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Тіл  - адамның  дүниетаным мәдениетін қалыптастырушы  
құрал болуы тиіс.   

 

 

 

 

 

Жеке тұлға 
құндылығы 

• Адамзаттың 
басты  
құндылықтары 

Мемлекеттік 
құндылықтар 

Ұлттық рухани 
құндылықтар 

тәуелсіздік 

Тірек концептілері  

 бірлік 

Қоршаған орта 
Бейбітшілік 



 

Тіл және ұлттық  дүниетаным   
Құндылықтары –рухани концептілер 

Бейнелуші құрал 

Бағалау құрылымы 

Концептінің 
Фремдік 

құрылымы 

Бейнелеу 
құрылымы 

Ұғымдық 
құрылым 

Сақтаушы/дамытушы құрал 

концептіле
р 

қызметі 

 таным құралы 



Ұлттық дүниетанымдағы тірек 
концептілер 

•  Қазақ  ұлттық  дүниетанымын сақтау  және дамыту  үшін  

халқымыздың архитиптік   санасындағы  іздерін қайта жаңғырту, 

арғықазақ мифологиясындағы  ұғым –түсініктермен   бейнелі 

ассоциацитивті байланыс  орнату арқылы адам санасында ұзақ 

уақытқа сақтау.  



• Қазақ тіліндегі  аксиологиялық құндылықтарды  зерттеген  

З.Қ.Ахметжанова: «Аксиологиялық  концептілер    ұлттық   ойлау 

ерекшелігін   бейнелейтін  концептілер  жүйесін   құрайды», -

дейді[1, 82-83].  

 



• З.Қ.Ахметжанова қазақ лингвомәдениетаным саласында 

зерттелген   ұлттық аксиологиялық концептілерді   семантикалық 

жүйе  ретінде бірнеше  деңгейге  бөледі: базалық деңгейді  

тағдыр,  тіл-сөз, намыс, қанағат  концептілері,    орта  деңгейді 

атамекен,әйел, ұрпақ, дастарқан, қонақжайлылық   құрайтынын  

айтады[1,130].    



Қазақ тілі, 7-сынып,2016 

•  1)  оқулықтың  2- тарауында   аксиологиялық тірек концептілер 

ішінде отбасы, Отан, адам, салт-дәстүр концептілерімен байланысты 

тақырыптар мен материалдар беріледі.  Отбасы  тақырыбы  

бойынша  аксиологиялық құндылықтың  мазмұнын жеткізетін  сөз, 

сөз тіркесі, мақал-мәтелдер жалпы  тарау   бойынша   берілген 

сөздіктің   4  пайызын  қамтиды. Олар:  ата-әже, туыс атаулары, 

сыйла, құрметте,  қамқор,  «Әкесі  тұрып,  ұл сөйлегеннен без, ...»,  

ата-ана  алдында бала парызы, тай  өссе ат тнығады,  ұл өссе, әке 

тынығады және т.б. 

• .  



• 2) салт –дәстүр  аксиологиялық  құндылығы бойынша   
лексикалық бірліктер  жалпы тарау  бойынша  берілген сөздің  
3,3 пайызын  құрайды. Бағалауыштық мәнге  ие  әдептілік, 
сыпайылық, достық пейіл,  ақжарқын, ізеттілік, имандылық, 
қос қолдап амандасу,  алдын кеспеу,   құрмет білдіру,  өзгені 
сыйлау,  үзілді-кесілді пікір айтпау    және  т.б. тілдік  
бірліктер  берілген. 

• 3) адам  концептісі  бойынша  жалпы  берілген сөздіктің 
ішінде   аксиологиялық құндылықты   бейнелейтін  тілдік  
бірліктер 0,5 пайызын(саналылық, жауапкершілік, бостандық,  
қадір –қасиет, даралық,  көзқарас, қоғам ) құрайды.  

• 4) домбыра  концептісі  бойынша  2,6  пайызын (жыр толғау, 
сүйемелдеу, күй тарту, мойын, шанақ, жан  нұры, аңыз, 
тарих, халқы мәдениеті, шер тарқату ) қамтиды 



  Отбасы    адам домбыра Салт-дәстүр 

 Сөз 11 6  13 8 

Сөз тіркесі 17 -  11 13 

 Мақал-мәтел 16 -  5 15 

барлығы 1089 1089 1089 1089 



• Аксиологиялық құндылықтарды  ұсыну,  меңгертуді мақсат ететін 

тапсырма  түрлеріне  жасалған талдау    репродуктивті 

мазмұндағы   жұмыс  түрлерінің   басым екенін байқатты.  

Оқушының   таным әрекетінің  табиғи  дамуын ескермейтін,  

қайталауды,   есте сақтауды,  мазмұндауды,  мақсатсыз  сөйлем  

құрауды сұрайтын   тапсырма  түрлері  аксиологиялық 

құндылықтарды меңгертудің  нақты  жүйелі  әдісінің 

қалыптаспағандығын  көресетеді. 

 



         

Оқып, түсіну 2 Мақалдарды  оқып, 

мазмұнын түсіндіру,есте 

сақтау 

1 

Сұрақтарға  жауап  беру 3 Мәтінді оқып,  3 деңгейлі 

тапсырманы  орындау 

4 

Әңгімелеу 2 Тақырыпқа шығарма  жазу 4 

Түбір  мен  жұрнаққа 

ажырату 

2 Мәнерлеп оқу,өлеңді  

жаттау 

2 

Мәтін  бойынша 

мазмұндама  жазу 

2 Сөйлемдерді аяқтау,  талдау  

жасау 

3 

Сөздерді қатыстырып , 

әңгіме  жазу 

1 Мәліметтерді  оқып,  есте 

сақтау 

 2 

Тірек сызба  бойынша  

әңгіме  құрастыру 

1 Диалог  бойынша өзара 

сөйлесу, құрастыру 

3 

Сөздерді септеу  1 Диалог құрастыру 1 

Сөздердің мағынасын  

түсіндіру 

1 Өлеңді оқып, жаттау 1 



 Тірек концептілер   Орыс мектебін бітірушілер (26) Қазақ мектебін  бітірушілер 

(22) 

1) намыс 7 (26) 12 (58) 

1) тағдыр 3 (11,5) 0  

1) Туған  жер 7 (26) 7,3(33) 

1) отбасы 26 (100) 22(100) 

1) ағайын 1  (3,8) 3,6 (16,6) 

1) дастарқан 1 (3,8) 0  0 

1) ұрпақ 4 (15,3) 7,3 (33,3) 

1) шаңырақ 1(3,8) 5,5 (25) 

1) қонақжайлылық 0(0) 1,8 (8,3) 

1) байлық 4 (15,3) 3,6 (16,6) 

1) қанағат 3 (11,5) 1,8 (8,3) 



Тірек концептілер 

• Бар   болу: негізгі   тілдік  көрінісі – «шүкір». Туысы бар,  дәулеті  бар,  үй-жайы  бар,  жұмысы  бар,   
берері  бар, айтары  бар.  Бар  болу  семантикасының   градациялық  жоғары  деңгейі -молшылық  
сөзімен беріледі:   дастарханы мол,  қолы мол, берері  мол, жері  мол, егіні  мол,  ағайыны мол. Көп  
түкірсе, көл болады. 

•   

• Ұят  болады: ардан, намыстан  аттамау,  өзінің  парызы мен міндеттерін  жоғары  сезіну, адамдардың 
әрекетін   «ұяты  бар,  ұят болды,  ұяты  бар екен»      сөздері арқылы  бағалау.  Ұят  болады  ұғымы  
қаза  халқын  ата -баба  ұстанған  жодан аттау ұят  болады» салт -дәстүрді  ұстану  үй көрсету, дастарханна  
дәм  тату,  төрден  орын беру,  аталар  жолы,  ұлы тұлғаларды дәріптеу,  өткенді дәріптеу, пір тұту, 
бағалау. Салт -дәстүр  отбасында,  туыстар арасында, жақын  адамдар арасындағы қарым-қатынаста  
көрінеді,  белгілі  бір  топ ішінде  іске асады.  «Ұят  болады» семантикалық  өрісінің  ең  жоғары  
градациялық  деңгейі  намысты  жібермеу, намыстан аттамау сөздері  болып табылады. 

•   3. Бейнелілік: оқиғаны не әрекетті әсерлі,  бейнелі  беру. Бейнені ассоциациялық  байланыстар  орнату 
арқылы   көзге елестету,    құрғақ  логикалық  байланыстан  гөрі,   адамның  сезім  дүниесіне әсер ете  
отырып,   жеткізу  қазақ   ұлтына  тән  ойлау моделінің  негізгі  ереушелігі  болып табылады.[ 3,15].  

• 4. Маңдайға  жазғаны:  сәті  түсіп,  жолы  болып,  тағдырдың дегені, тағдырға  не шара, бәрі  тәңірдің  
қолында,  жаман айтпай, жақсы  жоқ,  адамның  дегені бола ма, алланың  дегені  болады ма, жолы  
болады, жол  болсын,  жолы ауыр, бұйыртқан дәмді  жейміз,  бұйырғаны  осы, бұйрық та деген сөз  
тіркестерінде  әрекетті  орындаушы  адам емес,   бір сырттан  басқаратын  тылсым  күшке  сілтеме  жасау,  
оның  не екенін  атамау,  алайда  оның  күшін мойындау,  оған  бой  ұсыну  бар.  

•    



Жазылым әрекеті  бойынша  тапсырма 
түрлері 

Тапсырма түрі 

  

  

Тапсырма  түрі 

 мақсаты Нәтижесі  Жазылым  

іскерлігін 

дамытуы 

 Қателік 

Сын есімдерді 

зат есім  

қолданып, 

ұнаған сурет  

бойыша мәтін  

құра 

  рецептивті Сөйлем  құрау 

дағдысы  дамиды. 

  Әртүрлі 

құрылымды, 

жүйесіз  

  Мәтін түрі, 

құрылымы 

Нақты 

көрсетілмеген 

Сөздікпен 

жүргізілетін 

ойын түрлері 

  

  Лексиканы 

қайталау, бекіту 

 Жаңа сөздер есте 

сақталады,    

оқушы  

қызығушылығы, 

белсенділігі    

артады 

   -  Жазылым 

іскерлігін 

қалыптастырмайды 

Берілген 

сөздерді 

пайдаланып, өз 

мектебіңнің 

қысқаша  

ережесін 

құрастыр. 

  

   Ереже жазу  

іскерлігін  дамыту 

 Ереженің  

жазбаша  нұсқасы    

  +  Ереже  жазудың  

жолдары,  

құрылымы,  

лексикасы мен  

сөйлем  құрылымы   

бйоынша 

дайындық  

жұмыстар ы 

жүргізілмеді 

Сурет  

бойынша сөз 

тіркестерін 

құра. Осы  сөз  

тіркестерін  

пайдаланып,  

шағын  мәтін  

құра 

  

   Грамматикалық  

дағдыны  дамыту 

Сөз тікрестерін, 

сөйлем құрастыру 

+  Сует  бойынша   

құрасырылатын 

мәтіннің  түрі 

нақты  берілмеді, 

Мәтін  құрылымы,  

бойынша, мәтінді  

құрау мақсаты  

туралы   нұсқау  

берілмейді 

Мектептегі  

қазақ тілі мен 

әдебиеті  

кабинетін  

сипаттап,  

диаграмманы  

толтыр 

  

   Ақпаратты  

құрылымға  бөлу,  

жүйелеу іскерлігі  

дамыту 

 Диаграмма   

құрастырады 

 +    Диаграмма  құрау  

бойынша 

дайындық  

жұмыстары,  

түсіндіру,  

дайындық 

тапсырмалары 

берілмеді 

Мәтіннен сын 

есім мен зат 

есімдерді 

ажыратып  жаз 

   Сөз таптары 

туралы  түсінікті 

қалыптастыру, 

грамматикалық 

дағдыны дамыту 

 Сұрақтар  қою 

арқылы, сөздерді 

ажыратды, 

сөздерді жадыда 

сақтайды 

 -  Жазылым  

іскерлігін дамыту 

мақсаты  

қойылмаған 

Синонимдерін  

пайдаланып,  

диаграмманы  

толтыр 

  

   Лексикалық  

дағдыны  дамыту 

Семантикалық  

қатарын   құрайды 

  -  Жзаылым   

іскерлігін дамыту 

мақсаты  жоқ 

Кластер   құру, 

кластер 

бойынша 

шағын мәтін  

құра. 

   Ақпаратты  

жүйелеу,  

құрылымға  бөлу 

  Ақпаратты  бөлу,  

жүйелеу іскерлігін 

дамытады 

 +  Мәтін құрылымы 

туралы  ақпарат  

берілмеді. Мәтінді 

құрудың  әдістері  

меңгертілмейді 

Кубизм әдісін  

қолданып,  

мәтін 

құрастырып 

жаз 

   Ақпаратты  

мағыналық  

бөілктерге  бөлу 

 Ақпарартты    6  

бөлікке  бөледі 

 +  Мәтін құрылымын  

меңгереді 

Синквейн  жаз    Ақпаратты  

жинақтау,  

қорытындылау 

  Тақырып  

бойынша  

ақпаратты  

жинақтайды 

 +  Тақырыпты  әр 

аспектіден 

сипаттау, 

ақпаратты бөлу  

дағдысын дамиды 


