и др.
Жұмыс: Напишите недостающие гласные а или е.
Жекеше
единств. число
Бала
Тақта
Сыйа
Нəрсе
Дəптер
Мына
Бор
Үстел
Қағаз
Жолдас
Дыбыс

Көпше
множ. число
балалар.
тақтал-р
сыйл-р
нəрселер
дəптерл-р
мынал-р
борл-р
үстелд-р
қағаз-р
жолдаст-р
дыбыст-р
№8
(Сегізінші нөмір)

Сравните произношение о и ө в следующих казакских и русских словах:
Тол
бол
қол
қон
Төл
бөл
кол
көн
Только
больше
кольцо
конь
Қорытұу: О встречаются в твердых, а е в мягких сочетаниях.
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Сравните произношение казакских а, ə и русского я в следующих словах:
Ал
сан
аз
нан
Əн
сəн
əзір
нəн
Білəл
тəртіп
нəн
Земля
тяжесть
няня
Қорытұу: Ə выговаривается мягче чем а приблизительно как ударное
русское я, стоящие после согласного.
Əңгіме.
Пійəнер əзір бол. Пійəнер қашанда əзір. Пійəнер тəртіпті бол. Қызыл
əскер əзір бол! Қызыл əскер қашанда əзір. Қызыл əскер тəртіпті.
Бала таза бол. Бала санды бөл. Сол қол. Үлкен көл.
№9
(Тоғызыншы нөмір)
Сравните произношение ы и і и всего слова, в котором стоит ы или і.
Сыз
қыр
тый
Сіз
кір
тій
Сравните произношение і с русским неударным е, стоящем после ударение в следующих словах:
Тіл
тірі
кір
Учитель
матери
буккер
Қорытұу: і есть мягкая разновидность звука ы и произноситься приблизительно как послеударное русское е.
Сравните произношение ұ и ү и всего слова, в котором они стоят.
Ұр
ұрады
сұр
тұр
тұсы
Үр
үреді
сүр
түр
түсі
Сравните произношение ұ с русским послеударным о, стоящим после
ударения:
Тұман
сұм
құм
тұт
Летом
лесом
э-хом
этом
Қорытұу: ұ есть твердая разновидность звука у и поризноситься приблизительно как русское полседарное о.
№ 10
(Оныншы нөмір)
Дауыссыр дыбыстар
Согласные звуки
Дауыссыз дыбыстар мыналар:
б, ш, ж, д, г, ғ, һ, й, к, л, м, н, ң, п, қ, р, с, т, у, з.
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Согласные звуки казакского языка по-парно делятся на глухие (қатаң)
и звонкие (ұйаң), при этом некоторые звонкие не имеют соответствующих
глухих:
Глухие: п, т, с, ш, к, қ
Звонкие: б, д, з, ж, г, ғ, р, л, м, н, ң, у, й, һ.
Найдите по карте перечисленные города, спишите их названия и подчеркните звонкие один раз, а глухие звуки – два раза.
Қазағыстан қалалары:
Алматы, Семей, Керекүу, Қарқаралы, Ақмола, Атпасар, Көкшетау,
Қызылжар, Қостанай, Торғай, Ырғыз, Ақтөбе, Темір, Ойыл, Жымпыйты,
Теке, Үйшік, Қызыл-орда, Түркістан, Шімкент, Əулійе-ата, Жəргент тағы
басқалар.
№ 11
(Он бірінші нөмір)
Бақыла (наблюдай): с какого звука, глухого или звонкого, начинается
приставке, если в конце корня стоит глухой звук? А если в конце корня
стоит звонкий звук, или гласный звук?
Мынау кілас. Кіласта нəрсе көп. Кітап үстелде жатыр. Бала орындықта
отыр. Балалар партада отыр. Тақта ійденде тұр. оқытұушы орындықта
отыр. Парталар ійденде тұр. шүбірек терезеде жатыр. Бор тақтада жатыр.
Сыйа ышкапта тұр.
Менде дəптер юар.
Сенде пышақ бар.
Онда қағаз бар.
Кімде кітап бар?
Антонда, Петірде, Тараста, Бөрійсте кітап бар.
Қорытұу: Если корень слова оканчивается на глухой звук, то приставка
начинается с глухого звука. Усли корень оканчивается на звонкий или гласный звук, то приставка начинается со звонкого звука.
Спишите и вместо черточки поставьте т или д.
Қалқоз-а мектеп бар.
Мектеп-а бала көп.
Мектеп таза жана жақсы
Бала-а кітап, дəптер көп.
Бала-а жаңа əліппе бар.
Мен-е жаңа əлеппе бар.
Мен-е қазақша жаңа əліппе бар.
Мен-е қазақша жаңа əліппе бар.
Кітап-а жақсы сөз бар.
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Кілас-а тақта, үстел, орындық бар.
Орындық-а оқытұушы отыр.
Балалар парта-а отыр.
№ 12.
(Он екінші нөмір)
Бақыла: В соседстве с какими звуками стоит у и й.
Сыйа үстелде тұр.
Үстел еденде тұр.
Сұу сауытта тұр.
Пійəнер оқұуда отыр.
Оқытұушы кіласта отыр.
Сергей мұнда отыр.
Қорытұу: у, й всегда стоят в соседстве с гласными звуками.
№ 13
(Он үшінші нөмір)
Бақыла: В каких случаях пишется ұу и үу.
Оқытұушы
Оқұушы
Сұу
Тұу
Жұу
Келүу

Берүу
Тұрұу
Отырұу
Жазұу

Оқұу
Шұура
Ұура
Нүурə

Қорытұу: Там, где слышится долго как русское у, пишется в твердых
словах ұу, а в мягких үу.
Жұмыс: Спишите и вместо черточки поставьте ұу или үу.
Бала қол ж-.
Пійəнер қызыл т- алды.
Маған а- бер.
Сабақ оқ- керек.
Қағаз жаз- керек.
Сөз айт- керек.
Есік аш- керек.
№ 14
(Он төртінші нөмір)
Бақыла: В каких случаях пишется ый и ій.
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Мəшійне
Сыйа
Сыйыр

Мыйша
Бəсійлій
Терентій
Ійра
Нійна

Қорытұу: Там, где слышится долго как русское ұ, пишется в твердых
словах ый, а в мягких ій.
Жұмыс: Спишите и поставьте вместо черточки ый или ій.

Аты

Бар

Бөр –а . . . . . .

+

Дым– р . . . . . . .

+

Жоқ

Емел – əн . . . . . . .

+

Екəтер – нə . . . . . .

+

Гр – гөр. . . . . . .

+

З – нəдə . . . . . . .

+

М – қа – ыл . . . . . .

+
№ 15.
(Он бесінші нөмір)

Бақыла: Какие звуки не встречаются в конце казакских слов.
Кітап
Сағат
Есік
Жоқ
Көп
Қорытұу: В конце казакских слов не бывает б, д, г, ғ, а бывает п, т, к, қ.
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Екінші бөлім.
Часть вторая.
Оқұу, жазұу жəне сөйлеу.
Чтение, письмо и разговор.
№ 1 сабақ
№ 1 урок
Жолдастар, амансыңдар ма?
Шүкір.
Жолдастар, отырыңдар!
Жолдастар, шұуламаңдар!
Жолдастар, сабақ бастаймыз.
Жолдастар, қазақша сабақ бастаймыз.
Тыңдаңдар!
§1
Сұрау: Кім?
Мынау кім? жолдас, Петроп, тұр сен айт! – Ол Сергейіп, Сен
кім? – Мен Петроп. Мен кім? – Сен оқытұушы. Жақсы, Петроп, сен енді
отыр.
Бұл кім? жолдас, Гөлдман, тұр сен айт! – Бұл жолдас Беккір. – Сен кім?
– Мен Гөлдман. Мен кім? – Сен оқытұушы жодас Шапұшнійкөп. – Жарайды, Гөлдман, сен енді отыр.
§ 2.
Жазұу.
Балалар, дəптер мен қалам алыңдар!
Маша, Мұнда кел, тақтаға жаз!
Сендер көшіріңдер!
Маша, жаз!
Жолдастар аман ба?
Жолдастар, қата бар ма? – Қата жоқ. – Жақсы, Маша отыр. Шұура, енді
мұнда сен кел! Жаз!
Жолдастар, шұулама!
Қараңдар, қата бар ма? – Қата жоқ. – Жақсы, көшіріңдер. Шұура, сен
отыр. Даша, енді сен кел! Жаз!
Жолдастар, отырыңдар!
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Қараңдар, қата бар ма? – Қата жоқ. – Жақсы, көшіріңдер! Даша, сен
отыр. Банə, енді мұнда сен кел! Жаз!
Жолдастар, сабақ бастаймыз!
Қараңдар, қата бар ма? – Қата жоқ. – Жарайды, көшіріңдер!
§3
Жолдастар, енді кітап ал!
Жолдастар енді кітап аш!
Петə, № 1 сабақ оқы! Райа, сен бері қарай оқы. Райа болды, Кəтə, енді
сен əрі оқы.
Балалар сабақ бітті. Жолдасттар, сабақ, бітті. Жолдастар, қош! Қош,
қош, қош!
№ 2 сабақ
№ 2 урок
Аман ба, жодластар!
Отрыңдар!
Шұұуламаңдар!
Тыңдаңдар!
Сабақ басталды. Қазақ тілі болады. «Атың кім» деген сұрауды оқыймыз. Мен сұраймын, сендер жауап беріңдер.
§1
Атың кім? деген сұрау.
Атың кім? Семенов тұр, сен жауап бер! Атың Төлə. Менің атым Төлə. –
Жарайды, Төлə сен енді отыр!
Оның аты кім№ Сергейіп, тұр сен айт! – Оның аты Көлə. Аты Көлə. –
Жарайды, Сергейіп енді сен отыр!
Əкең аты кім? Сенің əкең аты кім? Петə тұр, сен жауап бер! – Əкем
аты Антон. Менің əкем аты Антон. – Жақсы Петə, сен енді отыр! Оның
əкесінің аты кім? – Оның əкесінің аты Александыр. Əкесінің аты Александыр.
Пəмійлійең кім? Сенің пəмійлійең кім? Маша, тұр сен айт. – Менің
пəмілійем Красноуа. Пəмілійем Красноуа. Жарар, Маша сен енді отыр! –
оның пəмілійесі кім? Шұура, тұр сен жауап бер! Оның пəмілійесі Нөуійкөп. Пəмілійесі Нөуйікөп.
Жазұу.
Лійза, сен мұнда кел! Атыңды, пəмілійеңді жаз!
Қараңдар! Қата бар ма? – Қата жоқ. – Жақсы, Лійза, сен енді отыр.
Шұура сен тақтаға кел! Атыңды, пəмілійеңді жаз!
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Балалар қараңдар! Қата бар ма? – Қата бар. Қайда қата бар? Шұура
деген сөзде қата бар. Онда не керек? Онда «ұу» керек. Шұура, түзет! Жарайды енді отыр!
Бөлдə, енді, сен тақтаға кел! Атыңды, пəмілійеңді жаз!
Балалар, қараңдар, қата бар ма? Қата бар. Қата қайда бар? Қата Мыйқойлоп деген сөзде. Онда не керек? Онда «ый» керек. Бөлөдə, түзет! Жарайды енді отыр!
Учитель пишет на доске и громко произносит, а ученики списывают в
свои тетради.
Осы шақ – простое настоящее время.
Жекеше – единств. число.
1-жақ. Мен тұрмын.
Мен жүрмін.
2-жақ. Сен тұрсың.
Сен жүрсің.
3-жақ. Ол тұр.
Ол жүр.

Көпше – множеств. число.
Біз тұрмыз.
Біз жүрміз.
Сіз тұрсыз.
Сіз жүрсіз.
Олар тұр.
Олар жүр.
§ 2.
Оқұу.

Балалар, енді кітап алыңдар!
Енді, кітап ашыңдар!
Енді мен оқыймын тыңдаңдар!
Енді, Мійтə, сен оқы! Енді, Райа, сен əрі оқы! Енді, Нəдə сен əрі оқы.
Енді, Даша қайта оқы!
Мійша мұнда кел. Сергей онда бар. Саша кітап оқы. Шұура жазұу жаз.
Əлексей отыр, кітап оқы. Бəсійлій тұр, жауап бер. Оқытұушы орындықта
отыр. Оқұушылар партада отыр.
Мен жүрмін. Сен жүрсің. Ол жүр. Мен партада отырмын. Сен орындықта отырсың. Ол партада отыр.
Сіз орындықта отырсыз. Біз партада отырмыз. Сіз кіласта сабақта
отырсыз. Біз кіласта сабақта отырмыз. Олар кіласта сабақта отыр.
Қорытұу: 1) Корень глагола-повенительное наклонение 2-го лица единственного числа.
2) В настоящем времени к корьню прибавляются следующие приставки:
В 1-ом лице –
Во 2-ом лице –

Един. числе.
мың-мін,
сың-сің,

Множ. числе.
мыз-міз.
сыз, сіз.

3) Настоящее время в 3-м лице не имеет приставок.
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№ 3 сабақ.
Аман ба, жолдастар! Отырыңдар! Шұуламаңдар! Тыңдаңдар! Жауап
беріңдер! Қазақша сабақ басталады. «қайда қашан?» деген сұрауды оқыймыз. Мен сұраймын, сендер жауап беріңдер.
§1
Қайда? Қашан? деген сұрау.
Кіласта кім жоқ? Райа, тұр, сен жауап бер! – Кіласта Маша жоқ. – Жарайды сен отыр.
Сабақта кім жоқ? Борə, тұр, сен жауап бер! – Сабақта Маша жоқ. – Жақсы, Борə, сен енді отыр!
Кітап қайда? Петə, тұр сен жауап бер! – Кітап ышкапта. Жарайды, Петə,
сен отыр!
Антон, бор ал! Даша, сен айт, Антонда не бар? – Антонда бор бар. – Бор
қайда? – Бор Антонда. Жақсы, Даша сен отыр!
Кəтə, сен қағаз ал! Енді жауап бер, сенде не бар? Менде қағаз бар. Қағаз
қайда? – Қағаз менде. – Қағаз кімде? – Қағаз менде. Жарайды, Кəтə, сен
отыр!
Басə, сен есік аш! Надə, сен қазақша жауап бер, есікте кім тұр. Есікте
Басə тұр. – Басə қайда тұр? – Басə есікте тұр. Жарайды, Надə сен отыр!
Тоғыз сағатта мұнда кім келді? Тоғыз сағатта мұнда Петə келді. Мұнда
Петə қашан келді? Мұнда Петə тоғыз сағатта келді.
Қорытұу: Слова отвечающие на вопросы қайда? қашан?, указывают
местонахождение чего-нибудь ставятся в местном падеже жатыс жалғау.
Жатыс имеет приставку да-де, та-те.
§2
Оқұу.
Прочтите и обращайте вимание когда жатыс жалғау окончивается на
та-те и когда на да-де.
Біз кіласта. Біз сабақта. Біз қазақша сабақта. Біз мектепте. Біз жақсы
мектепте. Мектеп қалқозда. Қалқозда мектеп бар. Бізде кітап көп. Бізде
қазақша кітап көп. Кітап ышкапта тұр. Бор терезеде жатыр. Балалар партада отыр. Оқытұушы орындықта отыр. Парталар ійденде тұр. Бұрышта
Ленін сүуреті тұр.
Мен кітап оқып отырмын. Сен жазұу жазып отырсың. Ол сөйлеп
тұр. оқытұушы сұрап отыр. Лқұушы жауап беріп тұр. оқұушылар тыңдап
отыр. Оқытұушы айтып тұр. Оқұушылар жазып отыр. Оқұушы оқып жүр.
Оқытұушы оқытып жүр.
Сіз айтып тұрсыз. Біз жазып отырмыз. Олар сөйлеп тұр. Сіз оқып тұрсыз. Біз жазып отырмыз. Сіз сөйлеп тұрсыз. Біз тыңдап отырмыз. Олар
жазып жатыр.
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Қорытұу: 1) После звонких и гласных звуков жатыс жалғау принимает
приставку в твердых словах да, в мягких словах –де; а после глухих звуков
в твердых словах та, в мягких те.
2) Основные глаголы сложные глаголы настоящего времени принимают приставку а) п если корен с последним гласным звуком. б) ып или іп
– если основа с последним согласным звуком.
§3
Жазұу.
Учитель пишет на доскке, а ученики пишут в свои тетради.
Осы шақ – Сложное настоящее время
1-жақ
2-жақ.
3-жақ.

Жекше – единств. число.
Мен кітап оқып отырмын –
Мен оқұу оқып жүрмін –
Сен кітап оқып отырсың. –
Сен оқұу оқып жүрсің. –
Ол кітап оқып отыр. –
Олап оқұу оқып жүр

Көпше – множеств. число.
Біз кітап оқып отырмыз.
Біз оқұу оқып жүрміз.
Сіз кітап оқып отырсыщ.
Сіз оқұу оқып жүрсіз.
Олар кітап оқып отыр.
Олар оқұу оқып жүр.

Дописать приставку жатыс жалғау.
Сабақ
Сабақ
ПешЕсікМенБіз-

тоғыз
сағат
отын
адам
кітап
кітап

сағаттоғызжоқ.
жоқ.
бар.
көп.

басталады.
басладаы.

§ 2.
Оқұу.
Мен онда бара жатырмын. Сен мұнда келе жатырсың. Ол сабаққа бара
жатыр. Оқұушы мектепке бара жатыр. Жұмысшы зауытқа бара жатыр. Қызметкер қызметке бара жатыр. Оқытұушы сабаққа келе жатыр. Жұмысшы
жұмысқа бара жатыр. Қызметші қызметке келе жатыр.
Біз мектепке сабаққа бара жатырмыз. Сіз пəбрікке жұмысқа бара жатырсыз. Ол мекемеге қызметке бара жатыр. Сіз асқанаға бара жатырсыз.
Сіз үйге бара жатырсыз. Ол жатаққанаға бара жатыр.
Қорытұу: 1) слова отвечающие на вопрос қайда (куда?) и т.д. принимают след приставки – а) ға или ге если корень с последним гласным или звонким звуком; б) қа или ке если корень последним глухим звуком.
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2) Основные глаголы сложных глаголов настоящего времени принимают приставку а) й если корень с последним гласным звуком. б) а или е –
если корень с последним согласным звуком.
Жазұу.
Учитель пишет на доске, а ученики пишут в свои тетради.
Осы шақ – Сложное настоящее время
Жекеше – единств. число.
1-жақ.
2-жақ.
3-жақ.

Мен мектепке, сабаққа бара жатырмын.
Мен асқанаға, үйге келе жатырмын.
Сен мектепке, сабаққа бара жатырсың.
Сен асқанаға, үйге келе жатырсың.
Ол мектепке, сабаққа бара жатыр.
Ол асқанаға, үйге келе жатыр.
Көпше – множеств. число.

1-жақ.
2-жақ.
3-жақ.

Біз мектепке, сабаққа бара жатырмыз.
Біз асқанаға, үйге келе жатырмыз.
Сіз мектепке, сабаққа бара жатырмыз.
Сіз асқанаға, үйге келе жатырсыз.
Олар мектепке, сабаққа жатыр.
Олар асқанаға, үйге бара жатыр.
№ 4 сабақ.
§ 1.

Аман ба, жолдастар? ОТырыңдар! Шұуламаңдар! Тыңдаңдар! Қазақша
сабақ басталады. Мен сұраймын, сендер жауап беріңдер! Кітап алыңдар!
Кітап ашыңдар! Кітап оқыңдар!
Қайда?
Мектепте
Кіласта
Қалқозда
Бізде
Мұнда
Қашан?
Сағат онда
Он сағатта
Тоғыз сағатта
Сағат тоғызда

Мəшійне
Бала
Сабақ

§ 1.
Не?

Не? Кім?
Сабақ
Оқытұушы
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Жоқ.
Тұр.
Көп.
Отыр.
Басталады.
Келеді.
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§3
Оқұу.
Қағаз мұнда жатыр. Бор терезеде жатыр. Кітап партада жатыр.
Оқытұушы алда тұр. Балалар кіласта отыр. Терезе оңда тұр.
Есік солда тұр. Тақта алда тұр. Ышкап артта тұр. Төбе үсте тұр. Ійден
аста жатыр. Кереге жанда тұр. Петə алда отыр. Даша солда отыр. Банə
артта отыр. Кітап алда жатыр.
Қорытұу: жатыс жалғау отвечают на вопрос: қайда? қашан? и соответствует русскому предложному падежу (с предлогами и, на, и родительсному с предлогами у.
Сабақ бітті. Балалар, кітап жап! Қош!
№ 5 сабақ
Балалар, аман ба? Отырыңдар! Шұуламаңдар! Қазақша сабақ басталады. Тыңдаңдар! Кіласта кім жоқ? Тағы кім жоқ? Кəті неге жоқ, кім біледі?
– Кəтə бүгін аурұу. Жарайды, отыр!
Өлə, тұр, жатыс жалғау тұуралы айт! – Жақсы отыр. Енді жаңа сабақ
оқыймыз. Бүгін «не қылдың?» деген сұрау оқыймыз. Мұнда қараңдар.
§1
Учитель пишет на доске, и попутно громко произносит, а дети списывают свои тетради.
Өткен шақ – прошедшее время.
Жекеше – единственное число
Мен қат
Сен қат
Ол қат

алдым
алдың
алды

,
,
,

оқыдым
оқыдың
оқыды

,
,
,

аштым.
аштың.
ашты.

Көпше – множественное число.
Біз қат алдық
Сіз қат алдыңыз
(сендер қат алдыңдар
Ол қат алды

,
,
,
,

оқыдық
оқыдыңыз
оқыдыңдар
оқыды

,
,
,
,

аштық.
аштыңыз.
аштыңдар)
ашты.

Қорытұу: 1) В прошедшем времени к корню прибавляются после звонких и гласных «д» (звонкие спряжение) и после глухих «т» (глухое спряжение).
2) Единственное и множественное число 3-го лица имеют одно и то-же
окончание.
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§ 2.
Жұмыс: проспрягать устно глаголы в өткен шақ в следующих предложениях:
1. Мен сабақ түсіндім.
2. Мен қазақша білдім.
3. Мен есік жаптым.
4. Мен ышкап аштым.
5. Мен сабақта болдым.
6. Мен қағаз жаздым.
7. Мен қазақша сұрадым.
8. Мен қазақша жауап бердім.
9. Мен жұмыс қылдым.
10. Мен жұмыс істедім.
§3
Оқұу.
Мен бүгін ерте тұрдым. Сонан соң жұуындым, кійіндім, тарандым, шай
іштім. Шайда нан жедім.
Сонан соң мұнда келдім. Мұнда сағат тоғызда сабақ басталды. Біз қазақша сабақ оқыдық. Біз қазақша білдік. Біз қазақша түсіндік. Енді сабақ
бітті. Қош, балалар!
№ 6 сабақ.
Балалар, аман ба? Отырыңдар! Шұуламаңдар! Бүгін сабақта кім жоқ?
Түгел. Қазақша сабақ басталады. Тыңдаңдар! Қазақша кітап алыңдар,
ашыңдар, оқыңдар. Мійтə, сен оқы!
§ 1.
Кім? Не?
Мен

Қайда?
Кіласта

Істеді?
етті?
қылды?

Не?
сабақ
гəзет
кітап
қазақша

оқыдым
жаздым
аштым
алдым

Сен

оқыдың
жаздың
аштың
алдың

Ол
Олар

оқыды
жазды
ашты
Алды
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Біз

оқыдық
жаздық
аштық
Алдық

Сіз (сендер)

оқыдыңыз (оқыдыңдар)
жаздыңыз (жаздыңдар)
аштыңыз (аштыңдар)
алдыңыз (алдыңдар)

§ 2.
Жазұу.
Петə, мұнда кел, жаз!
Мен кіласта сабақ оқыдым.
Петə, сен не қылдың? Мен жаздым. Қараңдар!
Қата бар ма? Қата жоқ. Жақсы, сен отыр. Маша, сен мұнда кел, жаз!
Сен қазақша сабақ оқыдың
Маша, сен не қылдың? Мен жаздым. Қараңдар, қата бар ма? Қата барЮ
Қата қайда бар? Қата оқыдың деген сөзде бар. Онда не керек. Онда айағында «ң» керек. Маша түзет! Түзеттің бе? Түзеттім.
Составьте на предыдущей таблице предложения и напигите их в тетрадях.
§3
Оқұу.
Обратите внимание, где ставится глагол – сказуемое в предложении.
Біз бүгін ерте тұрдық. Сонан соң біз жұуындық, кійіндік, тарандық,
шай іштік. Онан соң мұнда келдік. Мұнда біз сабақ оқыдық. Біз қазақша
сабақ оқыдық. Біз қазақша жаздық. Біз қазақша сөйледік. Біз қазақша көп
сөз білдік. Біз қазақша көп сөз түсіндік. Енді бұл сабақ ітті. Енді қоңрау
болады.
Қорытұу: глагол – сказуемое ставится всегда в конце предложения.
№ 7 сабақ.
Жолдастар, тыңдаңдар, əрі қарай оқыймыз! Өткен сабақты қайта
оқыңдар! Оқыңдар! Жазыңдар! Сұраңдар! Жауап беріңдер!
§ 1.
Біз бүгін нəрсе түстерін оқып білеміз. Түстер мыналар: ақ, қара, қызыл, көк, жасыл, сұр, қоңыр, сары.
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Онан соң біз бір жаңа сұрау оқыймыз. Ол сұрау: «Қандай?» «Мынау
қандай нəрсе?»
Мныау көк кітап. Мынау ақ қағаз. Мынау қара қарындаш. Мынау сары
қалам. Мынау сұр қағаз. Мынау сары орындық. Мынау қоғыр ышкап.
Мынау жасыл сыйаү мынау қызыл тұу.
Көк кітаптар үстелде жатыр. Ақ қағаздар партада жатыр. Қара сыйалар
ышкапта тұр. Қызыл тұулар қызыл бұрышта тұр. Ақ қағаздар мұнда жатыр. Сары орындықтар ійденде тұр. Жасыл қалам менде. Қоңыр үстел алда
тұр. Қоңыр ышкап артта тұр. сұр сорғыш сенде.
Қорытұу: 1) прилагательные – определение ставятся перед определаемым словом, 2) определение не согласуются с определенными словами ни
в числе, ни в падеже, а состоят всегда в единственном числе, в именительном падеже (атау).
§2
Жазұу.
Напишите ответом на вопросы
Сұрау:
Мынау қандай қалам?
Сенде қандай қарындаш бар?
Сенде қандай сыйа бар?
Сенде қандай сорғыш бар?
Сенде қандай кітап бар?
Кіласта қандай пеш бар?
Кіласта қандай есік бар?
Мұнда қандай ышкап тұр?
Мұнда қандай парталар тұр?
Мұнда қандай орындықтар тұр?
Мұнда қандай үстелдер тұр?

Жауап:
Бұл . . . . . . . . . . .. . .. . .
Менде . . . . . . . . . . . . . .
Менде . . . . . . . . . . . . . .
Менде . . . . . . . . . . . . . .
Менде . . . . . . . . . . . . . .
Кіласта . . . . . . . . . . . . .
Кіласта . . . . . . . . . . . . .
Мұнда . . . . . . . . . . . . . .
Мұнда . . . . . . . . . . . . . .
Мұнда . . . . . . . . . . . . . .
Мұнда . . . . . . . . . . . . . .
§ 3.
Оқұу.

Бізде жұмыс бұрышы бар. бізде қызыл бұрыш бар. жұмыс бұрышында
біз бүгін жұмыс қылдық. Біз қызыл тұу жасадық. Ол қызыл тұу қызыл
бұрышта тұр. Біз, ақ, қызыл, жасыл, көк, сары, сұр қағаздан ойыншық жасадық. Ол ойыншықтар: Айырпылан, тірəктір, аптамабіл, арба, қызыл тұу
жана басқалар.
Расскажите по-казакски, что поняли из прочитанного.
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№ 8 сабақ.
§ 1.
Қайда
Мектепте

Қандай
үлкен
кең
жарық
бійік

Не?
бөлмелер

бар

Бар?

Кілас

үлкен
кең
жарық
бійік

терезелер

бар

Ійденде

кішкене
аласа
тар

орындықтар

бар.

Оңда

аласа
кішкене
тар
ескі

ышкап

тұр.

Солда

үлкен
жаңа

қарта

тұр.

Алда

қара
үлкен
жаңа

тақта

тұр.

Артта

үлкен
кішкене
жаңа
ескі

ұрандар

тұр.

Бізде

ақ
қызыл
көк
қара
сары
сұр

кітаптар

бар.

§ 2.
Оқұу.
Қызыл бұрыш.
Бізде қызыл бұрыш бар. Қызыл бұрыш кең, үлкен емес бірақ таза. Мұнда қараңғы емес жарық. Алда Ленін сүуреті қызыл тұулар бар. Онда үлкен,
кішкене, ұзын, қысқа, бійік, аласа үстелдер бар. Үстелдерде жаңа гəзет,
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жаңа жорнал бар. Оңда үлкен, бійік қызыл ышкап тұр. Бұл ышкапта ескі
гəзет, жорнал жатыр. Аста жаңа ағаш ійден бар. жоғарыда електір шам тұр.
сол қабырғада үлкен кішкене, ұзын, қысқа ұрандар тұр. оң қабырғада қызыл, көк, сары, жасыл, сұр, қоңыр пылакаттар тұр.
§3
Жазұу.
Опишите ваш класс, потом комнату по следующим вопросам:
Сіздің бөлме үлкен бе? Бөлме ұзын ба? Бійік пе? Қабырғалары қандай?
ійдені қандай? Бөлмеде не бар? Оңда не бар? Солда не тұр? Алда не тұр?
Артта не тұр? Аста не бар? Жоғарыда не бар? Үстел қандай? Орындық
қандай? Пеш қандай? Есік қандай? Ышкап қандай? Керүует қандай жана
қайда тұр?
№ 9 сабақ.
§ 1.
Оқытұушы келді. Ол: «балалар аманба?» – деді. Сабақ басталды. Қазақша сабақ басталды. Жұмыс басталды. Біз отырдық, қазақша оқыдық. Біз
бүгін сан үйрендік жана қанша? неше деген сұрау үйрендік.
Оқытұушы: «Мұнда неше парта бар, Маша сен, сана!» – деді. Мен
бұлай санадым.
1 – бір
6 – алты
2 – екі
7 – жеті
3 – үш
8 – сегіз
9 – тоғыз
4 – төрт
5 – бес
10 – он
Бұл санды ұмытпаңдар, жаттап алыңдар! Енді, Петə, сен қайта сана:
бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он. Енді, даша, сен қайта
сана! Райа, сен сана.
Біз бұл санды жаттап алдық.
Онан соң ондықтарды үйрендік. Ондықтар мыналар:
§2
20 – жыйырма
30 – отыз
40 – қырқ
50 – елүу
60 – алпыс

70 – жетпіс
80 – сексен
90 – тоқсан
100 – жүз
1000 – мың

«Мійтə, сен ондықтарды қайта сана!» деді оқытұушы. Мійтə бұлай санады: он, жыйырма, отыз, қырық, елүу, алпыс, жетпіс, сексен, тоқсан, жүз,
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мың. Оқытұушы: дұрыс, Мійтə, енді сен отыр. Енді санды əрі үйренеміз.
Енді бұлай санаймыз.
11 – он бір.
12 – он екі
19 – он тоғыз
44 – қырқ төрт
67 – 20 – жыйырма 70 – жетпіс
30 – отыз
80 – сексен
40 – қырқ
90 – тоқсан
50 – елүу
100 – жүз
60 – алпыс
1000 – мың
Алпыс жеті
138 – жүз отыз сегіз
200 – екі жүз
102 – жүз екі
915 – тоғыз жүз он бес
2304 – екі мың үш жүз төрт.
Оқұушы: бұл қыйын емес екен!
Оқытұушы: йа, бұл қыйын емес, тіпті оңай.
Оқытұушы: Мына санды қазақша айтыңдар:
17
15
14
16

21
23
33
38

44
46
55
59

66
63
68
77

71
88
82
99
93

101
102
303
300
103

501
102
505
1001
1020

§ 3.
Мына сұрауларға жауап жазыңдар:
Кіласта неше оқұушы отыр?
Кіласта . . . . . . . оқұушы отыр.
Мұнда қанша парта бар?
Мұнда . . . . . . . . парта бар.
Мұнда неше орындық бар?
Мұнда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Мұнда неше тақта тұр?
...........................
Мұнда қанша үстел тұр?
...........................
Мұнда неше ышкап тұр?
...........................
Бөлмеде қанша бұрыш бар?
...........................
Бөлмеде неше пеш бар?
...........................
Бөлмеде қанша терезе бар?
...........................
Сенде неше кітап, қарындаш, дəптер бар? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Біз қазақша неше сабақ оқыдық?
...........................
Біз қазақша неше бет оқыдық?
...........................
Қорытұу: 1) единицы, десятки, сотня и тысяча имеют особые названия,
2) остальные числи считаются с высшего разряда и постпенно счет перехоит на нисший разряд, как и в русском языке, 3) в противовес русскому
языку в казакском языке числительные на требуют после себя косвенных
падежей и множественного числа.
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№ 10 сабақ.
(жалғасы – продолжение).
Бүгін əрі қарай тағы сан үйренеміз. Онан соң нешінші? деген сұрау
үйренеміз.
§1
Ай аттары:
Бір жылда он екі ай бар. бір айда отыз күн бар. кей айларда 31 күн бар.
бір күнде жыйырма төрт сағат бар. Күн мен түн – жыйырма төрт сағат. Бір
сағатта алпыс мүйнет. Бір мүйнетте алпыс секүнт. Жылда төрт мезгіл: қыс,
жазғытұр, жаз, күз. Бес күн жұмыс, алтыншы күн дем алыс.
Бірінші ай ғынұуар. Екінші ай пебрал. Үшінші ай март. Төртінші ай
əпрел. Бесінші ай май. Алтыншы ай үйен. Жетінші ай үйел. Сегізінші ай
ағұс. Тоғызыншы ай сінтəбір. Оныншы ай өктəбір. Он бірінші ай нойəбір.
Он екінші ай декəбір. Декəбір, ғынұуар, пебрал қыс айлары. Март, əпрел,
май жазғытұр айлары. Үйен, үйел, ағұс, жаз айлары. Сінтəбір, өктəбір,
нойəбір күз айлары.
Бір жылда үш жүз алпыс бес күн.
Қорытұу: числительные порядковые образуются посредством прибавления к воследней цифре приставки ыншы или інші (после гласных ншы,
нші), напр. он алтыншы.
§2
Төменгі сұрауларға жауап жазыңдар:
Бүгін нешінші өктəбір? Кеше нешінші өктəбір еді? Ертең нешінші өктəбір? Бұл қай ай? Бұл қай ай? Бұл нешінші ай? Бұл нешінші сабақ? Өктəбірде неше күн? Қазыр сағат неше? Бүгін айдың несі? Кеше айдың несі?
Ертең айдың несі? Бір жылда неше ай бар? Бір жылда неше күн барЮ Бір
күнде неше сағат бар? Бір күнде неше сағат сабақ болды?
§ 3.
Оқұу.
Бұл ай өктəбір. Бүгін 29 өктəбір. Кеше 28 өктəбір еді. Ертең 30 өктəбір.
1920 жылы 4 өктəбірде Орымборда Қазағыстан 1 кеңестер сійезі шақырылады. Сійез Қазағыстан аптаномыйалы сатсыйалдық Кеңес респүблікесін
жарыйалады. Бұл сөз қысқаша Қ.А.С.К.Р. деп жазылады. Сійез орталық
атқарұу кəмійтет сайлады. Сійез кəмійсерлер кеңесін сайлады (ҚҚКК).
Сонан соң Қалық кəмійсерлерін сайлады, кəмійсерійеттерді құрды. Орталық атқарұу кəмійтеті Қалық кəмійсерлер кеңесі, кəмійсерійеттер Қазаағыстанның үкіметі. Кəмійсерлер үкімет мүшелері. Қазағыстан үкіметі,
үкімет мүшелері қазыр Алматыда тұрады. Алматы – Қазағыстан астанасы.
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4 өктəбір Қазағыстан респүблікесінің күні. 4 өктəбір Қазағыстанда үлкен мыйрам. Біз 4 өктəбірде мыйрам жасадық.
Жасасын өктəбір төңкерісі!
№ 11
§ 1.
Уақыт (мезгіл)
Əңгімелесүу.
Сұрау:

Жауап:

Уақыт қанша, айтыңызшы!

Əлі ерте.
Кеш.
Кеш болды.
Қазыр сағат бір.
Қазыр екі сағат 20 мүйнет.
Қазыр екі жарым сағат.

Сабақ қашан басталады?

Тоғыз сағатта.
Сегіз жарым сағатта.
Он сағатта.
Он сағат елүу мүйнетте.
Он бір жарым сағатта.

Қазақша сабақты қашан оқыдың? Бүгін оқыдым.
Кеше оқыдым.
Мана оқыдым.
Жаңа оқыдым.
Кеше кешке оқыдым.
Мана ертеңгісін оқыдым.
Былтыр оқыдым.
Быйыл оқыдым.
Сен бүгін қашан тұрдың?

Мен бүгін ерте тұрдым.
Мен бүгін кеш тұрдым.
Мен бүгін сағат алтыда тұрдым.
Мен бүгін алты сағатта тұрдым.
Мен бүгін ертеңгісін сағат алты
жарымда тұрдым.
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Мен бүгін алты жарым сағатта
тұрдым.
§ 2.
Жазұу.
Төменгі сұрауға жауап жазыңдар:
Төңкеріс көлемдері.
Өктəбір төңкерісі қашан қашан болды? ...............................................
Ленін қашан өлді? ...................................................................................
Парыйж кəмүунəсі қай жылы құрылды? ..............................................
Пебрал төңкерісі қай жылы қай айда, қай күні болды? .......................
Май мыйрамы қашан болады? ...............................................................
Қазағыстан респүблікесі қашан жарыйаланды?...................................
1883 жылы 14 мартта Лондында кім өлді? ...........................................
Жас пійəнер күні қашан болады?...........................................................
Жұмысшы əйелдер күні қашан болады? ...............................................
Қызыл əскер күні қашан болады? ..........................................................
Ленін қайда өлді? ....................................................................................
§3
Оқұу.
Бұрын қалықты патша үкіметі бійледі. Патша үкіметі – байлар үкіметі.
Байлар үкіметі жұмысшыларды, бүтін еңбекшілерді езді. Жұмысшылар
мен қара шарұуа одақтасты. Бұларды, кəмүнес партыйасы бастады. Еңбекшілер патша үкіметіне қарсы көтерілді. 1917 жылы жаңаша 7 нойабірде жұмысшылар мен қара шарұуа байлар үкіметін құлатты. Жұмысшылар
мен қара шарұуа үкіметті қолға алды. Бұл үкімет – жұмысшылар мен қара
шарұуа үкіметі. Бұл үкімет – кеңес үкіметі. Сонан бері еңбекшілер 7 нойабірді мыйрамдайды.
№ 12 сабақ.
§ 1.
Балалар оқыймыз. Бүгін етістік үйренеміз. Бүгін болжаулы келер шақ
үйренеміз. Мен тақтаға жазамын. Сендер қараңдар, көшіріңдер. Сабақ
басталды.
Осы – Келер шақ.
Утвердительное будущее время.
Жекеше – единственное число.
айт
Мен қазақша айтамын

біл
білемін
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Сен қазақша айтасың
Ол қазақша айтады

білесің
біледі

оқыйсың.
оқыйды.

Көпше – множественное число.
Біз қазақша
Сіз ,,
Сендер ,,
Олар ,,

айтамыз
айтасыз
айтасыңдар
айтады

білеміз
білесіз
білесіңдер
біледі

оқыймыз.
оқыйсыз.
оқыйсыңдар.
оқыйды.

Қорытұу: 1) В утвердительном будущем времени в твердых словах
личное окончание начинается с а (амын, асың, ады), в мягких словах с е
(емін, есің, еді) и после гласных с й (ймын, йсың, йды).
2) Единственное и множ. числа 3-го лица имеют одно и тоже окончание.
Примечание: Утвердительное будущее время употребляется и в смысле настоящего времени, особенно при ответе на вопросы, например: Сен
оқыйсың ба? Ты учишься ли! Йə, мен оқыймын (Да, я учусь). Мен клүпте
істеймін (я работаю в клубе), мен ертең орындық істеймін (Я завтра сделаю стул). По этому эту форму глагола называют еще «настоящее – будущее время».
§2
Жұмыс: проспрягать устно глаголы в осы-келер шақ в следующих
предложениях.
1. Сабақты түсін.
2. Қазақша біл.
3. Қат жаз.
4. Гəзет оқы.
5. Қазақша сұрау.
6. Қазақша аудар.
7. Қазақша жауап бер.
8. Жұмысты орында.
9. Нан же.
10. Шам жақ.
11. Есік жап.
12. Ат жек.
Примечание: При изменении слова қ переходят перед гласным звуком
в ғ, к в г и п в б, например: жақ – жағамын, жек – жегемін, жап – жабамын.
Этот переход қ, к, п соответствение в ғ, г, б при изменении слове называеются чередованием звуков.
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§3
Оқұу.
Біздің жұмыс күніміз.
Біз ерте тұрамзы. Біз ертеңгісін сағат жетіде тұрамыз: Сонан соң біз
салқын сұу мен жұуынамыз. Таза орамал мен сүртінеміз. Онын соң шай
ішеміз. Сонан соң мектепке барамыз. Мектепте сағат тоғызда қоңрау болады. Сонан соң оқытұушы кіреді, сабақ басталады. Мектепте күнде бес
сабақ болады. Əр сабақ 45 мүйнет болады. Сабақтар арасында 10, 15, 20
мүйнет тыныс болады. Сабақ қайта басталады. Біз мектепте 5 сағат боламыз. Сағат екіде оқұу бітеді.
Сағат екіде біз үйге қайтамыз, тамақ ішеміз. Онан соң дем аламыз, ойнаймыз. Кешке сабақ дайарлаймыз, кітап жана гəзет оқыймыз кешкі сағат
тоғызда жатамыз, ұйықтаймыз. Кешкі 9 сағатта ұйықтауға жатамыз.
Жұмыс: Прочтите глаголы в других лицах и числах.
Напишите самостоятельную работу на тему «Менің жұмыс күнім».
№ 13 сабақ.
Балалар, амансыңдар ма? Отырыңдар, шұуламаңдар, тынышталыңдар,
тыңдаңдар! Бүгін сабақта кім жоқ? Бүгін сабақта Мійтə жоқ. Мійтə неге
жоқ, кім біледі? Мійтə аурұу. Мійтə қашан ауырды? Мійтə кеше кешке ауырды. Тағы кім жоқ? Қалғанымыз түгел.
Қазақша сабақ басталады. Кітап алыңдар, 47-бетін ашыңдар! Петə, сеноқы!
§ 1.
Кім?
Мен
Сен
Ол, олар
Біз
Сіз
(Сендер)

Қайда?

үйде

Не?
Сабақ
Гəзет
Кітап
Қазақша
қат

Істейді? Істеді? Қылады? Қылды? Етеді? Етті?
Оқыймын, оқыдым.
Оқыйсың, оқыдың.
Оқыйды, оқыды.
Оқыймыз, оқыдық.
Оқыйсыз, оқыдыңыз.
Оқыйсыңдар, оқыдыңдар.

§ 2.
Жазұу.
Составьте из предыдущей таблицы предложения и напишите их в тетрадях.
Проспрягать письменно в настоящем и прошедшем временах следующие глаголы:
1. Қазақша сөйле.
2. Жұмысты орында.
3. От жақ.
189

Бес томдық шығармалар жинағы
4. Нан кес.
5. Тақта сүрт.
6. Қат жаз.
7. Мұнда кір.
§ 3.
Оқұу.
Біздің кітапқана.
Біздің кітапқана екі бөлме. Бөлмелер кең, жарық, үлкен, таза. Бір бөлмеде ышкаптар тұрады. Ол ышкаптарда кітаптар жана ескі гəзет-жорналдар
сақталады. Бұл бөлмеде оқұушыларға кітап береді. Екінші бөлмеде ұзын
үлкен үстелдер жана орындықтар тұрады. Үстелдерде жаңа гəзет-жорналдар жатады. Бұл бөлмеде оқұушылар гəзет-жорнал оқыйды. Қабырғалардаұрандар, пылакаттар, сүуреттер тұрады. Кітапқана күнде ашық болады.
Тек дем алыс күні кітапқана жабық тұрады. Біз күнде кешке кітапқанада
гəзет-жорнал оқыймыз, кітап аламыз.
Прочитать все глаголы в другом лице, времени и числе. Передать своими словами содержание прочитанного.
№ 14 сабақ.
Шұуламаңдар, тынышталыңдар, тыңдаңдар, мұнда қараңдар! Қазақша
сабақ басталады. Əрі оқыймыз. Бүгін етістіктің болымсыз түрін (отрицательная форма глагола) үйренеміз. Мен тақтаға жазамын, сендер қараңдар,
салыстырыңдар, көшіріңдер!
§ 1.
Сұра, сұрама
Ал, алма
Же, жеме
Бер, берме
Жұу, жұума
Тій, тійме

жаз, жазба
үз, үзбе

айт, айтпа
аш, ашпа
кет, кетпе
кес, кеспе

Қорытұу: Для образования отрицательной формы глаголов прибавляется частица отрицания после гласных, полугласных и плавных «р, л» в
твердых словах ме, в мягких ме, после звонких звуков в твердых словах бе,
в мягких бе, после глухих – а твердых словах па, в мягких пе.
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§ 2.
Болымсыз етістік жіктеулері.
Спряжение отрицательной формы глаголов.
Өткен шақ.
Прошежшее время
Жекеше – единственное число.
Болымды етістік.
Положительная форма глаголов.
Мен сұрадым.
Сен сұрадың.
Ол сұрады.

Болымсыз етістік.
Отрицательная форма глаголов
Мен сұрамадым.
Сен сұрамадың.
Ол сұрамады.

Көпше – множественное число.
Біз сұрадық.
Біз сұрамадық.
Сіз сұрадыңыз.
Сіз сұрамадыңыз.
(Сендер сұрадыңдар).
(Сендер сұрамадыңдар).
Олар сұрады.
Олар сұрамады.
Болжаулы келер шақ.
Утвердительное будущее время.
Жекеше – единственное число.
Мен сұраймын.
Сен сұрайсың.
Ол сұрайды.

Мен сұрамаймын.
Сен сұрамайсың.
Ол сұрамайды.
Көпше – множественное число.

Біз сұраймыз.
Сіз сұрайсыз.
(Сендер сұрайсыңдар).
Олар сұрайды.

Біз сұрамаймыз.
Сіз сұрамайсыз.
(Сендер сұрамайсыңдар).
Олар сұрамайды.

Жұмыс: проспрягать устно во всех временах в отряцательной форме
следующие глаголы:
1. Кітапты жыртпа.
2. Дəптерді кірлертпе.
3. Тақтаны ыластама.
4. Ійденге түкірме.
5. Қараңғыда жазба.
6. Үйді бүлдірме.
191

Бес томдық шығармалар жинағы
Проспрягать письменно во всех временах отрицательной форме глагол:
1. Сұу төкпе.
2. Тійме.
3. Жұума.
§ 3.
Оқұу.
Қоғам мүлкін күзетеміз.
Мектеп үйі – қоғам мүлкі. Мектеп мүлкі – қоғам мүлкі.
Біз қоғам мүлкін күтеміз, сақтаймыз. Біз кітапты жыртпаймыз, кірлетпейміз, бүлдірмейміз. Біз дəптерді, тақтаны, партаны ійденді, үйді ыластамаймыз, кірлетпейміз, бүлдірмейміз. Біз ійденге түкірмейміз. Біз партаны
бүлдірмейміз, кеспейміс. Біз мүлікті сындырмаймыз.

Қоғам мүлкін сақтаймыз, күтеміз, бүлдірмейміз,
сындырмаймыз!
Прочитать предыдущего статью ва 2 и 3 лице, в настоящем и прошедшем временах.
№ 15 сабақ.
§1
Прочитать следующий разговор, сравнить употребление ма (ме, ба-бе,
па-пе) как отрицание в глаголах и как вопросительная частица при именных словах и глаголах.
Əңгіме.
- Бүгін кім келмеді?
- Бүгін Райа келмеді.
- Райа неге келмеді, Кəтə, сен оны көрдің бе?
- Жоқ, мен оны бүгін көрмедім.
- Мійтə, сен бүгін Райаны көрмедің бе?
- Йа мен бүгін ертеңгісін Райаны көрдім.
- Ол бүгін неге келмеді?
- Ол бүгін аурұу.
- Бор мен шүбірек қайда, кім біледі?
- Мен білмеймін, Нійнə бүгін дежүрній, сол біледі.
- Нійнə, сен шүбірек пен бор көрмедің бе?
- Шүбірек пен бор мұнда, менде. Міне алыңыз!
- Бұл бор жақсы жазады ма?
- Йа, ол бор жақсы жазады.
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- Петə, тұр өткен сабақты айт!
- Мен өткен сабаұты жақсы білмеймін.
- Неге оқымадық?
- Мен кеше аурұу болдым, сабақта болмадым.
- Онда, Саша, сен айт! Тыңдаңдар, қата бар ма?
- Дұрыс, қата жоқ.
- Жарайды, енді əрі оқыймыз.
Қорытұу: частица ма (ме, ба-бе, па-пе) после основы глагола имеет
значение отрицания, а после линых окончаний глагола и после всех других слов имеет значение вопросительной частицы.
§ 2.
Оқұу.
Доқтыр мен аурұу.
- Сен мұнда кел, айт қай жерің аурады?
- Менің əлім жоқ.
- Аузыңды аш, тіліңді көрсет! Аузыңды қатты аш, міне бұлай аш!
А-а-а, де! болды! Басың ауырмайды ма?
- Кейде ауырады?
- Тыныш ұйықтайсың ба?
- Кейде ұйықтай алмаймын.
- Тамақ жақсы жейсің бе?
- Онша жақсы жемеймін.
- Басың айналмайды ма?
- Кейде басым айналады.
- Көзің, басың, самайың шаншады ма?
- Шаншады.
- Сен қатты шаршағансың. Сенің нербің аурады. Сен ай жарым дем ал.
Əзір мен саған дəрі беремін. Оны күнде үш ірет іш. Түсіндің бе?
-Түсіндім.
Жоқтыр ретсеп жазды. Ретсеп пен мен дəрі алдым. Мен күнде үш ірет
дəрі ішемін. Енді екі ай дем аламын.
§ 3.
Жазұу.
Напишите на тема: «Мен амбұлаторыйада қалай болдым?» рассказ в
виде вопроса и ответа, включая в предложение глаголы отрицательной
формы и вопросительную частицу ма (ме, ба-бе, па-пе).
№ 16 сабақ.
Балалар, шұуламаңдар, тынышталыңдар, отырыңдар, қазақша сөйлеңдер. Өткен сабақты қайтарыңдар! Енді əрі оқыймыз. Бүгін «Кімнің?
кімдікі? Ненің?» деген сұрауларды үйренеміз.
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§1
Образование ілік жалғау родительного падежа и вопросы, на который
отвечает ілік жалғау.
Вопросы:

Кімнің? – чей?
Ненің? – чего? чей?

Сұрау:
Жауап:
Кімнің?
Мынау кімнің

несі?
кітабы
қарындашы
баласы
қызы
сыйасы

Серөжаның
Бəнəнің
оның
мектептің
Антонның
қыздың

кітабы.
қарындашы.
баласы.
қызы.
сыйасы.

Бұл

менің

кітабым.
қарындашым.
балам.
қызым.
сыйам.

Бұл

сенің

кітабың.
қарындашың.
балаң.

Бұл

Қорытұу: Ілік жалғау родительный падеж отвечает на вопросы кімнің?
– чей? Ненің? – чей, чего? и имеет после гласных и носовых звуков (м, н,
ң) приставку ның (нің), после звонких дың (дің) послу глухих тың (тің).
§ 2.
Обратите внимание, на какие вопросы отвечают личные местоимения,
стоящие в ілік эалғау, и как они переводятся на русский язык.
Біздің мектеп үлкен, кең, жарық, таза, бійік. Онда менің орным алғы
партада. Жолдас сенің орның қайда? Сендердің орындарың қайда? Олардың орны қайда?
Қорытұу: Личные местоимения стоящие в ілік жалғау всегда переводятся на русский язык притяжательными местоимениями, напр.: Менің –
мой, сенің – твой, оның – его, біздің – наш, сіздің – ваш, олардың – их.
§ 3.
Жұмыс: Написать в родительном падеже (ілік жалғау).
1) Арба, қала, терезе, отын, шам.
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2) Қағаз, мал, сұу, үстел.
3) Есік, пеш, ағаш, ат, сабақ.
№ 17 сабақ.
§ 1.
Жұмыс: Допишите следующее:
Менің əкем.
,, алма,, арба,, апа,, іні-

Сенің əкең.
,, алма,, арба,, апа,, іні-

Оның əкесі
,, алма,, арба,, апа,, ініМенің қаламым.
,, қыз-.
,, қағаз-.
,, сағат-.
,, кітаб-.

Сенің қаламың.
,, қыз-.
,, қағаз-.
,, сағат-.
,, кітаб-.

Оның қаламы.
,, қыз-.
,, қағаз-.
,, сағат-.
,, кітаб-.
Выводы: Вопросы: кімнің? ненің? указывают на принадлежность
предмета кому-нибудь или чему-нибудь. Поэтому после вопросов кімнің?
ненің? слово непременно ставиться в притяжательной форме в именит падеже. Приставки притяжательной формы в единственном числе:
1) для І лица посли гласных м, для ІІ ң, для ІІІ сы.
2) для І лица посли согласных ым, ІІ ың, для ІІІ ы.
Жұмыс: Поставьте в притяжательной форме в І, ІІ, и ІІІ лице следующие слова:
Ат, үй, қала, ауыл, мектеп, сыйа, тауар, мал, дала, арба, аға, əже, қарындас, ата, сабақ, күн, сұу, нан.
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№ 18 сабақ.
§ 1.
Оқұу.
Үй іші.
Біздің үйде жеті кісі бар: мен, əкем, шешем, ағам, апам, інім, жана қарындасым.
Əкем қырық бес жаста. Шешем отыз тоғыз жаста. Ағам жыйырма бір
жаста. Апам он алты жаста. Мен тоғыз жастамын. Қарындасым жеті жаста.
Əкем мен шешем қалқоздың мүшесі. Ағам зауытта жұмыс қылады.
Апам екінші басқыш мектепте оқыйды. Қарындасым күнде балалар бақшасында болады. Мен төртінші бөлімде оқыймын.
Əкемнің жұмысы ат бағұу. Шешемнің жұмысы бақшада.
Сенің əкең қайда жұмыс қылады? Сенің үй ішің қайда тұрады?
Жұмыс: Выписать с притяжательным окончанием отдельно для 1, 2 и
3 лица.
§ 2.
Напишите рассказ на тему: «Менің үй ішім».
Сенің үй ішінде неше адам бар, олар кім? Сенің үй ішің қайда тұрады.
Сенің əкең бар ма, шешең бар ма? Сенің əкең неше жаста? Ол не жұмыс
қылады? Сенің шешең неше жаста? Ол не істейді? Сенің жеңгең бар ма?
ол нешеде қылады? Сенің қарындасың нешеде, ол не істейді? Сенің інің
нешеде, ол не істейді? Сен өзің нешеде, сен істейсің?
Сенің əкең аты кім? Сенің шешең аты кім? Сенің ағаң аты кім? Сенің
інің аты кім? Сенің апаң аты кім? Сенің атың кім?
№ 19 сабақ.
§ 1.
Обратите внимание, прибавляется ли в притяжательной форме слова
падежное окончание.
Қазағыстан құрылысы.
Ұлы өктəбір төңкерісі орнады. Езілген ұлттар теңдік алды. 1920-жылы
өктəбірдің төртінде Қазағыстан респүблійкесі жарыйаланды. Бұл күнде
Қазағыстанда қалқоз-сапқоз құрылысы күшейді. Мəдениійет жұмысы ілгеріді. Өнерлі кəсіп күшейді күшейді. Қазаңыстан еңбекшілерінің белсенділігі артты. Сатсыйалдық құрылысымызда табыс көп.
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Қорытұу: к притяжательной форме слова может быть присоединено
любое падежное окончание.
Примечание: В местном падеже между падежным притяжательным
окончанием 3-го лица вставляется звук н, например: дəптеріде- в его тетради, үйінде- в его доме, жұмысында- в его работе.
§ 2.
Жазұу.
Дописать притяжательное и падежное окончания вместо черточки:
Менің кітаб- таза.
Сенің кітаб- ылас.
Менің кітаб-да сүурет жоқ.
Сенің кітаб–да сүурет аз.
Менің алдым- сыйа бар.
Сенің алды-да сыйа жоқ.
Оның алды-да сыйа жоқ.
Оның алды- сыйа тұр.
§ 3.
Прочтите, потом вписать и вместо черточки написать соответствующую притяжательную приставку:
Пійəнерлердің заңы.
1. Пійəнерлер – жұмысшы табының дос-.
2. Пійəнерлер – кəмсамолдың, кəмүнестің жеткіншег-.
3. Пійəнерлер – еңбектің ерлер-.
4. Жер жүзіндегі пійəнер бір бірінің жолдас-.
№ 20 сабақ.
Балалар, тынышталыңдар, шұуламаңдар. Өткен сабақты қайтарыңдар!
Енді əрі оқыймыз. Бүгін неге? қайда? кімге? деген сұрауларды үйренеміз.
§ 1.
Сұрау: қайда? (куда?), кімге? (кому), неге? (зачем? На что, зачто?).
Прочитать следующее и выписать в виде таблицы слова, которые отвечают на вопросы қайда? неге? кімге?
Дем алыс күн.
Біз бес күн оқыймыз. Алтыншы күн бізге дем алыс болады. Дем алыс
күн біз мектепке сабаққа бармаймыз. Дем алыс күн біз таза ауаға ойынға
шығамыз. Кейде далаға барамыз.
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Дем алыс күн жұмысшылар өндіріске жұмысқа бармайды. Қызметкерлер мекемеге қызметке бармайды. Адамның бəрі дем алады.
Кешке кійноға, құлыпқа, тыйаторға барамыз. Онан соң үйге қайтамыз.
Түнде төсекке ұйықтауға жатамыз.
Қорытұу: 1. Слова отвечающие на вопросы қайда? неге? кімге? ставляется в барыс жалғау (падеж направления и цели) и указывают на направлении и цели действий.
2. Барыс жалғау имеет приставку после глухих в твердых словах қа, в
мягких ке, после звонких в твердых словах ға, и в мягких ге.
§ 2.
Жұмыс: Списать и вместо черточки поставить нужное окончание барыс жалғау (қа-ға, ке-ге).
Мен базар- нан- бардым.
Мен нан- он тыйын төледім.
Онан соң мен үй- қайттым.
Үйде ертеңге сабақ дайарладым.
Сонан соң сағат үш- амбұлаторыйа- тоқтыр- кетті.
Амбұлаторыйада əуелі кезек- жазылдым.
Онан соң нөмір алдым. Нөмір мен доқтыр-кірдім.
Доқтыр маған ретсеп берді. Ретсепті мен əптек-тапсырдым. Əптек
маған дəрі берді.
№ 21 сабақ.
§ 1.
Обратите внимание на особеноость барыс жалғау притфжательной
формы.
Притяжательная форма.
1. Мен қарындашыма 10 тыйын төледім.
2. Сен қарындашыңа неге тыйын тқледің?
3. Ол қарындашына 5 тыйын төледі.
4. Мен дəптеріме жаздым.
5. Сен дəптеріңе жаздың.
6. Ол дəптеріне жазды.
Простая форма.
1. Мен қарындашқа 10 тыйын төледім.
2. Сен қарындашқа неге тыйын тқледің?
3. Ол қарындашқа 5 тыйын төледі.
4. Мен дəптерге жаздым.
5. Сен дəптерге жаздың.
6. Ол дəптерге жазды.
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Қорытұу: Притяжательная форма слова имеет в барыс жалғау в 1 и 2
лице приставку а (е), в 3 на (не).
§ 2.
Жұмыс: поставьте в барыс жалғау простой и притяжательной формы
слова: қалам, қағаз, жодас, пеш, бала, терезе.
Напишите на тему «Менің дем алыс күнім», придерживаясь следующих вопросов:
Неше күн жұмыс қыласың? Нешінші күн дем аласың? Дем алыс күні
қайда барасың, не істейсің? Кешке қайда барасың, не істейсің?
§ 3.
Оқұу.

Бір, екі, үш
Жастар, алып күш.
Отан қорғау жолында,
Сен де алға түс!
Бір, екі, үш,
Қалма сыртта тыс.
Жаңа құрылыс жасауға
Жұмыс қайрат күш!
Жұмыс: Выучите наизусть.
№ 22 сабақ.
Бүгін қайда? деген сұрау үйренеміз. Тыңдағдар, қараңдар, көшіріңдер,
салыстырыңдар!
§ 1.
Хорошенько разберитесь, какую приставку имеет слово, отвечающее
на вопрос қайдан? – откуда?

Мен жаңа

Қайдан?
асқанадан
базардан
қалқоздан
үйден
бəтерден
сабақтан
кіластан
жұмыстан
қызметтен
мектептен
ауданнан
егіннен
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Қорытұу: слова, отвечающие на вопрос қайда? (откуда?) ставится в
шығыс жалғау (исходный падеж) и имеет приставку:
После гласных и звонких дан (ден).
После глухих тан (тен).
После носовых (н, м, ң) нан (нен).
Примечание: Шығыс жалғау притяжательной формы слова в единственном числе всегда имеют приставку нан (нен), напр. əкемнен, баласынан.
§ 2.
Оқұу.
Прочитать и выписать слова, стоящие в шығыс жалғау.
Мен күнді қалай өткіздім.
Мен бүгін жеті сағатта ұйқыдан ойандым, төсектен тұрдым. Шайдан
соң мектепке сабаққа келдім. Қоңраудан соң біз кіласқа кірдік. Тоғыз сағатта кіласқа оқытұушы кірді. Онан соң қазақша сабақ басталды. 45 мүйнеттен
соң тағы қоңырау болды. Біз сабақтан, кіластан тынысқа шықтық. Сүйтіп,
бес сабақ өтті. Біз, тоғыздан екіге шейін мектепте оқұуда болдық. Екіден
соң мен мектептен үйге қайттым. Үйге тамақ жедім. Тамақтан соң мен ойынға шықтым. Ойыннан соң алтыдан сегізге шейін үйде сабақ дайарладым.
§ 3.
Спишите и вместо черточки поставьте приставку шығыс жалғау (данден, тан-тенғ нан, нен).
Жұмысшы жұмыс- қайтты.
Қызметкер мекеме- қызмет- келді.
Бала мектеп- сабақ- келді.
Əкем аудан- бүгін келді.
Мен Антон- қарындаш алдым.
Поставьте в шығыс жалғау слова: арба, ағаш, бөлме, пеш, нан, шам, мың.
№ 23 сабақ.
Балалар біз бүгін кімді? нені? деген сұрау үйренеміз. Тыңдаңдар, қараңдар, байқаңдар, салыстырыңдар, көшіріңдер!
§ 1.
Обратите внимание какую приставку имеют слова, отвечающие на вопрос кімді? (кого?), нені? (что?).
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Мен кеше

Кімді? Нені?
Базарды
Петірді
Кітапты
Гəзетті
Аннаны
Кəтəні
Мəшійнені

көрдім.

Қорытұу: слова отвечающие на вопрос кімді? нені? Ставятся в табыс
жалғау винительный падеж. Табыс жалғау имеет приставку
После гласных ны (ні).
После звонких ды (ді).
После глухих ты (ті).
Примечание: Табыс жалғау притяжательной формы един. числе 3-го
лица имеет приставку н, напр, кітабың, баласын, үйін.
§ 2.
Жұмыс: Спишите и вместо черточки поставьте приставку табыс жалғау
(ты-ті, ды-ді, ны-ні).
Мен
Сен
Ол
Біз
Сіз
Олар
Мен
Сен
Ол
Мен

сабақ- оқыдым.
есік- аштың.
пеш жағады.
қағаз- жаздық.
ұран- көшірдіңіз.
дəптер- алды.
тақта- сүрттім.
сыйа- төктің.
шүбірек-сұулады.
терезе- жаптым.

Поставьте табыс жалғау слова: Парта, орындық, тамақ, нан, бор, мектеп, амбұлаторыйа, қалқоз, зауыт, пəбірік.
§ 3.
Жұмыс: Напишите на тему: «Мен бүгін не істедім?»
№ 24 сабақ.
§ 1.
Прочитать и сделать грамматический анализ, при этом обратите внимание, всегда ли имеет винительный падеж приставку.
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Оқұу.
Біздің асқана.
Біздің асқанамыз Ленін көшесінде № 16 үйде. Асқанамыз кең, жарық,
таза, Асқана екі бөлме. Бір бөлме көкне. Онда тамақ пісіреді, шай қайнатады, екінші бөлмеде біз тамақ ішеміз.
Біз күніне 4 ірет тамақ жейміз: Əуелі ертеңгісін шай ішеміз. Шайға бізге екі ыстақан шай, бір тілім ақ нан, бір түйір қант береді. Шайға сүт құйады. Сағат 12-де, үлкен тыныс кезінде, сəскелік жейміз, Сəскелікті ертеңгі
тамақ деп те айтады. Сəскелікке бір тəрелкі тары көже йа күріш көже жана
бір тілім қоңыр нан береді. түстен кейін сағат 2-де біз түстік жейміз. Мұны
түскі ас деп те айтады. Түскі асқа бір тəрелкі тары көже немесе күріш көже,
немесе кəпүсте көже береді. Онан соң ботқа немесе кəтлет, немесе палау,
немесе басқа ет тамақ береді. Ет көп пісірсе көже орнына сорпа ішеміз,
Соңынан тəтті кəмпот йа кійсел береді. Кешке сағат 6-да қант пен, сүт пен,
бір тілім ақ нан мен шай ішеміз. Сағат 9 кешкілік жейміз. Кешкілікті кешкі
ас деп те айтады. Кешкілікке бір тəрелке көже бір тілім қоңыр нан береді.
Асқанада нан, ет, ботқа, кəтлет піскен болады, кейде шійкі болады. Тамақ дəмді, кейде дəмсіз де болады. Асқанада қайнаған сұй тұрады. Көже
мен сорпа кейде ашшы, кейде тұшшы болады. Тұшшы тамаққа тұз саламыз.
Тамақты қасық пен жейміз, шанышқы мен ұстаймыз, пышақ пен кесеміз, тұураймыз. Етті тұураймыз, нанды тілеміз, кəтлетті кесеміз. Тамаққа тойамыз, шайға қанамыз.
Қорытұу: вместо табыс жалғау (винительного падежа) обычно употребляется винительный падеж. Винительный падеж употребляется в том
случае, если хотят указать на определенный предмет или есть без винительного падежа смысл слова затемняется, но притяжательная форма обязательно употребляется с приставкой табыс жалғау.
№ 25 сабақ.
§ 1.
Оқұу.
Асқанадағы əңгіме.
Қарағандыға серүуенге бардық. Түсте асқанаға келдік. Асқана маңдайында «Қош келдіңіз» деген жазұуды оқыдық. Асқанаға кірдік, бос орынға
отырдық. Қызметші келді.
- Сізге не тамақ керек? деп сұрады.
- Тамақтың тіщімін беріңіз! дедім.
- Тамақ тізімі міне!
- Маған біріншіге күріш көже, екіншіге палау, үшіншіге кəмпот беріңіз.
Қызметші алып келді.
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- Көже тұшшы, маған тұз беріңіз!
- Палау ашшы жана шійкі! Нан неге аз?
Көнеге бір тілім нан береміз. Палауға жана тəттіге нан бермейміз.
- Олай болса, палау орнына маған құуырдақ бер!
Мен құуырдаққа тойдым, шөлдедім.
- Жолдас шай бар ма?
- Əзір шай жоқ, шай кешке болады.
- Қойнаған сұу бар ма?
- Міне қайнаған сұу. Мен қайнаған сұу іштім. Мен сұуға қандым.
- Жолдас, тамақ сізге ұнады ма? деп қызметші сұрады.
- Тамақ дəмді, тойдым, қандым, рақмет.
Жұмыс: Напишите рассказ: «Біздің асқана» по следующим вопросам:
Сіздің асқана қай көшеде? Асқана қандай жана неше бөлме. Онда неше
ірет тамақ береді. не тамақ береді. Тамақ қалай болады: піскен, шійкі, тəтті,
дəмді, аз, көп? Тамаққа тойасың ба? Ондағы тамақ ұнайды ма? Қандай тамаққа қасық, шанышқы, пышақ береді? Қасық пен не қыласың? Шанышқы
мен не қыласың, пышақ пен не қыласың?
№ 26 сабақ.
Оқұу.
Қыс.
Күз өтті. Қыс келді. Құстар жылы жаққа кетті. Күн қысқарды. Түн ұзарды. Ауа сұуыды. Қар жауды. Сұу қатты. Сұу бетінде көк мұз жалтырайды.
Кейде боран соғады.
Мал жылы қорада пішен жейді. Адамдар жылы кійім кійеді, жылы үйде
тұрады, үйді жылы жағады. Балалар жылы кійініп мектепке барады. Сұуық
күні жолда балалар бетін айаз шымшыйды, сүйеді, қызартады.
§ 2.
Жұмыс: Напишите рассказ: «Қыс» своими словами.
Өзенде – мұз.
Жерде қар,
Боран борап соғады.
Бұл қай кезде болады?

§ 3.

Выучите наизусть тсихотворение.
№ 27 сабақ.
Балалар, енді қат жазып үйренеміз. Тыңдаңдар, қараңдар, оқыңдар, жазыңдар, орысшаға аударыңдар!
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§ 1.
Кішкене қат.

Петə! Менің сыйам бүгін үйде қалды. Сен бүгін маған сыйаңды бер. Менде қырық кітап бар. Мен саған оқұуға сол кітапты беремін.
Жолдасың Шұура 19/1934 жыл.
Жұмыс: Напишите письмо по этому образцу, проса что-нибудь у товарища.
§ 2.
Сүйікті жолдасым Нійнə!
Сенің қатыңды алдым. Денім сау. Мен Алматыда № 10 мектепте оқыймын. Оқұушымыз жақсы. бөлім мен бөлім арасында, оқұушы мен оқұушы
арасында сатсыйалдық жарыс бар. мен екпіндімін. Жаңада маған бəйге
берді. Мұнда тұрмыс жақсы, қала үлкен. Тек сені сағындым.
Жолдастарға сəлем.
Жолдасың Райа.
17/IV-1934 жыл.
Жұмыс: Напишите письмо своим товарищам, обращайте внимание,
как начинается и как заканчивается письмо.
№ 28 сабақ.
§ 1.
Сатсыйалдық жарыс.
Кəрійдөрде мынадай құлақтандырұу тұр:

Ертең 20/IV сағат 2 құлұпта жалпы мектеп жыйылысы.
Күн тəртібі:
1. Сатсыйалдық жарыс тұуралы.
2. Құлұп бастығының байандамасы.

Сабақтан соң құлұпта жыйылдық. Төр-аға тұрды да:
- Жолдастар, жыйылыс ашылды деп жарыйалаймын. Қазақ тілін
оқұушы 4 бөлім мен 5 бөлім жарысқа түседі. Сөз 4 бөлім өкілі жолдас Петропқа беріледі, - деді.
Петроп:
- Жолдастар, біз 5 бөлім мен сатсыйалдық жарысқа түсеміз. Біздің
шартымыз мынау:
1. 100% сабаққа келеміз.
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2. 100% келер кіласқа шығамыз.
3. Оқұушы 100% орындаймыз.
4. Быйыл қазақша 500 сөз үйренеміз.
5. Быйыл септеу, жіктеу, демеулерді үйренеміз.
6. Ай сайын жарыс нəтійжесін тексереміз.
Петроп отырды.
- Кімнің сөйлегісі келеді?
- Маған сөз бер! – деді Маша.
- Машаға сөз беріледі.
- Бұл шартқа бір қосымша керек. Меніңше ол мынау: қабырға гəзетінде қазақша бұрыш болсын, - деді Маша.
- Маша дұрыс айтады. Ұсыныс қабыл алынсын, - деп көп айқайлады.
- Кім Машаың ұсынысын мақылдайды, сол қол көтерсін.
Машаның ұсынысы бір ауыздан қабыл алынды.
Қорытұу: В том рассказе встречаются частицы соң, мен, сайын, они
употребляются после того слова, к которому они относятся и нозываются
демеу – после слогами или вспомогательными частицами. Демеу пишутся отдельно от основного слова.
§ 2.
Наиболее употребительные демеу и их управление падежами:
1. В казакском языке нет предлогов. Русские предлоги заменяются в казакском языке демеу после слогами (əке-мен – с отцом, -астан соң – после
обеда, сен тұуралы – о тебе) или падежными приставками (базардан – с
базара, базарға – на базар).
2. После слога – демеу, за исключением нескольких из них, не требуют
перед собою косвенных падежей. После слогов в казакском языке немного,
их всего около полтора десятка, наиболее употребительные из них есть
следующие:
а) тұуралы, жайында – о, об, про, үшін – для, ради, из-за, мен (после
гласных ұ «р,л» пен – после глухих и бен после звонких) заменяет русский
творительный падеж с предлогом с и без предлога, иногда союз и не между
предложениями, а между словами. (Əке мен бала –отец и сын или сын с
отцом); ма? (па-ба) – ли; сайын – еже, да (та, те-де) – «и» соединительной; все эти послеслоги ставятся после именительного падежа, напр: мен
үшін – для меня, мен тұуралы айтпа – про меня не говори, мынау жақсы
кітап па? – это хорошая ли книга? Қарындаш пен жаздым – карандашом
написал; ай сайын – ежемесячно, жыл сайын – ежегодно, үлкен де кіші де
жұмыста – и млад и стар на работе.
б) соң, кейін – после, ставятся после шығыс жалғау (исходного падежа), напр: сабақтан соң сабақтан кейін – после урока.
в) шейін, дейін – до, ставятся после барыс жалғау (падежа направления
и цели) напр: сабаққа шейін, сабаққа дейін – до урока.
Обратите внимание на способ употребления демеу – после слогов:
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Бүгін сатсыйалдық жарыс тұуралы жалпы жыйылыс бодлы. Бұл мəселе
тұуралы П. байандама жасады. Байандамадан соң төр-аға: сұрау бар ма?
деді. Сұрау болмады. Ұсыныс үшін мен сөз алдым. Менің ұсынысым қабыл алынды. Жыйылыстан кейін мен үйге шейін мен келдім.
№ 29 сабақ.
§ 1.
Малдың пайдасы.
Біздің қалқозда мал көп. Мал адамға көп пайда келтіреді. Біз малды
жақсы күтеміз.
Қалқоз ат пен, түйе мен, өгіз мен, мəшійне мен жүк табылды.
Сыйырдың пайдасы: сүті, еті, терісі. Түйенің пайдасы: жүні, күші, сүті,
еті, терісі. Жылқының пайдасы: күші, сүті, еті, қылы. Ешкінің пайдасы:
сүті, терісі, еті, түбіті. Түйе сүтінен шұбат, жылқы сүтінен қымыз жасаймыз. Сыйыр, қой, ешкі, сүтінен айран жасаймыз, ірімшік, құрт қайнатамыз.
Жұмыс: отвечайте сначала устна, потом напишите рассказ: «Мал бізге
не береді» по следующим вопросам:
Қандай мал ұстайсыңдар? Қанша мал ұстайсыңдар? Əр мал не не пайда
келтіреді? Малды қалай күтесіңдер? Қандай тұқымды мал бар?
№ 30 сабақ.
§ 1.
Екпінділер (өлең).
Сатсыйалдық жарыста
Аттанайық жарысқа,
Батырақ, кедей, орташа,
Бұл жарыстан қалыспа!
Өктəбірəт, пійəнер,
Кел жарысқа, кел, кел, кел!
Жұмыс: выучить наизусть стихотворение и выписать глаголы повелительного наклонения.
§ 2.
Спряжение повелительного наклонения:
Мен барайын, кетейін, сұрайын.
Сен бар, кет, сұра.
Ол барсын, кетсін, сұрасын.
Біз барайық, кетейік, сұрайық.
Сіз барыңыз, кетіңіз, сұраңыз.
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(Сендер) (барыңдар), (кетіңдер), (сұраңдар).
Олар барсын, кетсін, сұрасын.
Проспрягать в повелительном наклонении глаголы:
Айт, бер, жарыс, а, тың, жаз, қайт.
№ 31 сабақ.
§ 1.
Обратите внимание, какую пристваку имеют слова, обозначающие профессию, занятие человека:
Оқұушы сабақ оқыйды. Жұмысшы зауытта жұмыс қылады. Оқытұушы
мектепте бала оқытады. Қалқозшы егін салады, мал бағады.
Қорытұу: Для обозначения профессии, занятия данным предметом, к
основе слова присоединяется приставка шы (ші), напр. Жұмысшы, пешші.
Образовать слова, указывающие на профессию, занятие человека на
следующих слов:
Мал, үй, сұу, егін, гəзет, арба, пеш, мəшійне, темір.
§ 2.
Выписать слова, указывающие на профессию.
Қалқоздағы кəсіптер.
Біздің қалқоз егін салады. Егіншілердің ішінде тірəктірші, тырмашы,
себүуші бар. Тірəктірші тірəктір мен жер жыртады. Тырмашы тырма мен
жер тырмалайды. Себүуші тұқым себеді.
Қалқозда сауын мал жана көлік бар. Сауыншы қатындар сыйыр сауады.
Малшы мал бағады, көлік күтеді. Қалқоздың шеберлері бар. Олар: етікші,
үйші, пешші, ұста, арбашы. Етікші етік тігеді. Үйші үй салады. Пешші пеш
салады. Ұста темір соғады. Арбашы арба жасайды. Əр жұмысқа міндетті бірійгəді бар. қалқоздың барлық жұмысын басқарма басқарады. Біздің
қалқоз аты «Зəрə».
№ 32 сабақ.
§ 1.
Словопроизводство.
1. Все измененич окончаний, все склонения и спряжения, образование
новых слов с новыми значениями происходят путем присоединения к неизменному корню различных приставок.
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2. Все приставки казакского языка делятся на: а) словообразовательные – жұрнақ и б) словоизменительные – жалғау. Словообразовательные
приставки образуют от данной основы новые слова с новыми значениями,
напр, балық – рыба, балықшы – рыбак. Все личные и падежные окончания
составляют словоизменительные приставки.
3. Порядок отдельных частей слова таков: основа + словообразоват.
приставки + словоизмен. приставки. После словоизменительных приставок идут самостоятельные слов. Следовательно, слово пишите слитно
со всеми словообразовательными и словоизменительными приставками,
напр. балықшыға – рыбаку.
4. В слове может быть несколько словообразовательных приставок и
каждая из них изменяет значение слова, но с слове всгда бывает одна словоизменительная приставка. Порядок присоединения словообразовательных и словоизменительных приставок к корню всегда таков:
Балық – рыба.
Балықшы – рыбак (словообраз. приставка профессии).
Балықшылар – рыбаки (словобраз. прист. множ. ч.).
Балықшыларымыз – наши рыбаки (словообр. приставка притяж. формы).
Балықшыларымызға – нашим рыбакам (подеж. окончание).
5. Словообразовательная приставка сыз (приставка отсутствия) указывает на отсуствие чего-нибудь и соответствует русскому «без», например:
сұусыз – безводный, без воды; ақшасыз – безденежный, без денег, жерсіз
– безземельный, без земли.
6. Приставка присутствия, обилия «лы» (после гласных, полугласных
и «р» лы-лі, после звонких ды-ді, после глухих ты-ті, обозначает: 1) обилие, наличие, присутствие чего-нибудь, напр. балалы: многодетны, сұулы
Еділ – многоводная Волга, құмды дала – песчаная степь, борлы тау – меловая гора, астықты аудан – хлебный район, балықты көл – рыбное озеро
и т.д. 2) имеющий что-либо, напр. ақылды кісі – умний человек, человек с
умом, мəшійнелі қалқоз – колхоз имеющий машины, колхоз с машинами
и т.д. 3) то, на чем ездят, напр: атты кісі – верховой человек, арбалы кісі
келеді – человек едет в телеге.
7. Приставка обозначения склонности, наклонности приверженности к
чему-нибудь или лучшего знания чего-нибудь шыл (шіл), напр:
Леніншіл – Ленинист, Ленинец.
Төңкерісшіл – революционер.
Ұлтшыл – националист.
Өзімшіл – эгоист, самолюбивец.
Ұйқышыл – соня, зассня.
Сұушыл – водник.
8. Приставка отвлеченности лық (после гласных, полугласных и «р»
лық-лік, после звонких дық дік, после глухих тық-тік) образует от прилагательных отчасти от существительных и числительных слова с общим
отвлеченным значением и соответствует русским суффиксам того же значения ость, ство, ста, ина, не, например:
Балалық – детство.
Жастық – молодость.
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Адамдық – человечность, гуманизм.
Ақмақтық – дурачество.
Кеңдік – широта, ширина.
Тарлық – теснота.
Ұзындық – длина, долгота.
Ақтық – белизна.
Көптік – большинство.
Аздық – меньшинство.
Саулық – здоровье.
Тазалық – чистота.
§ 2.
Жұмыс: 1. Образовать новые слова посредством приставки отсутствия:
ат, адам, күш, астық, жол, ақыл, жоспар.
2. Образовать новые слова посредством приставки обилия, присутствия: мал, тау, ағаш, жол, екпін, жоспар, шөп, бақша.
3. Образоветь новые слова посредством приставки приверженности,
наклонности: қалық, өсек, Маркіс, Дарбын.
4. Образовать новые слова с отвлеченным значением: жақсы, жаман,
қараңғы, алыс, жақын.
№ 33 сабақ.
§ 1.
Алматының базары.
Алматыда үш базар бар: Кеңес базары, қалқоз базары, жана жайма базар. Базарларда күнде сауда болады. Базар ертеңгісін ашылады, кешке қарай жабылады.
Кеңес бараныда кішкене дүкендер үлкен мағазындар бар. бұлардың саудасы түрлі сауда жана шарұуашылық мекемелер мен ұйымдардың қолында. Мағазындарда, дүкендерде əзір кійім, айақ кійім, ыдыс, ойыншық, мата
жана түрлі ұуақ түйек сатылады.
Қалқоз базары екі жерде. Бірі астық жана пішен базары, екіншісі мал
базары. Астық пен пішен базарына қалқозшылар нəрсе əкеледі. Мұнда
астық, пішен, отын, сүт, айран, қаймақ, жұмысртқа, май, қауын, қарбыз,
қыйар, жұуа, кəртоп, алма, ет сатылады. Нəрсе қымбат. Мал базарында жылқы, қой, сыйыр, шошқа түйе сатылады. Малда онша арзан емес.
Қалқоз базарындағы нəрселер ауылдан қалқоздан келеді.
Жайма базардан түрлі ұсталған нəрселер сатылады. Мұнда ескі кійім,
ескі ыдыс жана түрлі көр-жер болады. Мұнда нəрсе онша қымбат емес.
Базарларға жақын түрлі шеберлер жұмыс қылады, ұуақ асқаналар, шайқаналар тұрады.
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§ 2.
Передайте своими словами содержание предыдущего рассказа, потом
напишите рассказ «Біздің базар».
§ 3.
Сравните значение глаголов:
Сатады
Сатылады.
Жабады
Жабылады.
Ашады
Ашылады.
Қорытұу: посредствеом присоединения к основе глагола приставки л
(ыл) образуется возвратны залог, л переводится на русский язык возвратным местоимением «я», напр: қат жазады – письмо пишет, қат жазылады
– письмо пишется, сөз айтады – слово говорит, сөз айтылады, слово говорится.
Образовать возвратный залог от глаголов: басталады, береді, құлақтандырады, жағады, бағады, күтеді, ішеді, жасайды, қарайды, сұрайды,
тыңдайды.
№ 34 сабақ.
§ 1.
При чтении обратите внимание на способ образования глаголов от
именных слов.
Жазғытұры.
Қыс өтті. Жазғытұр басталды. Құстар жылы ақтан келді. Күн ұзарды.
Түн қысқарды. Ауа жылыды. Қар еріді. Өзендер тасыды. Мұз кетті. Кейде
жылы жаңбыр жауады.
Жер көгереді. Гүлдер қызарды, ағарды, көгерді. Ағаштар жапырақтанды.
Қалқозшылар егін науқанына кірісті. Егіншілер жұмысқа ерте кетеді,
кеш келеді. бірійгəді екпінді жұмыс қылады, жоспарды кезінде орындауға
асығады.
Мал балалады. Қой қоздады. Түйе боталады. Сыйыр бұзаулады. Бійе
құлындады. Ешкі ылақтады. Құс жұмытрқалады. Ійт күшіктеді. Төл көбейді. Ағарған молайды.
Қорытұу: Для образования глаголов от именныз слов к основе данного
слова прибавляется приставка ла (ла-ле) после гласных, после гласных
«р» да-де после звонких и та-те после глухих.
Кроме того инада словам обозначающим качество или свойство, вместо
ла прибавляется ар-ер или ай-ей напр: құрала, баста, көзде, көгер, ағар,
көбей, азай, қартай.
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§ 2.
Выписать из предыдущей статьи все глаголы, образование от именных
слов.
Образовать глаголы от следующих именных слов:
1. Қыс, жер, бор, іс, орын, тіс, айақ, сау.
2. Жақсы, жаман, қызыл.
3. Екі, үш, он
§ 3.
Напишите рассказ: «Жазғытұр басталды» следующим вопросам, стараясь дать связанный рассказ:
Қыс қашан өтті? Құстар не қылды? Əуелі қай ққұс келді? Күн не қылды, түн не қылды? Ауа қандай? Қар қашан кетті? Сұу тасыды ма?жаңбыр
жауды ма?
Шөп қандай? гүлдер не қылды? Адам не істейді. Екпінділер жұмысты
қалай істейді. Науқан жоспары орындалды ма? Мал не қылды? Төл не қылды? Мектеп не істейді?
№ 35 сабақ.
§ 1.
Өлең.
Күн ұзарып,
Қар еріп,
Сай сұуларға толады.
Бұл қай кезде болады?
Заучите стихотворение наизусть.
§ 2.
Со словами ұзарып, еріп сравните следующие.
Мен

гəзет

алып
оқып
қарап
ұстап

үйге қайттым.

Қорытұу: Деепричастие прошедшее образуется от основы глаголы
через прибавление к ней п (ып после согласных), напр: айтып, келіп, жазып, сұрап.
Образовать деепричастие прошедшее от глаголоа:
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Кет, күт, өт, кес, же, іш, аш, жап, отыр, тұр, тыңда, істе, баста, сана,
тол, сат.
№ 36 сабақ.
§ 1.
Обратите внимание на способ употребления деепричастия прошедшего
премени.
Бүгін ерте тұрып, мен асқанаға бардым. Онда шай ішіп, мектепке кеттім. Жолда жолдасыма кездесіп, оны мен бірге мектепке кірдім. Кіласты
сыпырып, терезені сүртіп, бор əзірледім. Сол кезде қоңырау болды. Қоңраудан соң оқытұушы кіріп, сабақ басталды. Мектепте 5 сағат оқып, сағат 2
мен үйге қайттым.
§ 2.
Жұмбақ:

Ақ қойым тұрып кетті
Қара қойым жатып қалды.

(жер мен қар).

Перевести на каз язык следующие предложения при помощи деепричастия:
Напившись яаю, я пойду в школу.
Выучив урок, я пойду на общее собрание.
Встав в 7 часов утра, умывшись холодной водой и напившись чаю, я
сел за работу.
№ 37 сабақ.
§ 1.
Біздің қалқоз.
Біздің қалқозда 100 үй бар. 100 үйде 500 жан бар. оның 245 еркек, 255
əйел, 80 бала. Жұмыс адамы 350.
Біздің қалқоз егін салады жана мал бағады. Қалқозда құрал-саймын түзейтін ұсталар бар. қалқоз жерді мəшійне мен жыртып, тұқымды мəшійне
мен себеді. Қалқоз егінді мəшійне мен орады, басады, сұуарады. Быйдайдан дійірменге ұн тартады. Əуелі мемлекетке астық тапсырады. Мемлекет
жоспарын орындап, тұқым қорын төгіп, артық астықты өзі ішеді, кəперетіпке сатады. Түсімді еңбекке қарай бөледі.
Біздің қалқоз жылқы, сыйыр, қой ұстайды. Малды сауады мінеді, жегеді. Малдан жүн, сүт, күш алады.
Қорытұу: При изменении слова глухие қ, к, п, чередуются перед гласными с ғ, г, б, напр: төк-төгеді, сеп-себеді, бақ-бағады.
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Измените следующие слова так, чтобы қ, к, п, | соответственно чередовались бы с ғ, г, б: ақ, жап, ек, көк, кітап, тап, жек.
№ 38 сабақ.
§ 1.
Біздің қалқоз ұйымдары.
Біздің қалқозда бір неше ұйым бар. бізде кəперетіп, оқұу үйі, клүп, кəмсамол ұйасы, партыйа ұйасы, мектеп, қалқоз басқармасы бар. жанымызда
ауыл кеңесі бар.
Мектепте бала оқыйды Кəперетіп мүшелеріне нəрсе береді. Клүпте
жыйылыс болады. Оқұу үйінде гəзет-жорнал оқыймыз. Басқарма қалқоз
жұмысын басқарады. Ауыл кеңесі үкімет жұмысын орындайды.
Жұмыс: расскажите устно, какие организации есть в вашем колхозе,
городе, селе.
№ 39 сабақ.
§ 1.
Обратите внимание на способ образование причастия прошедшего и
на его употребление в предложения.
Қат

жазған
берген
алған
ашқан
көрсеткен

адам келді.

Қорытұу: Причастие прошедшее образуется через прибавление к основе глагола приставки: ған-ген после звонких и қан-кен после глухих.
Причастие сотит впереди подлежащего.
§ 2.
Образуйте причастие прошедшее от следующих глаголов:
Кет кісі, кел жолдас, айт сөз, сыпыр бала, іш, же, сүрт, түзет.
§ 3.
Жаз.
Күн ұзын. Түн қысқа. Ертеден кешке шейін ыссы болады. Айнала
піскен шөп. Көптен жаңбыр көрмеген жер. Сарғауған шөп.
Бір кезде жаңбыр құйды. Шөп қайта көгерді. Айнала орылған пішен.
Кешке шабыннан қайтқан адам. Далада шұу. Айнала жағылған от. Жұмыстан шаршаған адамдар, тамақ ішіп, түнде дем алады.
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§ 4.
Выписать все причастия из предыдущей статьи.
Перевести на казакский язык при помощи причастия следующие предложения:
1. Человек, который устал, отдыхает.
2. Товарищ, который приходил ко мне, ушел.
3. Девочка, читавшая газету, учится в школе.
Примечание: причастие прошедшее иногда употребляется, как сказуемое тогда оно ставится в конце предложения, напр: шөп піскен – трава
поспела, оқытұушы кеше келген – учитель вчера пришел.
№ 40 сабақ.
§ 1.
Өлең.
Күндер озып
Шөп пісіп
Қалқоз егін орады.
Бұл қай мезгіл болады?
Балалар оқұуға бар, жатпа қарап!
Жұйынып, кійініңдер шапшаңырақ!
Шақырды тауық мана алда қашан.
Қарап тұр терезеден күн жылтырап.
Заучите стихотворение наизусть.
№ 41 сабақ.
§ 1.
Біз не білдік.
Біз быйыл қазақ тілін үйрендік. Енді біз қазақша білеміз. Біз қазақша
сөйлеміз. Біз қазақ кітап оқыймыз. Біз қазақша қат жазамыз. Қазақша біз
гəзет оқыймыз. Біз қазақша сұраймыз. Біз қазақша жауап береміз. Біз қазақша жодласымызға қат жазамыз. Біз қазақша көп білеміз. Біз қазақша
өлең де білеміз.
Қазақ тілі қыйын емес. Келер жылы тағы сатсыйалдық жарыс пен қазақ
тілін үйренеміз. Быйыл біз сатсыйалдық жарыс орындадық.
Жаз қазақша кітабымызды қайта оқыймыз. Кітабымызды күтеміз, жыртпаймыз.
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№ 42 сабақ.
§ 1.
Се-Се-Се-Рдің бес жылдығы
Кеңес елін құлпыртты
Қаны қара кəпійталдың
Төбе шашын үрпітті.
Кəмүунер, кəмүунер!
Қызық тұуың қолда бар.
Кəмсамолдың жеткеншегі
Жас пійəнер алқа бар!
№ 43 сабақ.

Жұмыс: рассмотрите эту картину и расскажите, что делают люди. Рассказ напишите на доске совместно и спишите в свою тетрадь.
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ҮШІНШІ
Таблица спряжений
Основа казахских глаголов – ІІ лицо ед.ч. повелительного
ся из этой основы через прибавление к ней соответствующих приставок.
уподоблению конечного согласного звука основы.

Положительная форма
Лицо

Единственное число
По сингармонизму
Твердое
спряжение

ІІІ{ жаз-ады
сұра-йды

Мягкое
спряжение
бер-еді
же-йді

Множественное число

По прогресс. По сингарПо прогресс.
уподоблен.
монизму
Уподоблен.
После конеч. Твердое
Мягкое
После коКорневого
спряжение спряжение неч. корнеглухого
вого глухого
Настоящее-будущее время
мн. ч.
нет

ІІ{

жаз-асың бер-есің
сұра-йсың же-йсің

жаз-асыз
сура-йсыз

бер-есіз
же-йсіз

І{

жаз-амын бер-емін
сұра-ймын же-ймін

жаз-амыз
сұра-ймыз
Прошедшее время

бер-еміз
же-йміз

ІІІ{ жаз-ды
сұра-ды

бер-ді
же-ді

айт-ты

ІІ{

жаз-дың
сұра-дың

бер-дің
же-дің

айт-тың

жаз-дыңыз бер-діңіз
сұра-дыңыз же-діңіз

І{

жаз-дым
сұра-дым

бер-дім
же-дім

айт-тым

жаз-дым
жаз-дық

ІІІ{ жаз
сұра

бер
же

Повелительное наклонение
жаз-ыңыз
бер-іңіз
сұра-ңыз
же-ңіз

ІІ{

жаз-айын
сұра-йын

бер-ейін
же-йін

жаз-айық
сұра-йық

бер-ейік
же-йік

І{

жаз-сын
сұра-сын

бер-сін
же-сін

мн.

чис.

мн.

216

нет

чис.

бер-дік
же-дік

айт-тыңыз
айт-тым

нет.
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БӨЛІМ.
казахских глаголов

Приложение № 1

накленения. Другие наклонения формы, виды и залоги глаголов образуетПриставки же подчиняются гармании гласных основы и прогрессивному

Отрицательная форма (отрицание ма–ме, ба–бе, па–пе вставится
между основой и личн. приставкой)
Единственного число
По сингармонизму

По прогресс.
подоблен.
Мн.число
Мягкое
Твердое
После конеч.
склонение
склонение Корневого
глухого
Настоящее- будущее время
мн.ч. нет
бер-мейді айт-пайды
жаз-байды
же-мейді
кес-пейді
сұра-майды
жаз-байсың
сұра-майсың

бер-мейсің
же-мейсің

айт-пайсың
кес-пейсің

жаз-байсыз

жаз-баймын
сұра-маймын

жаз-баймын

жаз-бады
сұра-мады

бер-меймін айт-паймын
же-меймін кес-пеймін
Прошедшее время
бер-меді
айт-пады
же-меді
кес-педі

жаз-бадың
сұра-мадың

бер-медің
же-медің

жаз-бадым
сұра-мадым
жаз-ба
сұра-ма

айт-падың
кес-педің

мн.ч. нет
жаз-бады

жаз-бадық
бер-медім айт-падым
кес-педім
же-медім
Повелительное наклонение
бер-ме
айт-па
жаз-баңыз
же-ме
кес-пе

жаз-байын
сұра-майын

бер-мейін
же-мейін

айт-пайын
кес-пейін

жаз-байын

жаз-басын
сұра-масын

бер-месін
же-месін

айт-пасын
кес-песін

мн. ч. нет
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Приставки причастий:
Прошедшее времия
После гласных и звонких звуков ғап или деп
после глух.
зв. қап или кеп
Приставки деепричастий:
Прошедшее времия
После гласных п согласных ып
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Таб
Падежных приставок всех слоняемых частей речи. Особая
Обычная форма
Вопрос (сұрау)

Им.п. – атау. кім? не? (кто? что)

__

Род. п. – ілік жалғау, кімнің? ненің? тың
(нің)
(кого? чего? чей?)
Барыс жалғау. кімде? неде? қайда?
ға (ге)
(кому? чему? за чем? за что? на
что? куда?)...
Вин. п. Табыс жалғау кімді? нені?
(кого? что?)
Исх. Р. Шығыс жалғау қайдан?
(откуда? из чего? от кого?

Единственное числов
После
После
После
звонких глухих
носовых:
н,ң,м
__
__
__

После
гласных

дың
(дің)

тың (тің) ның (нің)

ға (ге)

қа (ке)

қа (ге)

ны (ні)

ды (ді)

ты (ті)

ды (ді)

дан
(ден)

дан (ден) тан (тен) нан (нен)

Мест.п. жатыс жалғау. қайда?
қашан (когда?) где? у кого? қашан? да (де)
когда?

да (де)

та (те)

та (те)

Таб
склонений личных, указательных и некоторых вопросительных
өзің, өзі склоняются по особому,

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

Мн. число
Біз, сіз,
олар
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Указательные местоймения
Ед. число
мн. Число
Бұл, сол,
Бұ-ның, со-ның
Бұ-ған, со-ған
Мұ-ны, со-ны
Мұ-нан, со-нан
Мұн-да, сон-да

Бұл-ар,
сол-ар.
Так же,
как ед.ч

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

Личные местоимения
Ед. число

Так же,
как ед.ч.

Падежи

Бес томдық шығармалар жинағы
лица

Приложение № 2

внимание обратить на приставки притяжательной формы
Притяжательная форма
Единственное число
І лицо
ыт (т)
ытның (тның)
ыта (та)
ытды (тды)
ытынан (тынан)
ытда (тда)

Множественное число

ІІ лицо
ың (ң)
ыңның (ңның)
ыңа (іңе) (ңа)
ыңды (ңды)
ыңынан (ңнан)
ыңда (ңда)

ІІІ лицо
ы (сы)
ының (сының)
ыңа (сына)
ың (сың)
ынан (сынан)
ында (сында)

лица

Для образования мн.
числа между основной и
падежным окончанием
вставлияютсия приставки:
После гласных и согласных
(р,л, й у)
Глухих тар (тер) лар (лер)
Звонких ... дар (дер)
Это огносится к обычной и
к притияжательной форма

Приложение № 3

местоимений. Местоимения мен, сен, ол, бұл, сол, қайсы, өзім,
приложенному здесь, образцу
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Вопросит. местоимения
Ед. число
Мн. число
Қайсы
Қайсылары
Қайсы-ның
Қайсы-ған
Қайсы-ны
Қайсы-дан
Қайсы-да
Так же,
ка вед.ч

Так же,
ка вед.ч

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

Бес томдық шығармалар жинағы
Төртінші бөлім.
Словарь – сөздік.
Слова в словаре расположены в порядке казакского алфавита. В словарь сошли все те слова, который имеются в тексте. Взяты корни слов.
По этим корням ученик сам может вывести значение той или иной формы
слова. Глаголы приведены во ІІ лице. Только те глаголы, которы не переводимы на русский язык в повелительной форме приведены в настоящем
времени единств. числа повелительной формы. Для синонимов в скобках
даются примеры в сочетании с другими словами. Знак – означает повторение предыдущей основы. Омонимы приводятся рядом в скобках. В целях
справки причтании других книжек в словарь введены некоторые слова, которые отсутствуют в тексте этой книги.
А.
Аш – открой (есік аш), голодный (ас кісі).
Ашшы – горький.
Ашыл – откройся (возвратная форма от аш, есік-ашылды).
Ашық – открытый, -то.
Адам (кісі) – человек.
Аға – старшый брат.
Ағаш – дерево.
Ағарған ақ – молочная пища (мен ағарған ішемін – я кушая молочное).
Ағыс – течение.
Ай – луна, месяц.
Айа – желей ( мен айаймын - я жалею).
Айақ – нога (оң айақ – правая нога). Чашка (ағаш айақ – деревянная
чашка).
Айақ кійім – обувь.
Айаз – мороз.
Айғыр – жеребец.
Айнал – повернись, поворачивайся, кружись, вертись.
Айнала – кругом, вокруг.
Айқай – крик.
Айқайла – кричи.
Айран – кислое молоко.
Айт (сөйле, де) – говори, расскажи, скажи, (ол саған не айтты - что он
тебе сказал. Мен қазақша сөйледім - я говорил по казахски. Ол не деді что он говорил, сказал)
Айырпылан – аэроплан.
Ал – бери, возьми, получай, доставай себе. Перед (чего-нибудь).
Аласа – низкий.
Алда – обманывай (сен алдайсын - ты обманываешь). Впереди (тақта
алда тур – доска стоит впереди).
Алда қашан – давно (ср: көптен).
Алға бар – впереди. Иди впереди (от слова - Ал).
220

Бес томдық шығармалар жинағы
Алматы – название главного города Казакстана.
Алпыс – шестьдесят.
Алты – шесть.
Алыс – далеко (мен алыстан келдім - я издалека приехал). Поменя, обменяй (кітап алысайық - поменяем книги).
Аман – (есен, сау) - здоров, -вый ( сенң жолдасың аман - твой тов.
здоров. Есенсіз бе - здоровый ли вы? Мынау сау мал - это здоровая скотина).
Аман ба? (есен, саума) - здраствуй (буквально - здоров ли?).
Амандас – здороваться ( біз амандасамыз - мы здороваемся).
Ана (шеше, əже) – мать (ана, шеше - общее название матери, əже - в
отношении людей в смысле «мама»).
Анау – то, -т.
Апа – старшная сестра, мама.
Апар – отнеси, снеси туда (сокр. от слова алып бар)
Аптамабіл – автомобиль.
Ақ – белый, теки, невинный (ақ қағаз - белая бумага; сұуақты - вода
потекла, бұл ақ кісі - это невинный человек.).
Ақмақ – глупый, дурак (ақымақ кісі - глупый человек, ой ақымақ - о,
дурак).
Ақта – бели, побели, обели. Оправдай - глагол от прилагательного ақ
напр. үй ақтады - побелил дом; сот ақтада - суд оправдал т.е. обелил).
Ақыл – ум, ақылды - умный, ақылсыз - безумный.
Ара – пила, пчела, расстояние; через (болат ара - стальная пила. Ара
ұшады - пчела летает. Арасы алыс - расстояние далеко, күн ара - через
день).
Арасында – между, среди. ( Оқұушылар арасында - между учеников).
Арба – телега.
Арт – зад.
Артта – сзади, позади, на зади.
Артық – свыше, излишек; лишний (жүзден артық - свыше сто. Артық
астық - лишний хлеб, излишек хлеба).
Арзан – дешево, -ый.
Арық – худой, тощий. Арык - канал (ол арық ат - та тощая лошадь).
Ас – пища. Вари, повесь (мен ас жедім - я ел пищу, я кушал. Тамақ ас вари пищу, обед. Етті ағашқа ас - мясо повесь на дерево).
Асқана – столовая.
Аста – внизу. Асты - нижная сторона чего нибудь.
Астана – столица.
Астық – хлеб в зерне, мукой. Нан - хлеб печеный. Егін - хлеб на корню.
(астық науқаны - хлебоуборочная кампания. Нан жедім - хлеб ел).
Асыл – ценный, дорогой, улучшенный.
Асылдандыр - улучшай породу (скота).
Асық – торопись, спеши (мен асығамын - я тороплюсь). Игральная бабка (асық ойнады - в бабки играл).
Ат – лошадь-мерин. Имя, стреляй. ( бұл жас ат - это молодая лошадь.
Атың кім - как твое имя? Əскер мылтық атты - войско выстрелило из ружей).
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Ата – дед, назови, называй (қарт ата -старый дед, мынау ыстансаны не
деп айтады - как называется станция).
Атал – называйся (страд. глагол напр: Бұл қалай аталады - это как называется).
Атқар – испольняй (работу).
Атқарұу – исполнение, исполнительный.
Ауа – воздух.
Ау – сеть.
Аудан – район.
Аула – лови (буквально - лови сеть).
Двор (бала аулада - ребенок во дворе).
Ауыр – тяжелый, болей (ауыр жүк - тяжелый груз. Бала ауырады - ребенок болеет).
Аурұу – больной.
Ауыл – аул, деревня.
Ауыз – рот.
Аттан – выступай в поход (букв. садись на коня).
Аттаныс – поход (мəденійет аттанысы - культпоход).
Аз – мало азады - выражается худеет.
Азат – свободный.
Б.
Ба – (бе, па-пе, ма-ме) ли.
Бағады – посет (в широком значении - разводит). см. бақ.
Бай – богатый Муж (жены) Байлар табы - класс богачей. Байсыз қа
тын - женщина без мужа.
Байандама – доклад. Байандамасы - докладчик.
Ба – мед.
Бала – ребенок, дитя.
Балға – молот, молоток.
Балта – топор.
Бақ – паси, карауль, присмотри, за кем нибудь. (Мал бақ - паси скот.
Үй бақ – карауль дом, Бала бақ - смотри за ребенком).
Бақша – сад, огород, бахча.
Бақыла – наблюдай.
Бақыт – счастье. Бақытты - счастливый.
Бағзал – вокзал.
Бар – иди ( на определенное место), ступай. Есть ( нанға бар - ступай
за хлебом. Нан бар - хлеб есть).
Барлық – все, что есть (Барлық адам жұмыста - люди все на работе),
Бас – голово, начало, молоти, шагай, дави (ақылды бас - умная голова.
Жүк басты – груз давил. Ол астық басты - он молотил хлеб).
Басқа – другой, иной ( басқа сөз - другое слово. Басқа уақыт - иное
время).
Басқарма – управление.
Басқар – управляй, заведывай, руководи.
Басқыш – ступень.
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Баста – начинай (от слова бас).
Басталды – началось (страд. глагол от баста).
Бастық – руководитель, командир, начальник (іс бастығы - руководитель дела. Əскер бастығы - командир армии, болім бастығы - начальник
отдела).
Бау – сноп. Сад плодовай.
Базар – базар, рынок.
Белсенді – активный.
Белсенділік – активист
Бензін – бензин
Бер – дай
Беріл – отдавайся (страд.глагол от вег)
Бес – пять
Бет – лицо. Страница поверхность. Менің бетім – мое лицо. Кітап беті
– страница книги. Жер беті –поверхность земли).
Бəйгі – приз, премия
Бəрі – все, весь
Бəтер – квартира
Бійе – кобыла дойная (Байтал — кобыла яловая).
Бійік – высокий
Бійле – управляй, танцуй
Біл – знай
Білім – знание, образования
Бір – один
Бір ауыздан – единогласно
Бірақ – но, однако
Бірдей – одинаковый
Бірге – вместо
Бір кезде – одно время
Бір неше – несколько
Бітеді – мирится, заживает. Кончается, вырастает, зарождается. Основа
біт (Ол бітті – он помирился. Шара бітеді – рана заживает. Іс бітеді – дело
кончается, шөп бітеді – трава вырастает, произрастает.
Біз – мы. Шило (біз келдік – мы пришли). Өткір біз – острое шило.
Бойау – краска
Бол – будь
Болымды етістік – положительная форма глагола.
Болымсыз етістік – отрицательная форма глагола.
Бор – мел.
Боран – буран
Боранды – буранил (от слова боран)
Бота – верблюженок
Ботқа – каша
Бөшке – бочка
Бөл – дели
Бөлім – отделение, отдел, группа, чать.
Бөлме – комната
Бөрік – шапка
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Бұл – это
Бұлай – этап, вот так (бұлай айт – вот так говори)
Бұқа – бугай
Бұрыш – угол. Перец (қызыл бұрышта қызыл тұу тұр – в красном уголке стоит красное знамя. Ашшы бұрыш – горький перец).
Бұрын – раньше, прежде
Бұурын – раньше.
Бұзау – теленок.
Бүгін – сегодня (сокращенное от бұл күн)
Бүлдіреді – портит (основа: бүлдір)
Бүтін – целый, –ое
Бійдай – пшеница
Быйыл – нынче, этот год (сокращенный от бұл жыл)
Былтыр – прошлый год, в прошлом году
Ш.
Шабын – косьба, покос (от глагола шап – коси)
Шабындық – покосное угодье
Шаш – волос. Разбрасывай (шаш өседі – волосы растут. Ақша шашты
– разбросил деньги).
Шай – чай
Шайқана – чайная
Шалбар – брюки
Шам – лампа
Шана – сани
Шаңғы – лыжи
Шапан – халат
Шапшаң – быстро, проворно
Шапшаңырақ – побыстрее, попроворнее
Шақ – (кез, мезгіл, уақыт) время, пора, момент.
Шақыр – зови, созови, пригласи.
Шақырылды – созывался, –ось (возвратн. глагол от шақыр)
Шарт – условие
Шарұуа (қара шарұуа) – сельский хозяин, крестьянин.
Шарұуашылық – хозяйство
Шебер – мастер
Шеш – развяжи, сними одежду, разреши (вопрос)
Шеше – (ана əже) – мат (см ана)
Шеге – гвоздь
Шешін – раздевайся
Шек – граница
Шекер (қант) – сахар
Шошқа – свинья
Шот – счеты торговые
Шөл – пустыня, жажда
Шөлдеді – жаждал, пить хотел (от слова шөл)
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Шөп – трава
Шұбар – пестрый (в смысле пятнастый)
Шүбірек – тряпка, материя. Ткань.
Шүкір – ответ при приветсвовании
Шымшы – щипай
Шын – истина. Настоящий. (Шын айтамын – истинно говорю. Шын
алтын – настоящее золото).
Шық – выводи, вырастай, роса. (Үйден шығады – из дома выходит.
Шөп шығады – трава вырастает).
Шырқа – затяни песенку.
Ж.
Жабық – закрыто
Жайма базар – толчек, толкучка, барахолка
Жайында (тұуралы) – о, про
Жалшы – наемный, рабочий
Жалпы – общий
Жалтыра – сверкай жалтырайды сверкает
Жаман – плохой, –хо
Жан – душа. Гори (үйде бес жан бар – в доме есть пять душ. От жанды
огонь загорелся)
Жана – еще, и (сен жана не айтасың? – ты езе что говоришь)
Жана басқалар – и другие (см. басқа)
Жанында – окло него, жанында около меня
Жанымызда – около нас. Жаныңызда – около вас
Жаңа – новый, не давно, только что
Жаңалық – новость, новинки
Жаңбыр – дождь
Жап – закрой, покрой (см. жабық)
Жапырақ – лист (на ростении)
Жапырақтанды – оделась листьями (глагол от жапырақ)
Жақ – зажигай, отапливай, щека, стороне, Край. (От жақты – зажег
огонь, Пеш жақты – отопил печь. Арық жақ – худая щека. Біз жақта –в
нашей стороне, в нашем краю)
Жақын – близкий. –ко
Жақсы – хороший, –шо
Жар – стена. Яр. (см. кереге қабырға)
Жарыйала – об’являй, обнородуй, провозглашай.
Жарым – половина, полоумный
Жарық – светный. Ресщепленный, растрескавшийся. (Жарық түн –
светлая ночь. Жер жарық – растрескавшаяся земля)
Жарыс – соревнование. Скачка в перегонку.
Жас – молодой, возраст, лет (ол жас – он молодой)
Жаса – строй; делай; твори (ол арба жасайды – он делает телегу)
Жасасын – да здравствует
Жасыл – зеленый
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Жат – ложись, ляг, чужой (жат адам – чужой человек)
Жаттап ал – научи наизусть
Жатыр – лежит
Жауады – падает, идет (в отнош. дождь, снег, град и т.д.)
Жауап – ответ
Жауап бер – отвечай
Жауапкер – ответчик
Жаз – пиши. Разглаживай. Лето. (Сен қат жаз – ты напиши письмо.
Қыртыс жазылды – морщины разгладились. Жаз өтті – лето прошло)
Жазғытұр – весна
Же – еш, кушай
Жек – запрягай
Жеке – индивидуально, единолично.
Желім – клей
Жеңге – старшая сноха
Жеңіл – легкий
Жер-сұу кəмесерійеті – Комиссариат земледелия.
Жеті – семь
Жеткіншек – смена
Жетпіс – семьдесять
Жəшік – ящик
Жəрдем – помощь (см. көмек)
Жіп – нитка
Жоғалды – пропал (от жоқ)
Жол – дорога
Жолдас – товарищ
Жоқ – нет (ставится после отрицаемого словаи пишется отдельно)
Жорнал – журнал.
Жоспар – план
Жұмысшы – работник
Жұрт – народ (сравний қалық, ел)
Жұу –мой (қол жұу – мой руку)
Жұуа – лук (см пыйаз)
Жұуын – умывайся
Жүдеген – потощал, похудел, ухудшился
Жүген – узда.
Жүк – груз. Клажа.
Жүн – шерсть
Жүр – иди, ходи (неопр. маршруту, напр. Мен көп жүрдім – я много
ходил).
Жыйылыс (жыйналыс) – собрание.
Жыл – год
Жылқы – лошадь (общее название. Бір үйір жылқы – один косяк лошадей, сравни: ат, бійе, байтал)
Жылтыр – блестящий, глянцевичый
Жылтырайды – блестит (основа: жылтыра от жылтыр)
Жылы – теплый, и притяж. форма от жыл – год
Жырт – рва, разорви, паши.
Д.
Дайар (əзір) – готовый, во
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Дайарла (əзірле) –приготовь
Дайарлан (əзірлен) – приготовься
Дайын – готовый, во (см. дайар əзір).
Дайында – приготовь (см. дайарлан)
Дайындал – приготовься (см. дайарлан)
Дала – степь. Поле. Двор. (Қазақ даласы – казакская степь. Мал далада
жүр – в поле (степи) скот ходит. Бала үйде емес, далада ойнайды – ребенок играет не дома, и на дворе)
Дауыс – голос
Дауысты дыбыс – гласные звуки
Дауыссыз дыбыс – согласные звуки
Де – говори, скажи, молви (употребляется обязательно при передаче чужей речи, напр, ол саған не деді – что он сказал тебе. Ол маған бүгін кешке
кел деді – он сказал чтобы я пришел сюда вечером)
Деген – называемый (всегда употребляется при упоминании названия
чего нибудь и обязательно при названии лично не знакомого слушателю
предмета напр. Қазағыстан астанасы Алматы деген қала – если сулшатель
не был в Алма–ата. Қазағыстан астанасы Алматы – если слушатель был
раньше в Алма–ата)
Дем ал – отдохни
Дем алыс – отдых
Дене – тело
Ден сау – здоров (говорится в отношении человека)
Ден саулық – здоровье
Дене шынықтырұу – физкультура
Дəмді – вкусный
Дəрі – лекарство
Дəрігер (доқтыр) – врач, доктор
Дійірмен – мельница
Доға – дуга
Донбас – Донбасс
Дос – друг
Дұрыс – правильно, верно
Дүкен – лавка. Мастерская.
Дүнійе – мир.
Дыбыс – звук
Е.
Е – быть (от этого древного глагола имеется теперь прошедшее время
из’яв. наклонении и причастии, напр. мен алдым, сен едің, ол еді, екен – я
был, он был, бывший. Особенно употребляется обязательно в предложении, где есть другие причастия)
Ешкі – коза
Еш – ни (отрицание)
Егін – хлеб на корню (быйыл егін жақсы өсіп келеді – нынешний хлеб
хорошо растет)
Егіс – посев,пашня
Екі – два
Екпін – темп
Екпінді – ударник (от слова екпін)
Ел – население, народ (сравн. қалық, жұрт)
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Елүу – пятдесят
Ем – соси. Лечение (бала емшек емеді – ребенок сосет груди. Оған ем
қонбайды – от лечения ему прока нет)
Емес – не (отрицание, стоящее после отр. слова)
Емде – лечи (от слова ем)
Емдел – лечись (страдательн. Глагол)
Енді – теперь. Больше (енді мен қойдым – теперь я перестал. Енді қата
жоқ – больше нет ошибок)
Ең – самый (ең жақсы – самый хороший, лучший)
Еңбек – труд.
Еңбекші – трудящийся
Ер – муж, седло. Қатынның ері – муж женщины. Аттың ері – седло
лошадей)
Еркек – мужчина (см. бай)
Ер бала – мальчик
Ерте – рано.
Ертек – сказка
Ертең – завтра
Ертеңгісін –утром
Есен – здоровый, –во (см. аман есен)
Есік – дверь
Ескен жел – дующий, веющий ветер.
Ескі – старый (в отношении неживого предмета ср. кəрі)
Ет – мясо. Делай (мен ет жедім – я ел мясо. Сен не еттің – что ты делал)
Етік – сапог
Етікші – сапожник
Етістік – глагол
Езеді – давит, угнетает (основа: ез)
Езілген – угнитенный.
Ə.
Əбден – совершенно. Тщательно (əбден дұрыс – совершенно правильно. Доқтыр əбден қарады – доктор тщательно осмотрел)
Əже – малть, мама (см. ана, шеше). Əже – в отношени человека и родной матери, в смысле мама.
Əдебійет – литература
Əдебійетші – литератор, литер – вед.
Əдет – привычка.
Əйел – женщина (общее название, срав. Қатын)
Əйтсе де – тем не менее, все таки.
Əке – отец
Əкел – принеси (сокращенное от алып кел)
Əл – сила, мощь.
Əлі – пока, пока еще, все еще притяж. формы от ал (мен əлі оқымадым – пока я не читал. Ол əлі орынсыз – он еще все без места. Сен əлі тұра
тұр – ты пока еще подожди)
Əн – мотив
Əңгіме – беседа, разговор, рассказ.
Əңгімелес – беседуй
Əр – каждый
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Əрі – дальше, туда (əрі отыр – дальше садись, əрі қара – туда смотри)
Əріп – буква.
Əрі қарай – дальше
Əртел – артель
Əтрет – отряд
Əуелі – сперва
Əзір – готовый, –во, покаместь (шай əзір – чай готов. Əзір ақша жоқ –
покаместь деген нет, см. қазыр)
Əзірле – приготовь (см. дайарла – дайында)
Əзірлен – приготовься (см дайарлан, дайында)
Г.
Гəзет – газета
Гүл – цветок
Гүлдейді – цветет (глагол от слова гүл)
І.
Іш – пей. Живот, внутренняя сторона чего нибудь, среди, между. (шай
іш – пей чай. Іш ауырады – живот болит. Оқұушылар ішінде – среди учащихся. Кітап ішінде – в книге.
Ійден – пол
Ійе – хозяин (чего-нибудь)
Ійле – мести
Ійне – иголка, игла
Ійт – собака.
Іл – повесь
Ілүулі тұр – висеть
Інженер – инженер
Іні – младший брат.
Інтернатсыйаналдық – интернациональный
Ірет – ряд, порядок. Бір ірет – один ряд. Істі іретке келтір – приведи
дела в порядок.
Іс – дело
Із – след.
Ізде – ищи (от слова – із)
Ізертте – (зертте – исследуй, расследуй, обследуй (см. зертте)
Й.
Йа (йе) – да. Или (йа, мен істеймін – да, я сделаю, йа сен, йа ол мұнда
келсін – ты или он пусть сюда придет)
К.
Кеш – вечер, поздно (кеш болды – вечер наступил, поздно стало)
Кеше – вчера
Кешке – вечером
Кешкілік (кешкі – ас) – ужин
Кешкі – вечерний
Кедей – бедняк
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Кей – некоторый
Кей бір – иные, некоторый (кей бір адам – иные люди, некоторые люди)
Кейде – иногда
Кейін – потом, после, назад (кейін айтарсың – потом скажешь. Сабақтан
кейін келемін – после урока приду. Ол кейін кетті – он пошел назад. См.
соң)
Кел – приди, приходи (сравн. бар, кет, жүр)
Келер – будущее
Келер шақ – будущее время
Келтір – приведи (мысал келтір – приведи примеры. Кейде иногда)
Кен – полезные ископаемые, переносно: залежи, руды россыпи (Қазағыстан кені – полезные ископаемые Казакстана. Көмір кені залежи угля.
Темір кені – железа руды. Алтын кені – золот. рассыпи)
Кең – широкий, проторный.
Кеңес – совет (кеңес үкіметі – соввласть, маған кеңес бер – дай мне
совет)
Кереге – стена, решетчатая стенка кибитки (см. қабырға жар)
Керек – надо, нужно (ставится после того слова, к которому это относится)
Кес – режь (см. тұура, тіл)
Кет – уйди, уходи (ср. кел, бар, жүр)
Кез – момент (сравн. уақыт, шақ, мезгіл)
Кездес – встречайся (от кез)
Кезек – очередь
Кəлендер – календарь
Кəмсамол – комсомол
Кəмүнес – коммунист
Кəмпот – компот
Капійтал – капитал
Кəперетіп – кооператив
Кəпүсте – капуста
Кəрійдер – коридор
Кəртоп – картофель
Кəтлел – котлеты
Кій – одень, надень
Кійім – одежда, платье.
Кійсел – кисель
Кілас – класс (школьный)
Кім – кто
Кір – зайди, заходи, входите. Грязный. Гиря. (үйге кір – зайди в комноту,
кір кійім– грязная одежда. Бір кійло кір – (кило гири см. ылас)
Кірледі – загрязнилось (глагол от кір)
Кірлетті – загразнил
Кісі (адам) – человек
Кітап – книга
Кітапқана – библиотека
Көше – улица
Көш – кочуй, переходи с места на место.
Көшір – спиши, перенеси (от көш напр: дəптерге көшіп – спиши в тетрадь орындықты көшір – перенеси стул)
Көшірме – копия
Көшпелі – кочевой, (от слова көш)
Көйлек – рубашка, женское платье
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Көк – синий. Небо (көк көйлек синяя рубашка, Көкте күн – на небе
солнце)
Көкне – кухня
Көл – озеро.
Көлем – пространство
Көлік – подвода – тягловая сила (животная)
Көн – подчуняйся, кожа сушеная.
Көп – много.
Көптен – давно. Помногу (сені көптен көрмедім – тебя не видел я давно. Сабақта көптен бер – помногу давай урок, см. алда қашан)
Кер – жер – всякая всячина: мулочь; пустяковина.
Көреді – видит (от көр) сравно қараша
Көрсет – покажи (от көр).
Көтер – подними.
Көтеріл – поднимайся; восстань (возвр. гл. от көтер)
Көтеріліс – восстание
Көз – глаза
Күш – сила (см əл)
Күшік – щенок.
Күйлі – в хорошем состоянии. Состоятельный.
Күл – смейся. Зола (бала күлді – ребенок засмеялся, сен күл шығар – ты
вынеси золу
Күн – солнце. День.
Күріш – рис
Күнделік – ежедневный
Күрс – курс
Күтеді – заботится, ухаживает, бережет (осн. кут)
Күз – осень.
Күзет – стереги
М.
Ма (ме, ба–бе, па–пе) – ли
Маған – мне (основ. мен)
Май – масло, май – месяц
Мал – скот
Мана – давеча
Мақылда – удобряй
Мата – мануфактура. Спутывай (лошадь)
Мекеме – ечреждение
Мектеп – школа
Мемлекет – государство
Мен – я
Мені – меня
Метір – метр
Мезгіл – время
Мəденійет – культура.
Мəшійне – машина
Мін – садись (недвужищияся предмет
Міне – вот
Міндет – обязанность
Міндетте – обязуй
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Мол – достаточно, вдоволь
Молайады – станосится достаточным глагол от мол)
Мөрже – труба
Мұнда – здесь, сюда (мұнда не бар? Здесь что есть? Сен мұнда кел – ты
иди сюда
Мұрын – нос
Мұз – мед
Мұздайды – леденеет, замерает (основ. мұз)
Мүлік – имущество
Мыйрамда – празднуй
Мыйрам – праздник
Мылжың – болтун; толтовня
Мынадай – вот такой. Последеющему
Мыналар – эти, следующие
Мынау – это
Н.
Нан – хлеб печеный (сравн астық, егін
Нар– одногорбый верблюд
Науқан – кампания
Не – что
Неше – (нешеу) – сколько (ср. қанша
Нешінші – который
Неге – почему, зачем
Немесе – или
Несі – что (притяж. форма от не)
Нəре – вещь (см. зат)
Нəтійже – результат
Нəзік – нежный
О.
Одақ – союз (кеңес одағы советский союз)
Одақтас – вступайте в союз, союзный.
Оған – ему.
Ойғыр – үйгур
Ой – мысль, дума.
Ойла – думай
Ойна – играй
Ойын – игра
Ойыншық – игрушка
Ол – он.
Олар – они
Он – десять
Онша – не так (употребл. всегда – отрицательным предложении напр:
Онша жақсы емес – не так хорошо.)
Онда – там, туда
Оң – правый
Оқұу – учение, чтение (ср. – үйренүу)
Оқұушы – ученик, читатель
Оқұу үйі – изба-читальня
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Оқы – учись, читай (ср. үйрен)
Оқытұушы – учитель
Ор – жни, ров. (егін орды – жал хлеб; орды қазды – рыл ров)
Орамал – платок
Ора – заверни
Орал – Урал (горы)
Орнады – утвердилась (основа орна)
Орта –середина, центр, средний
Орташа – середняк
Орын – место
Орында – исполняй (корень орын)
Орынбасар – заместитель (орын–басар)
Орнына – вместо, на место
Орындық – стул (корень орын)
Орыс – русский
Осы – это. Осы шақ настоящее время)
От – огонь
Отан – отечество
Отар – колония
Отын – дрова (от от)
Отыр – садись, сиди
Отыз – тридцать
Ө.
Өгіз – вол (сравн (сыйыр бұқа)
Өкірік – округ
Өкіл – представитель
Өлшеу – измерение
Өл – умри
Өлең – песня. Стихотворение (өлең айтты – песньню пел. Өлең жазды
– стихотворение написал).
Өнеді – вырабатывается (продукция). Прививается (укол) произрастает,
принимается (семя). Основ өн.
Өндіріс – производство (корень өн)
Өнім – продукция
Өкімсіз – не продуктивный, не производительный
Өсек – сплетня.
Өт – пройди, проходи. Желчь (Қыс өтті – зима прошла. Өт ашшы –
желчь горька).
Өте – очень.
Өткен – прошедший.
Өткен шақ – прошедший время.
Өзен – река.
Өзі – он сам.
Өзім – я сам.
Өзің – ты сам.
П.
Пайда – польза, прибыль
Палау – плов
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Памыйдор – помидор
Парта – парта
Партыйа – партия
Патша – царь
Пеш – печь
Пəбрік – фабрика
Пішен – сено
Піседі – варится (осн. піс)
Пісір – вари (см. ас)
Піскен – спелый, вареный, печеный.
Пышақ – нож
Пошта – почта
Пылақат – плакат
Қ.
Қабыл ал – одобряй, принимай (предложение)
Қабырға – ребро, стена (мал қабырғасы – ребро скота. Үй қабырғасы –
стена дома. См. қар кереге.
Қашан – когда
Қашанда – всегда
Қашау – долото
Қағаз – бумага
Қаһарман – герой
Қай, қайсы – который
Қайшы – ножница
Қайда – где, куда (пышақ қайда – где нож? Қайда барасың – куда идешь)
Қайдан – откуда
Қаймақ – сметана
Қайнаған – кипяченый
Қайнат – кипяти
Қайрат – энергия, сила
Қайт – вернись
Қайтар – верни
Қайта – снова
Қал – оставайся
Қала – город
Қалай – как
Қалам – ручка
Қаламұш – перо
Қалқоз – колхоз
Қалық – народ (см. жұрт, ел)
Қалыспа – не отставай (основа қал).
Қамыр – тесто
Қан – кровь, напейся. Хан (қан шықты – кровь вышла. Сұуға қан – напейся воды. (Қан түсірілді – хан низложен)
Қанша – сколько (срав. неше)
Қандай – какой?
Қант (шекер) – сахар
Қап – мешок
Қар – снег
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Қара – черный, смотри (Қара тақта – черная доска. Бері қара – смотри
сюда, ср, көр)
Қара шарұуа – крестьянин
Қарай – частица, указывай, направление. (Бері қарай жүр – сюда иди.
Əрі қарай оқы – дальше читай, основ. қара)
Қараңғы – темный
Қарауыл – караул (основа қара)
Қарбыз – арбуз
Қарсы – против
Қарта – карта
Қарын – живот
Қарындаш – карандаш
Қарындас – младшая сестра.
Қасы, қасында – около, возле
Қасық – ложка
Қат – письмо. Мерзни (қат жаз – пиши письмо. Сұу қатты – вода замерзла)
Қата – ошибка
Қатты – твердый, жесткий, замерз
Қатын – жена. Женщина (вышедшая замуж: ср. əйел)
Қауын – дыня
Қазақ – казак (народ).
Қаз – рой. Гусь (арық қаз – рой арык. Қаз жүр – гусь ходить)
Қазыр – сейчас (ср. əзір)
Қош – до свидание
Қош келдіңіз – добро пожаловать
Қошқар – племенной баран (ср. қай)
Қоғам – общество
Қой – баран (вообще). Оставь, перестань, положи. (қой жайылады –
бараны пасутся, Ойынды қой – оставь, играт. Кітап қайда қойдың – где
положил книгу. Ср. сал, қошқар, саулық)
Қол – рука
Қон – ночуй
Қонақ – гость
Қоңыр – коричневый
Қор – фонд, запас
Қора – хлев, двор, стадо. Мал қорада – скот в хлеве. Бала қорада ойнайды – ребенок играет во дворе. Далада қара мал жүр – в степи ходят стада
скота
Құлұп – клуб
Қорға – защищай
Қорған – защита, крепость
Қорғаушы – защитник
Қорыт – сделай вывод, заключай. Очищать руду. Мен сөзді қорытамын
– я заключаю – резюмирую – речь. Кен қорытады – очищает руду)
Қорытұу – вывод, заключение
Қос – сложи, соединяй
Қосымша – приложение
Қозы – ягненок
Қоздайды – ягнится
Құй – лей, налей
Құл – раб
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Құлақ – ухо
Құлақшын – треушник
Құлақтандыр – об’являй, оповещай
Құлақтандырұу – об’явление, оповещание.
Құлат – низвергай, свергай, не спускай.
Құлпырады – переливает цветами (осн. құлпыр), переносно: благоденствует.
Құлпыртты – переносно: привел в благосостояние
Құлын – жеребенок
Құм – песок
Құрал – оборудование, инструмент
Құрал-сайман – орудия
Құр – устрой, строй
Құрылыс – строительство
Құртады – уничтожает (основа құрт)
Құрт – уничтожь. Червь, курт.
Құс – птица
Құуырады – жарит (основа: құуыр)
Құуырдақ – жаркое, жареное
Қыйар – огурец
Қыл – делай, волос жетский (жұмыс қылдым – работал, қыл сатты –
продал волос конский) ср. ет. істе
Қымбат – дорого, –ой
Қымыз – кумыс
Қыр – возвышение, хребет
Қырық – сорок
Қыс – зима. Сжимай (қыс келді – зима пришла, қатты қысты – сильно
сжимал)
Қысқа – короткий
Қысқарады – укорачивается
Қыз – девочка, девушка, –ица
Қызарады – краснеет
Қызартады – заставляет краснеть
Қызмет – служба
Қызметкер, –ші – служащий
Қызыл – красный
Қызыл отау – красная юрта
Қызық – веселый, занимательный
С.
Сабан – сабан, плуг
Сабақ – урок
Сағат – часы, час
Саған – тебе
Сағынады – скучает по кому-либо. Мен жолдасымды сағынамын – я
скучаю по товарищу, основа – сағын)
Сай – овраг
Сайла – выбирай
Сайлау – выбор
Сал – клади (ср. құр, жаса)
Салт-сана – идеология
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Салыстыр – сравни
Самай – висок
Сан – число, количество
Сана – считай, сознание (нəрсе сана – считай вещи. Таптық сана – классовое сознание)
Саналы – сознательный
Санасыз – безсознательный
Сақта – храни, береги (ср. күт)
Сарай – сарай, дворец
Сарғайады – желтеет (основа: сары)
Сат – продай
Сатсыйалдық – социалистический
Сатсыйалійзім – социализм
Сатып ал – купи, покупай
Сау – дой, здоров. Сыйыр сау – дой корову. Ден сау – здоров
Сауады – доит
Сауда – торговля
Саулық – здоров, овца (саулық сақта – береги здоровье, саулық сауады
– овцу доит. ср. қой, қошқар)
Сауын – дойный скот
Сауыншы – доярка
Себүуші – сеятель, –ка (от сеп)
Сегіз – восемь
Сейіл – прогулка
Сексен – восемьдесят
Секүнт – секунда
Семіз – жирный
Сен – ты, доверяй (сенемін – доверяю)
Сені – тебя
Сеп – сей
Сəлем – привет
Сəн – роскошь, украшение
Сəскелік – завтрак
Сіз – вы
Сійез – с’езд
Соғыс – война
Сол – тот, левый (сол кісі келді – тот человек пришел, сол қолым ауырады – левая рука болит)
Солда – налево
Сом – рубль
Сонан бері – с тех пор
Сонда – там
Сондықтан – поэтому
Соң – после (см. кейін)
Сорпа – бульон (көже)
Созылады – продолжается (основа созыл)
Сөйле – говори, расскажи (см. – де, айт.)
Соқ – бе, соғады – бьет – переносно: жел соғады – ветер дует
Сөл – сок
Сөз – слово
Сұм – хитрый
Сұр – серый
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Сұра – спрашивай, –вопрос
Сұу – вода
Сұула – мочи, намочи
Сұуық – холодно
Сұуырады – веет (основа сұуыр)
Сұусын – напиток
Сүурет – рисунок, картина
Сүй – целуй
Сүрт – вытри
Сүртін – вытирайся
Сүт – молоко
Сүтей – давать много молока
Сыйа – чернила
Сыйақты – тому подобно
Сыйа сауыт – чернильница
Сыйлық – подарок
Сыйыр – корова
Сындыр – сломай
Сыпыр – подметай
Сыпырғыш – метла
Сырты – внешняя сторона чего-нибудь
Сыра – пиво
Сыз – сырое место
Т.
Таба – сковорода
Табыс – достижение
Таға – подкова
Тағы – жəне – еще. Дикий (тағы не айтасың – еще что говоришь. Тағы
қайұуан – дикое животное)
Тағы (басқалар) – и другое
Тағысын тағылар – и т.д.
Тамақ – пища (см. ас)
Тамыр – корень. Приятель, любовник, –ница
Тап – найди. Класс – общественный маған дəптер тап – найди мне тетрадь. Тап дұспаны – классовый враг, жұмысшылар табы – рабочий класс.
Тапсыр – вручи, поручи
Тақта – доска
Таран – причесывайся
Тарт – тяни, тащи
Тары – просо
Тар – тесно, –ный
Тас – камень
Тасы – перенеси, перевези
Татар – татарин
Татұу – мирно, дружно
Тау – гора
Тауар – товар
Тауық – курица
Таза – чистый
Тексер – проверь, обследуй
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Телгірам – телеграмма
Темір – железо
Тең – ровный
Теңдік – равенство
Терезе – окно
Тəрбійе – воспитание
Тəрелкі – тарелка
Тəртіп – дисциплина, порядок
Тігін – шитье
Тій – коснитесь, задень, тронь
Тійме – не тронь
Тік – шей, крутой
Тіл – язык, разрежь. (Мен қазақ тілін үйрендім – я изучился каз. языку.
Қарбыз тіл – разрежь арбуза)
Тілім – кусок, ломоть. Бір тілім нан бер – дай один кусок хлеба)
Тірəктір – трактор
Тірі – живой
Тірке – зарегистрируй
Тізім – список
Той – пир, торжество. Наешься (өктəбір тойы – октябрское торжество.
Мен тойдым – я наелся)
Толады – наполняется (осн. тол)
Толтыр – наполняй
Толы - полный (чем-нибудь)
Тон – тулуп
Тоқмаш – лапша
Тоқы – тки
Тоқыма пəбірік – ткацкая фабрика
Тоқұу – тканье
Тоғыз – девять
Тоқсан – девяностоъ
Төбе – потолок, холмы. Макушка (үй төбесі – потолок дома, тау төбесі
– вершина, макушка холма, Адам төбесі – макушка человека)
Төк – слей, вылей (см. құй)
Төл – приплод скота
Төле – плати
Төлеу – платеж
Төңкер – переверни, опрокинь
Төңкеріс – революция
Төраға – председатель (см. аға)
Төрт – четыре
Төсе – постели
Төсек – постель
Тұман – туман
Тұқым – семя
Тұр – вставай, стой
Тұрмыс – жизнь, быт (см. өмір)
Тұура – кроши (см. кес, тіл)
Тұз – соль
Түбіт – пух
Түйе – верблюд
Түйір – крупинка
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Түкір – плюнь
Түрі – разный
Түн – ночь
Түс – цвет, сон. Полдень, слезай (Мынау ақ түс – это белый цвет, ол
ұйқыда түс көрді – он во сне видел сон. Түсте сабақ тоқтады – в полдень
уроки приостановились. Ол аттан түсті – он слез с лошади)
Түсім – доход, проход
Түсін – понятно
Түстік – обед
Түзе – исправляй (түзет)
Тый – запрети
Тыйын – копейка
Тыңда – слушай
Тырма – грабли. Борона
Тырмала – борони
Ұ.
Ұйа – ячейка. Гнездо (партыйа ұйасы – партячейка. Құс ұйасы – гнездо
птицы)
Ұйаң дыбыс – звонкие звуки
Ұйым – организация
Ұйқы – сон (см. түс)
Ұйықта – спи
Ұл – сын
Ұлт – нация
Ұлтшыл – националист
Ұлы – великий
Ұмыт – забудь
Ұн – мука (ср. пон: астық, егін)
Ұр – бей
Ұран – дезунг
Ұста – держи, кузнец, слесарь, мастер (дəптерді ұста – держи тетрадь.
Ол жақсы ұста – он хороший мастер. Ұста пышақ соқты – слесарь сделал
нож, см. шебер)
Ұсталған - подержанный
Ұсын – предлагай, предложи
Ұсыныс – предложение
Ұуақ – мелкий
Ұуақ-түйек – мелочь
Ұзақ – долгий
Ұзарды – удлинилось
Ұзын – длинный
У.
Уақыт – время
Ү.
Үш – три
Үй – дом
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Үй іші – семья
Үйрен – обучайся, научись, приобретай уменье (жазұуға үйрендім – писать научился, оқұу керек – учиться надо ср. оқы)
Үйрет – обучай, научи (проактическому. ср.оқыт)
Үйренүу – обучение (ср. оқұу)
Үйткені – потому что
Үкімет – правительство, власть
Үлестір – раздавай
Үлкен – большой
Үреді – лает (осн. үр)
Үрпійіт – волосы дыбом
Үсте – наверху
Үстел – стол
Үз – вырви, оторви, прерви
З.
Заң – закон
Зат – предмет, вешь
Зауыт – завод
Ы.
Ыдыс – посуда
Ышкап – шкаф
Ылас – грязный
Ыластады – запачкал
Ылақ – козленок
Ыссы – горячий
Ыстанса – станция
Ыстақан – стакан.
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Мазмұны:
Содержание
Бірінші бөлім. Кіріспе
Гірəмəтіке жəне басқа жаттығұулар...................................................6 бет
Теме-тема Грамматич. и др. навыки...................................................8 стр.
№ 1. Приветствия. Вопросительная частица ма?
№ 2. Обращение к человеку. Ударение
№ 3. Разговор – диалог: Произношение қ, ғ, ө
№4. Обращение учителя к ученикам. Произношение ң, ү, и др. звуков
№ 5. Алфавит. Произношение трудных звуков
№ № 6-7. Классные предметы. Гласные твердые и мягкие
№ № 8-9. Разговор-диалог. Произношение твердых и
мягких гласных и их правописание
№ № 10-11. Города Казакстана и описание класса.
Согласные глухие и звонкие и их правописание
№ 12. Правописание у, й
№ 13. Правописание ұу, үу
№ 14. Составление списка детей. Правописание ый, ій
№ 15. Звуки, отсутствующие в конце казакского языка б, д, г, ғ
Екінші бөлім.
Оқұу, жазұу жəне сөйлеу.
№ 1. Сабақ. Вопрос кім? Повелительная форма глагола в ед. числе
№ 2. 2-сабақ. «Вопрос атың кім?» Повелительная форма глагола во
множеств. числе. Настоящее время.
№ 3. Вопросы: қайда? қашан? Сложное настоящее время жатыс
жалғау (местный падеж)
№ 4. Вопросы: қайда? қашан? Сложное настоящее время барыс жалғау
№ 5. Вопрос: не қылдың? Основа глагола спряжение прошедшего времени
№ 6. Разговор. Место сказуемого-глагола в предложении
№ 7. Цвета и вопрос қандай? Место определения в предложении и его
несогласуемость с определяемым
№ 8. Рассказ. Красный уголок. Закрепление предыдущего
№ 9. Вопросы қанша? неше? Счисление по-казакски
№10. Название месяцев, часов и т.д. вопрос нешінші? рассказ «4-е октября» Порядковые числительные.
№ 11. Революционный календарь. Октябрьская революция. Закрепление числительных
№ 12. Рассказ наш рабочий день. Спряжение настоящего-будущего
времени.
№ 13. Наша библиотека. Закрепление предыдущего.
№ 14. Бережем общественную собственность. Отрицательная форма
глаголов и ее спряжение
№ 15. Разговоры учителя с учениками и доктора с больным. Сравнение вопросительной частицы ма с глаголом отрицанием ма
№ 16-17. Наша школа. Вопросы кімнің, ненің ілік жалғау (родительный падеж с притяжательной формой слова)
№ 18. Семья – закрепление предыдущего.
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№ 19. Строительство в Казакстане. Законы пионеров. Склонение притяжательной формы.
№ 20. День отдыха. Вопросы: қайда? неге? кімге? Барыс жалғау – педеж направления и цели.
№ 21. Стих., раз, два, три. Барыс жалғау притяжательной формы.
№ 22. Как я провел день. Вопросы: қайдан? Шығыс жалғау – исходный падеж.
№ 23. Вопрос: нені? кімді? Табыс жалғау – винит. падеж
№ 24. Наша столовая. Употребление именительного падежа вместо
винительного
№ 25. Разговор в столовой. Закрепление предыдущих.
№ 26. Зима. Стих о зиме закрепление предыдущих
№ 27. Маленькое письмо. Образец письма
№ 28. Соцсоревнование послеслоги-демеу, их употребление и правописание.
№ 29. Польза от скота. Закрепление предыдущего.
№ 30. Стих. «Ударники». Спряжение повелительного наклонения
№ 31. Занятие в колхозе. Приставка профессии шы
№ 32. Слово производство. Приставки словообразования и словоизменения. Приставка отсутствия – сыз, обилия и присутствия – лв, наклонности и приверженности – шыл, обобщения и отвлечения – лық, совместности, общности лас, уменьшения – шық, ша.
№ 33. Базары в Алма-Ате. Возвратный глагол.
№ 34. Весна. Образование глаголов от именных слов.
№ 35. Стих о весне. Деепричастие прошедшего.
№ 36. Мой день. Закрепление предыдущего
№ 37. Наш колхоз. Чередование қ, к, с ғ, г, б
№ 38. Организации в нашем колхозе. Закрепление пройденного.
№ 39. Лето. Причастие прошедшее.
№ 40. Стих о лете. Стих «В школу». Закрепление пройденного.
№ 41. Что мы знаем. Повторение пройденного
№ 42. Стих. «пятилетка СССР» стих «Коммунар» тоже
№ 43. Рассказ по картине.
Үшінші бөлім.
Сводка грамматических таблиц по спряжению с склонению.
Алфавитный словарь.

Төртінші бөлім.
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ТҮСІНІК
Бүгінгі таңда тіл білімінде антропоөзектік бағыт үстемдік алып, адам
факторына ерекше мəн беріле бастады. Ғылыми танымда өткенге көз жүгірте отырып, ХХ ғасырдың басында өмір сүрген ұлттық тіл білімінің қалыптасуына елеулі үлес қосқан ғалымдарға ерекше көңіл бөліне бастады.
Қазақ тіл білімінің қалыптасып, дамуына өзіндік үлес қосқан ғалымдардың бірі – Телжан Шонанов болды. Еңбектері негізінен араб жəне латын
графикасымен жазылуына байланысты əрі репрессиялануына байланысты
ғалым еңбектеріне бірнеше жыл тыйым салынуы салдарынан зерттеушінің
ұстанымдары ғылыми айналымға толыққанды енбей келеді. Т.Шонановтың тілтанымдық зерттеулеріне ретроспективті тұрғыда талдау жасап, ғалымның ұстанымдарын қазіргі кездегі қалыптасқан теориялармен салыстырыла отырып, сабақтастықта сипаттау жағы əлі де кемшін.
Телжан Шонанов ХХ ғасырдың басында қоғамда орын алған өзгерістерге əрдайым үн қосып отырған ғалымдардың бірі. 1923 жылы 22 қарашада тіл туралы декрет қабылдануына байланысты қазақ тілі орыс тілімен
қатар мемлекеттік дəрежеге ие болған еді. Мемлекеттік жəне қоғамдық
орындарда қазақ тілінде де іс қағаздарын жүргізу қолға алына бастады.
Қазақ тілінің қоғамдық-əлеуметтік қызметі артты. Соған байланысты қазақ тілінде оқулықтар шығару; мектептерді қазақ тілінде жазылған оқулық,
оқу құралдарымен қамтамасыз ету; қазақ тілінде сабақ беретін мұғалімдерді дайындау; орыс мектептерінде қазақ тілін міндетті пəн ретінде оқыту сияқты шаралар жүзеге асырыла бастады. Қазақ тілінің мемлекеттік
мəртебе алуы, қазақ халқының əлеуметтік-мəдени дамуы, қоғамдағы өзгерістер жаңа оқулықтар мен тың бағдарламаларды керек етті. Қоғамдағы
осындай өзгерістерден тыс қалмаған ғалымның еңбектері орыс мектебіне
қазақ тілін оқыту, жазу алмастыру мəселесі т.с.с. сол кездегі өзекті мəселелерге қатысты өзіндік ұстанымдарын білдіріп отырған.
Үш томдық шығармалар жинағының бірінші томына Телжан Шонановтың «Шала сауатты ересектер үшін оқу құралы», «Орыстар үшін қазақша əліппе», «Қазақ тілінің оқу құралы», «Сауаттан» атты еңбектері
еніп отыр.
«Шала сауатты ересектер үшін оқу құралы» атты еңбек ХХ ғасыр
басындағы білім беру жүйесіне енгізілген өзгерістерге сəйкес сауатсыздықты жоятын алты айлық мектепті бітірген, шала сауаттылар мектебінде
оқитын ересектерге арнап жазылған. Алғы сөзінде автор кітаптың комплекс
жолымен жазылғанын ескерте келіп, онда жеті ірі тақырып қамтылғанын
(мал бағу, егіншілік, кооперация, саяси сауат, Ленин өмірі мен ісі, төңкеріс
мейрамдары, есеп білдіргіш), кітап көлемінің шектеулі болуына байланысты тағы 1-2 тақырыпты кіргізе алмағанын айтады. Т.Шонанұлы кітапты
баспаға 1925 жылдың тамыз айында өткізеді де ол 1926 жылы Қызылорда
қаласындағы Қазақ Мемлекеттік баспаханасынан шығады.
«Орыстар үшін қазақша əліппе» атты 88 беттен тұратын еңбекті
ҚАССР Халық ағарту комиссарлары оқу-əдістемелік кеңесі қазақ тілін
оқытуға арналған І жылдық оқулық ретінде мақұлдап, кітап 1931 жылы
Алматыдағы «Қазағыстан» баспасынан жарық көрген. Еңбек дұрыс жазу
жəне қазақша сөйлеуге баулуға арналған, суреттермен безендіріліп, жазу245
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дың баспа жəне баспа түрлері көрсетілген; кітаптың соңында қазақшаорысша сөздік берілген.
«Қазақ тілінің оқу құралы» 1933 жылы Қазағыстан Халық ағарту
комиссариаты коллегиясының бекітуімен 1933 жылы 6 баспа табақ түрінде
басылып шыққан, таралымы – 45000 дана. Оқу құралы орыс мектептеріне
арналған (4-жыл). Жауапты редакторы – І.Кеңесбаев. Кітап суреттермен
безендірілген, жазба жəне баспа жазу түрлері берілген, грамматикалық
ережелер мен жаттығулар кесте түрінде де берілген. Кітаптың бірінші
бөлімінде қазақ тіліндегі оқушыларды қазақ тіліндегі дыбыстармен таныстыру мақсат етіліп, олардың дұрыс айтылуы, жазылуы сипатталған.
Екінші бөлімде (оқу, жазу жəне сөйлеу) оқушылардың тілін дамыту, тілін
ұстарту мақсат етілген. Үшінші бөлімде қазақ тіліндегі сөздердің түрлену жүйесі кесте түрінде келтірілген. Төртінші бөлімде қазақша-орысша
сөздік берілген. Оқу құралында грамматикалық жаттығулар лексикалық
материалдармен сабақтастырылып, мəтіндер беріліп отырған.
Орынай Жұбаева
филология ғылымдарының докторы
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