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Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Н.Назарбаев
жұртшылыққа зор ой салған «Рухани жаңғыру: болашаққа бағдар» атты
бағдарламалық еңбегінде қоғам мүшелерінің екі қағидатты түсініп, байыбына
барудың қажеттігін атап айтқан еді: «Біріншісі – ұлттық код, ұлттық мәдениет
сақталмаса, ешқандай жаңғыру болмайды. Екіншісі – алға басу үшін ұлттың
дамуына кедергі болатын өткеннің кертартпа тұстарынан бас тарту керек».
Қоғамда ерекше серпіліс, болашаққа деген зор сенім тудырған бұл
бағдарламада қазіргі жаһандану заманындағы сыртқы өзгерістерді жақсы
жағынан қабылдай отырып, ішкі руханият үшін айрықша мәнді ұлттық
болмыс пен ұлттық ентаңбаны (кодты) сақтаудың дара жолының ең
маңыздысы – қазақ әліпбиіне реформа жасау керектігі аталды. Осыған
байланысты латыннегізгі қазақ әліпбиі қабылданды. Жаңа әліпбиге негізделіп
қазақ тілінің емле ережелері дайындалды. Ортологиялық заңдылық бойынша,
емледен кейін анықтағыш дайындалуы тиіс. Соған орай емле ережелерін жіті
түсіндіріп, орфографиялық нормалар мен принциптердің негіздемесін
айқындайтын «Қазақ орфографиясының анықтағышы» ұсынылып отыр.
Қазақ орфографиясының анықтағышы (бұдан әрі Анықтағыш)
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтында «Латынграфикалы
жаңа ұлттық әліпби негізінде қазақ жазуын жаңғыртудың ғылымилингвистикалық базасын әзірлеу» атты мақсатты-бағдарламалық жоба
аясында дайындалды. Қазіргі қазақ жазуының ғылыми ортологиялық негізін
қалаған аса көрнекті ғалым академик Рәбиға Сыздық жаңа мазмұнды емле
ережелерін түсіндіруге бағытталған Анықтағыштың мазмұны мен
құрылымына ғылыми кеңесшілік жасады.
Қазақ
тілінің
орфографиялық
нормаларын
тұрақтандыруда,
жұртшылықтың жазу мәдениетін көтеруде Анықтағыштың алатын орны
ерекше.
Анықтағышты түзу барысында қазақ жазуында ұлттық тілдің
ерекшеліктері мен заңдылықтарының
айқын көрініс табуына, қазіргі
танымдық-білімдік индексті танытатын базалық нормалардың сақталуына,
халық тілінің дыбыстық қор әлеуетінің қамтылуына, үштұғырлы тіл
саясатының ұтымды іске асырылуына айрықша назар аударылды.
Анықтағышта қазақ тілі емле ережелерінің негізгі ұстанымы
фонематикалық принциптің не себепті басшылыққа алынғаны, қазақ әдеби
тілінің лексикалық құрамындағы көне және кірме тілдік қабаттардың кейбір
түрлерінің емлесіне қатысты дәстүрлі және фонетикалық принциптердің
қолданылу маңыздылығы түсіндіріледі. Сонымен қатар Анықтағышта тілдің
бүгінгі тынысын тап басатындай, тілдің ішкі құрылымындағы өзгерістер мен
қоғамдағы әртүрлі жаңалықтарды көрсететіндей болуы шарт екені де
ескерілді.
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Тілдегі жаңалықтар жайдан-жай пайда бола салмайды, оны туғызатын
әртүрлі себептер болады. Солардың бір алуаны:
- қоғамдық, әлеуметтік өмірдегі жаңа зат, құбылыс, уақиғаны атау
қажеттілігінен: құзырхат, ашықхат, айдарбелгі, затбелгі, ғаламтор, флешжад, айқұлақ, төлие, хатқалта, ықпалшара, экоорталық, әуесерік, көзқаман,
дәрумен;
- мазмұны, тұлғасы өзара жақын, бірақ білдіретін ұғымдарында аздыкөпті айырма бар мағыналарды бөлек-бөлек атауды керексінуден:
көріктендіру – абаттандыру (благоустройство), залалсыздандыру
(обезвреживание) – зарарсыздандыру (стерилизация), иелену (приобретение) –
иемдену (присвоение), жайылыңқы (диффузный) – жиылыңқы (компактный);
құзыреттілік (компетентность) – біліктілік (квалификация);
- бірнеше сөзбен аталатын белгілі бір кұбылысты бір сөзбен атау немесе
тұлғалық жақтан ықшамдау үрдісінен: үй тұтқыны – мырзақамақ, күміс
қылшықты түлкі – қалтар, қара ләйлек – қарабай, әсіре мемлекетшіл болу –
әсіремемлекетшілдік, әсіре демократ болу – әсіредемократ, ғарыш айлағы –
ғарышайлақ, іс парағы – іспарақ, ғарыш кемесі – ғарышкеме, мұз айдыны –
мұзайдын т.б.;
- кейбір терминдерді, өзге де атауларды ұлттық сананың оянуымен
байланысты төлтума сөзбен қайыра атауды (реноминацияны) қажетсінуінен:
террорист > лаңкес, терроризм > лаңкестік, экстремист > содыр,
экстремизм > содырлық, территория > аумақ, зона > аймақ, регион > өңір,
пения > өсімпұл, турник > белтемір, штанга > зілтемір, стаж > өтіл т.б.;
- ұлттың азаматтық тарихындағы ерекше уақиғаларды, соларға қатысты
жайттарды арнайы мамандандырылған сөзбен атауды керексінгеннен:
оралман, желтоқсаншылар, ұлан, байрақ т.б.
- қоғамдық сананың бір түрі ретінде діни сананың жаңғыруына
байланысты діни мазмұндағы сөздердің әлеуметтік мән алуынан: ахлақ,
аятолла, ифтар, мәзһаб, Барат түні, Қадір түні, Миграж түні, Рағайып
түні, инсан, ғұсыл, нәпіл, жәһид, Мәуліт, намазжай т.б. туындап отыр.
Қазақ орфографиясының анықтағышында
қазақ әдеби тілінің
тұрақталған базалық нормаларымен қатар тілдің қазіргі жай-күйінде
анықталған және қалыптанған жаңа тілдік құбылыстардың бірізді
орфографиялану моделі жинақталды. Жаңа емлеге сәйкес жаңа жазудың
үлгілері, әсіресе шеттілдік сөздердің жаңаша орфограммалануы жіті
түсіндірілді. Анықтағышта кирилл әріптерінің (э, ë, ю, я, ь, ъ, щ, ц) жаңа әліпби
бойынша қазақтың айтылым заңдылығына сәйкес икемдеп жазуды ұсынған
Емле ережелерінің әрбір баптарына түсініктеме берілді. Мысалы, бюджет
сөзіндегі ю әрпінің орнына ү жазылу (búdjet) қажеттілігі мен маңыздылығы
анықталды.
Сонымен қатар, 32 әріптен құрылған жаңа әліпбидегі
дыбыстардың жіктелімі, әрбір дыбыстың атқаратын қызметі мен жазу
практикасында қолданылу әлеуеті туралы мәлімет берілді. Түбір сөздер мен
оларға жалғанатын қосымшаларға қатысты барлық емле ережелерінің ғылыми
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негіздемесі ұсынылды. Бірге және бөлек жазылатын сөздер орфографиясының
теориялық тұжырымдары ұсынылды.
Қазақ жазуы жаңа емле ережелерінің әрбір бабындағы жаңа өзгерістерге
лингвистикалық, ортологиялық түсініктеме берілді. Қазақ жазуының жаңа
емлесіндегі тың өзгерістер, жаңа қағидалар және олардың ғылыми негіздемесі
алдымен осы Анықтағышта ұсынылды, содан кейін ортологиялық құралдарда
жан-жақты қамтылады.
Анықтағыш тоғыз тараудан, 192 баптан тұрады. Анықтағыш соңында
емле ережелерінің тармақтары бойынша іріктелген сөздердің тізбесі
көрсетілді.
Қазақ тілі анықтағышында тиянақталған жаңа мазмұндағы
лингвистикалық қағидалар Орфографиялық сөздік, Орфоэпиялық сөздік,
Шетел сөздері сөздігі, Емлесі қиын сөздер сөздігі, басқа да әдістемелік
құралдар түзу мен жасауда, мамандар даярлауда ғылыми-нормативтік тірек
ретінде алынатын басты құжат болып саналады.
Қазақ орфографиясының анықтағышын А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл
білімі институтында жазу тарихы мен жазу теориясынан мол тәжірибе
жинақтаған орфограф-ғалымдардан, фонетика және ономастика салаларының
белгілі зерттеушілерінен, сондай-ақ қазақ тілтанымының басқа салаларының
мамандарынан құрылған орфографиялық ғылыми-шығармашылық топ
(ғылыми жетекші: профессор Н.Уәли) әзірледі.
Орфографиялық ғылыми-шығармашылық топ
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І Әріптердің емлесі
Орфография үш принципке негізделеді: дәстүрлі-тарихи, фонетикалық
және фонематикалық.
Дәстүрлі-тарихи принцип еуропа тілдерінде қолданылады: француз
және ағылшын тілдерінде. Олардың жазуы ерте қалыптасқан және ғасырлар
бойы өзгермеген. Ал олардың фонетикалық жүйесі өсіп дамыған. Сондықтан
әріп пен дыбыс бір-біріне сәйкес келмейді. Жазылуы мен дыбысталуының
арасында үлкен айырмашылық бар. Оларды жақындату үшін транскрипция
пайдаланылады.
Фонетикалық принцип белорус, серб, поляк тілдерінде қолданылады.
Фонетикалық принцип бойынша, қалай айтылады, естіледі – солай жазылады.
Бірақ адамдар әртүрлі естиді, айтады, бұл адамның артикуляторлық
аппаратына және есту қабілетіне байланысты.
Фонема немесе морфема дыбысталуына қарамастан, барлық түбірлік
сөздер мен олардың пішіндері өзгермейді: дыбыссыз немесе дауысты үнсіздік,
дауысты дыбыстарды азайту, сөздерді ассимиляциялау және басқа
фонетикалық өзгерістер.
Қазақ тілінде барлық үш қағида қолданылады, бірақ фонематикалық
принцип басым. Жазу фонемаға негізделген. Фонема графемаға сәйкес келеді.
Фонеманың аллофондары есепке алынбайды. Мысалы, басшы деп жазамыз
башшы [bashshy] деп айтамыз, қобызшы деп жазамыз қобышшы [qobyshshy]
деп айтамыз, айтшы деп жазамыз айтчы [aitchy] деп айтамыз, айтса деп
жазамыз айтца [aitca] деп айтамыз. Дауысты фонемаларға мысалдар: Өлең деп
жазамыз өлөң [ólóń] деп айтамыз, жүрек деп жазамыз жүрөк [jurók] деп
айтамыз, ешкі деп жазамыз, йешкі [ieshki] деп айтамыз, отан деп жазамыз
у
отан [wotan] деп айтамыз, өмір деп жазамыз уөмір [womir] деп айтамыз.
Дауыстылардың жазылуы
Қазақ тіліндегі дауысты дыбыстарды таңбалайтын әріптер мыналар: a,
á, е, і, о, о́ , u, ú, у.
§1. Қазақ тіліндегі а әрпі сөздің барлық буынында жазылады. Мысалы,
сөздің бірінші позициясында: алма, сөздің ортаңғы позициясында адам және
сөздің соңғы позициясында дидар. Ш және ж дауыссыздармен қатар келгенде,
ә болып айтылғанымен, а әрпінің өзі жазылады. Мысалы, шай деп жазамыз,
шәй деп айтамыз. Жай деп жазамыз, жәй деп айтамыз. Яғни а мен ә екі
фонема болып табылады. Сондай-ақ сөз басында және бірінші буында ә болып
айтылатын áıgólók, áıgúl, qádir, qázir сияқты сөздер а әрпімен жазылады:
aıgólеk, aıgúl, qadir, qazir. Сол сияқты ә-мен айтылатын kitáp, kitáphana деген
сөздерде а әрпі жазылады: kitap, kitaphana.
Қазақ графикасы фонемалық принципке негізделген. Бұл принцип
бойынша фонеманың басты реңкі таңбаланады да, қосымша реңктері
ескерілмейді. Өйткені сөз мағынасын ажыратуға негізгі реңк таяныш болады
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да, өзге реңктерді берудің жазуда практикалық мәні болмайды. Сондықтан
шай, жай тәрізді сөздердегі дауысты негізгі реңкі а бойынша жазылады.
Палатализацияланған [а] қазақ орфографиясында бірде <а> (шай, жай,
жайлау т.б.) түрінде таңбаланса, бірде <ә> түрінде беріледі: күнә, күмән, шүбә
т.б. Ұқсас дыбыстық құбылыс әртүрлі таңбаланған. Алайда күнә, күмән, шүбә
деп жазған соң, шәй, жәй, жәйлау түрінде, немесе, керісінше, шай, жай тәрізді
күман, күна, шүба түрінде таңбалау қажет.
А дауыстысы шеттілдік сөздердің соңында қазақ тілінің заңдылығына
сәйкес латыннегізді жаңа қазақ жазуында түсіріліп жазылады. Себебі
шеттілдік сөздерді игеруде сөз соңындағы дауыстылар жазылмайды gazet (-tiń,
-i, -ke, -ter), mınýt (-tyń, -y, -qa, -tar), sıfr (-dyń, -y, -ǵa, -lar), kordınat (-tyń, -y, qa, -tar), kapsýl (-dyń, -y, -ǵa, -dar), kardıogram (-nyń, -y, -ǵa, -dar).
Ескерту. Кейбір шеттілдік сөздерде сөз соңындағы а әрпі сақталады: matematıka,
pedagogıka, statıstıka, mehanıka. Себебі бұл ежелгі латын тілінің сөздері қазақ тіліне орыс
тілі арқылы игерілген.

§2. Ә әрпі көбінесе сөздің бірінші буынында және бір буынды сөздерде
жазылады. Мысалы, ә-сем, тәр-тіп, ән. Сөздің алғашқы буынындағы жіңішке
дауыстының әуенімен келесі буында жіңішке айтылатын ә дыбысының
орнына, негізінен, а әрпі жазылады. Мысалы, тәкаппар (айтылуы тәкәппар),
рәсуа (айтылуы рәсуә).
Латыннегізді жаңа қазақ жазуында кирилнегізді жіңішкелік белгісі (ь)
мен айыру белгісінің (ъ) орнына қазақ тіліне тән жіңішке дауысты ә (á) әрпі
жазылады. Себебі қазақ тіліндегі үндестік заңы бойынша дауыссыздар
дауыстылардың ырқында болады. Мысалы, ансамбль – аnsámbl (-diń, -i, -ge, der), альтернатив – álternatıv (-tiń, -i, -ke, -ter), альбатрос – álbatros (-tyń, -y, qa, -tar), альбом – álbom (-nyń, -y, -ǵa, -dar), альманах – álmanah (-tyń, -y, -qa, tar), альтрон – áltron (-nyń, -y, -ǵa, -dar), альфа – álfa (-nyń, -ǵa, -lar), вальс –
váls (-tiń, -i, -ke, -ter), бальзам – bálzam (-nyń, -y, -ǵa, -dar), пальма – pálma (nyń, -sy, -ǵa, -lar), офтальмолог – оftálmolog (-tyń, -y, -qa, -tar), рояль – roıál (diń, -i, -ge, -der), альпинист – álpınıs (-tiń, -i, -ke, -ter), кобальт – kоbált (-tiń, -i,
-ke, -ter), фестиваль – festıvál (-diń, -i, -ge, -der).
§3. Е, ы, і әріптері сөздің барлық буындарында жазылады. Elik, kese,
ereje, yntymaq, yrys, qasy, irimshik, elik, kisi.
Қазақ тіліндегі е әрпі сөз басында дифтонгоид [йе] түрінде айтылса да,
жазуда өзінің негізгі реңкін сақтайды. Себебі жазба тіл мен ауызша тіл бірбірімен үнемі сәйкес келе бермейді: emle – ıemle, etik – ıetik, ıelik – ıelik, ereje –
ı
ereje, eńbek – ıeńbek, ıeptilik – ıeptilik, ıeresek –ıeresek , ertegi –ıertegi, esirke –
ı
esirke, esep – ıesep.
Ауызша тілде е фонемасы екінші және одан кейінгі буында өзінің ө
вариациясында көрініс табады. Мысалы, júrek – júrók, kóılek – kóılók, túlek –
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túlók, túınek –túınók, kúrek – kúrók. Сондай-ақ е дауыстысы айтылуда ө
дыбысына жуық айтылады. Ал жазуда өзінің негізгі реңкін сақтайды: óleń –
ólóń, kórkem – kórkóm, júrek – júrók, bóten – bótón, kómeı – kómóı, sóıle – sóıló,
túbek – túbók т.б. Бірақ жазуда айтылуынша, естілуінше жазылмай, е әрпі
сақталып жазылады: túbek, óleń.
Қазіргі латын графикасына негізделген жаңа қазақ жазуында э әрпі е
әрпімен жазылады: element, elevator, epopeıa, poetıka, koefısent, erýdıt, ekran,
ekologıa, epıgraf, etıka, ensıklopedıa, energetıka, ekologıa, evrıka
Үш буынды сөздердің ортасында дүдәмалдау естілетін қысаң ы, і
дыбыстарының әріптері көбінесе түсірілмей жазылады: абырой, адыраспан,
адыраю, бадыраю, жұдырық, қазына, қапырық, мағына, құрылыс, меңіреу,
өкімет, төңірек, тоқырау, топырақ, ұмыту. Ауызша тілде ы дауыстысы
толық редукцияланып, түсіріліп айтылса да, ал жазба тілде толық сақталып
жазылады.
Қазақ тілінде соңғы буындағы ы, і дыбыстары бар сөздерге дауысты
дыбыстан басталатын қосымша жалғанғанда ы, і дыбыстары кей уақытта түсіп
қалады. Мысалы: aýyl – aýly (aýyly), erin – erni (erini), muryn – murny (muryny),
múlik – múlki (múligi) т.б.
Ескерту. Айыр-, қайыр-, майыр-, шойыр-, үйір-, шүйір- сияқты етістік түбірлеріне
етіс жұрнақтары (-ыс, -ыл т.б.) жалғанғанда й-ден кейінгі ы, і әріптері түсірілмей сақталып
жазылады: айырылу, айырысу, қайырылу, қайырысу, үйірілу, шүйірілу.

§4. Соңғы буынындағы ы, і әріптерін түсіріп не түсірмей жазу бірақатар
сөздердің мағынасын айыру үшін пайдаланылады. Мысалы, ауыру – етістік
(көп ауыруға болмас) және ауру – зат есім (Ауру адам жазылып келеді).
Қазақ тіліндегі е, ы, і езулік дауыстылары айтылуда еріндік е – ө-ге, ы –
ұ-ға, і –ү-ге айналады. Алайда жазуда е, ы, і әріптері негізгі реңкін сақтайды.
Мысалы: qolyń [qoluń], momyn [momun], sóziń [sózúń], kóziń [kózúń], kóılek
[kóılók], kóngen [kóngón] деген сөздерде <ы>, <i>, <e> фонемалары [ұ], [ү], [ө]
дыбыстарына ұқсас айтылғанмен, жазуда е, ы, і әріптері сақталып жазылады.
§5. Қазақ тіліндегі о, ө әріптері сөз басында, бірінші буында, сондай-ақ
қос сөз бен біріккен сөздің соңғы сыңарының бірінші және екінші
буындарында да жазылады: ozyq, ońtaıly, qoǵam, torsyq, habar-oshar, kásiporyn;
óris, ómirsheń, kósem, bórik, sózbe-sóz, kelissóz. Сондай-ақ шеттілдік сөздердің
екінші буынында келеді: manо́vr (-diń, -i, -ge, -ler), brýselо́z (-diń, -i, -ge, -der),
aktór (-diń, -i, -ge, -ler), amóba (-nyń, -ny, -ǵa, -lar), dırıjо́r (-diń, -i, -ge, -ler),
rejısо́r (-diń, -i, -ge, -ler).
Еріндік о, ө фонемалары бір-бірінен тек жуан (о), жіңішкелігімен (ө) ғана
ажырайды. Бұл екеуінің де алдынан әнтек у дыбысы бірінші позицияда
(бірінде жуан, бірінде жіңішке) айтылады. Мысалы, otan – ýotan, órik – ýórik,
obal – ýobal, ómir – ýómir, orta – ýorta, ońasha – ýońasha, oqýshy – ýoqýshy, órnek
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– ýórnek, ókinish – ýókinish, ótirik – ýótirik, óńir – ýóńir. Сөз басында о, ө
дыбыстарымен басталатын сөздер дифтонгоид түрінде айтылса да, жазуда
негізгі реңкі сақталып, бір әріппен беріледі.
Ө әрпі бірінші буында ғана жазылады. Тек қосымша -көй, -гөй түрінде
екінші және үшінші буындарда айтыла да, жазыла да береді. Ө фонемасы
еріндік (ө, ү) буындардан кейін айтылады, ал жазуда ол е әрпімен таңбаланады:
óren, kóbelek, úsheý, úzeńgi, kúres, dóńgelek, tórteý, kúzen, ústeý.
Жазуда ұ фонемасы ы әрпімен де таңбаланады. Екінші буында ұ әрпі
bulbul, mazmun, maqulyq, marqum сияқты сөздерде жазылады.
Латыннегізді жаңа қазақ жазуында жіңішкелік белгісі (ь), айыру белгісі
(ъ) болмаған соң, олардың орнына қазақ тіліндегі жіңішке дауыстылар
жазылады. Олар ө (о́), ү (ú). Себебі қазақ тіліндегі үндестік заңы бойынша
дауыссыздар дауыстылардың ырқында болады. Мысалы, дубль – dúbl (-diń, -i,
-ge, -der), рубль – rúbl (-diń, -i, -ge, -der), пароль – parо́l (-diń, -i, -ge, -der),
асфальт – asfált (-tiń, -i, -ke, -ter), пульт – púlt (-tiń, -i, -ke, -ter), альт – ált (-tiń,
-i, -ke, -ter), ось – ós (-tiń, -i, -ke, -ter), вольт – vólt (-tiń, -i, -ke, -ter), бульдог –
búldog (-tyń, -y, -qa, -tar), батальон – batalón (-niń, -i, -ge, -der), медальон –
medalón (-niń, -i, -ge, -der), король – kоról (-diń, -i, -ge, -der), гастроль – gаstról
(-diń, -i, -ge, -der), алкоголь – аlkogól (-diń, -i, -ge, -der), культ – kúlt (-tiń, -i, -ke,
-ter), гольф – gólf (-tiń, -i, -ke, -ter), вестибюль – vestıbúl (-diń, -i, -ge, -der),
циркуль – sırkúl (-diń, -i, -ge, -der), бульдозер – búldozer (-diń, -i, -ge, -ler),
мультфильм – múltfılm (-niń, -i, -ge, -der), ультрасәуле – últrasáyle (-niń, -si, ge, -ler), фольклор – fólklor (-dyń, -y, -ǵa, -lar), вольфрам – vólfram (-nyń, -y, -ǵa,
-dar).
Ескерту. Қазақ тіліне енген кейбір шеттілдік сөздерде жіңішкелік белгісі
ескерілмей, түпнұсқа принципіне жақын жазылады: бронь – bron (-nyń, -y, -ǵa, -dar),
монастырь – monastyr (-dyń, -y, -ǵa, -lar), гуашь – gýash (-tyń, -y, -qa, -tar), тушь – týsh (-tyń,
-y, -qa, -tar).

§6. Қазақ тілінде и, у әріптері барлық буында жазылады. Мысалы, ıgilik,
ıne, ıis; tıin, qıyn, kıim; qı, jı, tı; ýys, ýyq; týys, qýys, týǵan; jý, qarý, jazý.
Айтылудағы ый, ій дыбыс тіркестері сөздің барлық буынында и әрпімен
жазылады. Сондай-ақ ұу, үу дыбыс тіркестері сөздің барлық буынында у
әрпімен таңбаланады. У, и фонемалары дауыссыздармен қатар келгенде толық
дауысты дыбыс болып қолданылады: tý, jý, ıt. Ашық дауыстылардан кейін үнді
дауыссыздарға айналады. Мысалы, baý, jaý, baı, saı және т.б. Нақты айтқанда,
у әрпі екі түрлі қызмет атқарады: біріншіден, жуан айтылатын ұу дауысты
дыбысын таңбалайды: су (сұу), суық (сұуық), туыс (тұуыс) және жіңішке
айтылатын үу дауысты дыбысын таңбалайды: гу (гүу), гуледі (гүуледі), келу
(келүу); ал екіншіден, сөз басында дауысты дыбыстан бұрын тұрса және
дауысты дыбыстан кейін келсе, у әрпі үнді дауыссыздың қызметін атқарады.
Сондай-ақ буын құрай алмайды. Мысалы, уа – қыт, уыл – ды – рық, уыс (у –
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ыс емес), тау, бау. Сөйлеу тілінде у дыбысының алдында ы, і естіледі: baryý,
týyý, oqyý, biliý. Бірақ мұндағы естілетін ы, і дыбыстары жазуда ескерілмейді:
barý, týý, kórý, bilý. Латын негізді жаңа қазақ жазуында ий тіркесімен аяқталған
сөздерде қысқа й әрпі түсіріліп жазылады: kalı, alúmını, natrı, kafeterı,
komentarı, realı.
§7. Латыннегізді жаңа қазақ жазуында ю әрпі төл сөздерде және
шеттілдік сөздерде сөз басы мен дауысты дыбыстан кейін ıý әріп тіркесімен
жазылады: aıý, oıý; Iýpiter, Iýrmala; kaıýta. Ал дауыссыз дыбыстан кейін ú
әрпімен таңбаланады: parashút, absalút, glúkoza, debút, prodúser, lúks, salút,
valúta, búdjet, búrokratıa, sújet, búleten. Сондай-ақ айыру белгісі (ъ) мен
жіңішкелік белгісінен (ь) кейін де ú әрпімен жазылады: fúchers, kompúter, tútor,
konúktýra, konúktıvıt. Ю әрпі үнемі дауыссыздардан кейін келе бермейді, кейде
и әрпінен кейін де жазылады. Мұндай жағдайда ю әрпінің орнына у́ жазылады:
qıý, kıý, dıý.
§8. Латыннегізді жаңа қазақ жазуында я әрпі төл сөздерде және
шеттілдік сөздерде сөз басында, дауысты дыбыстан кейін ıa әріп тіркесімен
жазылады, сондай-ақ айыру белгісі (ъ) мен жіңішкелік белгісінен (ь) кейін ıa
әріп тіркесі арқылы жазылады: ıaǵnı, qoıan; Iаlta; soıa, ıdеıa; gıperıadro,
sýbıadro; alıаns, konıak. Ал дауыссыз дыбыстан кейін а́ арқылы таңбаланады:
akýmýlа́tor, mýláj, zarа́d, kalkýlа́tor. И (ı) әрпінен кейін тұрған я-ның орнына а
жазылады: qıar, sıa, Túrkıa, jarıa.
Кейбір дауыссыздардың жазылуы
Қазақ тілінде дауыссыз дыбыстарды таңбалайтын әріптер мыналар: b, d,
f, g, ǵ, h, ι, j, k, l, m, n, ń, р, q, r, s, t, v, ý, z, sh, ch.
§ 9. Қазақ тілінде б, в, г, д дыбыстарына, негізінен, орыс тілінен енген
және орыс тілі арқылы енген шеттілдік сөздер аяқталады: клуб, штаб, актив,
штатив, педагог, монолог, округ, араб, жад.
§10. Африкат ч дыбысы латыннегізді жаңа қазақ әліпбиінде сһ
диграфпен беріледі. Қазақ тілінің фонетикалық жүйесінде ч дыбысы жоқ,
бірақ синтагматикада жиі кездеседі. Мысалы, айтшы – [айтчы], өтші –
[өтчі], хатшы – [хатчы] сөздерде ш фонемасының ч вариациясы көрініс
табады. Ал жазғанда орфографияның фонематикалық принципі бойынша
фонеманың негізгі реңкі, яғни ш әрпі жазылады. Сондай-ақ тч әріп тіркесімен
келетін шеттілдік сөздерде т әрпі түсіріліп ч (сһ) әрпінің өзі жазылады: skoch,
skech, mach.
§11. Африкат дыбыстардың біріне ц дауыссызы да жатады. Латыннегізді
жаңа қазақ әліпбиінде бұл дыбыстың таңбасы жоқ. Себебі қазақ тілінің төл
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дыбыстарының құрамына кірмейді. Қазақ дыбыстарының парадигмасында
жоқ, ал синтагматикасында кездесе береді. Мысалы, aıtsa – [aıtsa], ótse –
[ótse], ketse – [ketse] сияқты сөздерде с әрпінің негізгі реңкі жазылады.
Латыннегізді жаңа қазақ жазуында кирилнегізді ц әрпі сөз басында да, сөз
ортасында да, сөз аяғында s әрпімен таңбаланады. Мысалы, сөз басында: sırk,
sıfr, sılındr, sırkýl; desımetr, medısına, proporsıonal, abzas, kvars, konstıtýsıa,
korporasıa, seh; senarı, sıofıt, abses, absısa, plebısıt.
§12. Орыс тілі арқылы енген щ әрпін төл сөздерде shsh әріп тіркесімен
берілсе, ал шеттілдік сөздерде sһ әрпімен таңбаланады: ashshy, tushshy,
keshshe; ýchılıshe, praporshık.
§13. Қазақ тілінде ж әрпі барлық буында кездеседі. Айтылуда кейде ж
фонемасының дж вариациясы көрініс табады. Жазуда орфографияның
фонематикалық принципіне негізделіп, ж фонемасының негізгі реңкі
таңбаланады. Ал латыннегізді жаңа қазақ жазуында сөз басында және сөз
ортасында дж әріп тіркесімен келетін сөздерде д әрпі түсіріліп, ж әрпі
таңбаланады: menejer (-diń, -i, -ge, -ler), jınsy (-nyń, -sy, -ǵa, -lar), jentіlmen (-niń,
-i, -ge, -der).
§ 14. Латыннегізді жаңа қазақ жазуында геминат (сс, мм, лл, тт, фф, нн,
бб, рр, пп, гг, дд, кк, уу) әріптердің бірі түсіріліп жазылады. Бұндай әдіс
жазуды жеңілдету үшін қолданылады. Бір әріпті түсіріп жазғанда, сөздің
мазмұн межесі мен тұрпат межесі өзгермейді. Сөз оңай танылады: патиссон –
patıson, грамматика – gramatıka, колледж – kolej, аттестат – atestat,
эффект – efekt, аннексия – aneksıa, аббревиатура – abrevıatýra,
корреспондент – korespondent, аппаратура – aparatýra агглютинация –
aglútınatınasia, аддитив – adıtıv, аккорд – akord, индивидуум – ındıvıdým.
§15. Латыннегізді жаңа қазақ жазуында p, h қатаң дауыссыздарға
аяқталатын сөздерге қосымшалар жалғанғанда, қатаң дауыссыздар
ұяңданбайды: arhetıp - arhetıpi, stereotıp - stereotıpi, ketchýp – ketchýpy, sheıh sheıhy, shtrıh - shtrıhy.
Ескерту. Қазақ тілінде кейбір сөздерге қосымша жалғанғанда, түбірдегі қатаң
дауыссыз ұяңданады. Мысалы, kitap – kitaby, dop – doby және т.б. Мұндай фактілер
морфонологиялық құбылыстарға жатады.

§16. Кирилнегізді жазуда ь, ъ әріптік мәні жоқ белгілер орыс тілінен
енген және орыс тілі арқылы енген сөздерде ғана жазылып келді. Мысалы,
вольт, субъект. Ендігі ретте құрамында е, и әріптері бар шеттілдік сөздерде
қазіргі латын негізді жаңа жазу бойынша жіңішкелік белгісі ескерілмейді.
Себебі бұл жіңішке дауысты фонемаларды таңбалайтын әріптер болып
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табылады. Сондықтан осы әріптермен келген сөздерде жіңішкелік белгісі
жазылмайды: акварель – akvarel (-diń, -i, -ge, -der), стиль – stil (-diń, -i, -ge, der), лагерь – lager (-diń, -i, -ge, -ler), артикль – artıkl (-diń, -i, -ge, -der), кегль
– kegl (-diń, -i, -ge, -der), премьер – premer (-diń, -i, -ge, -ler), премьера –
premera (-nyń, -ǵa, -lar), рельеф – relef (-tiń, -i, -ke, -ter), барельеф – barelef (tiń, -i, -ke, -ter), браконьер – brakoner (-diń, -i, -ge, -ler), барьер – barer (-diń, -i,
-ge, -ler), шифоньер – shıfoner (-diń, -i, -ge, -ler), кельт – kelt (-tiń, -i, -ke, -ter),
фильм – fılm (-niń, -i, -ge, -der), гельминт – gelmınt (-tiń, -i, -ke, -ter), ателье –
atele (-niń, -si, -ge, -ler), рельеф – relef (-tiń, -i, -ke, -ter).
Латын негізді жаңа қазақ жазуы бойынша айыру белгісі (ъ) бар sýbekt,
оbekt, ıneksıa, feldeger, adektıv сияқты шеттілдік сөздерде айыру белгісі (ъ)
түсіріліп жазылады.
ІІ Түбір сөздердің емлесі. Қосымшалардың жалғануы
Түбір сөз деп тіл білімінде дербес морфемаларға бөлінбейтін, тұтас
күйінде ұғынылатын сөздің мағыналық бөлігін айтады. Қазақ тілінде сөздер
бес түрлі тұлғада (түбір сөз, туынды сөз, қос сөз, біріккен сөз, кіріккен сөз,
қысқарған сөз) келеді. Олардың әрқайсысының өзіндік тұлғалық
ерекшеліктері болғаны сияқты, орфографиялық та ерекшеліктері болады.
§17. Тілдегі жеке әдеби сөздердің, оларға жалғанатын грамматикалық
формалар мен тіркесімділігінің, оның қолданылуын тұрақты, біркелкі
стандартқа сай жазылуын, нормасын белгілейтін орфография саласы
сөздердің дұрыс жазылуын реттеп отырады. Бірнеше нұсқада жазылған
варианттардың ішінде орфография теориясында бір ғана вариант дұрыс деп
танылуы керек. Ал оның дұрыс танылуы үшін орфографиялық принцип дұрыс
белгіленуі тиіс. Қазақ жазуы қай графика түрін қолданса да орфографиясының
басты принципі – фонетика-фонематикалық принцип болып қалады. Себебі
орфографияда тілдің дыбыстық қабаты негізге алынбай, яғни фонетикалық
өзгерістер негізге алынбай, сөздің дыбысталу мен жазылуы арасындағы
қатынас сақталып отыруы шарт. Фонологиялық жүйе айтылымға қарағанда
әлдеқайда тұрақты. Яғни қазақ орфографиясында дыбыстық қызметтегі
өзгерістер ескермей, тілдің тек фонологиялық параметрлерінде бар, мағынасы
бар кіші бөлшектер ғана хатқа түседі. Фонеманың синтагмалық қатынасқа
түскен сөз бөлшектерінен мағынаға қызмет ететін сөз бөлшектерінің
таңбаланғанын көреміз. Сонда фонематикалық принцип дегеніміз белгілі бір
фонеманың дыбыс түрленімдерінің ішінен фонетикалық ортаға неғұрлым
тәуелсіз түрін жазу дегенді білдіреді.
Латын графикасына негізделген қазақ жазуында төл сөздердің жазылуы,
оның ішінде түбір сөздердің жазылуы тілдің үндесім заңдылығын басшылыққа
ала отырып, сөздер фонетика-фонематикалық принциппен
жазылады.
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Фонематикалық принцип бойынша сөзді [qubulus], [jumus], [ólóń], [sembi],
[ylaj] деп естілуінше жазбай, qubylys, jumys, óleń, senbi, laj деп тұлғасы
бойынша таңбаланады.
§18. Кейбір ерін үндестігімен айтылатын түбір сөздер мен күрделі
сөздердің тіркес жігіндегі ілгерінді, кейінді, тоғыспалы ықпалдармен
айтылатын сөздердің негізгі тұлғасы сақталып жазылады: qulyn (qulun емес),
júzim (júzúm емес), kóılek (kóılók емес), júrek (júrók емес), kók oramal (kóg oramal
емес), aq ala (aǵ ala емес), aq aıý (aǵ aıý емес); bara almaımyn (baralmaımyn
емес), barsa ıgi edi (barsıgedi емес), baryp pa eken (baryppeken емес), kele jatyr
(kelatyr емес).
§19. Қазақ орфографиясы нормаларын қалыптастыруға байланысты ең
басты қиындықтардың бірі – «бейүндес буынды» сөздердің жазылуы.
Кейбір позицияда дауыстылардың жуан-жіңішке оппозициясы
«көмескіленеді» де, сол дыбыстың тіл алды дауыстысы немесе тіл арты
дауыстысы екендігін ажырату едәуір қиынға соғады. Осыған байланысты
жаңа емледе бейүндес буын жіктері бар сөздердің жазылуы көрсетілді.
Кейбір cөздерде үндесім сақталмай жазылады: a-qy-ret (a-qi-ret emes), qu-di-ret
(qu-dy-ret emes), ke-sa-pat (ke-se-pat emes), la-ǵy-net (la-ǵi-net emes), qa-bi-let
(qa-by-let emes), mú-bá-rek (mú-bá-rak emes), qa-re-ket (qa-ra-ket emes), tá-káppar (tá-kap-par emes), qa-ǵy-lez (qa-ǵi-lez emes), taq-si-ret (taq-sy-ret emes), qasi-ret (qa-sy-ret emes), taý-qy-met (taý-qi-met emes), qa-ti-gez (qa-ty-gez emes), taqy-let (ta-qi-let emes), qo-she-met (qo-sha-met emes), qo-si-reı (qo-sy-reı emes).
Мұндай сөздердің буын құрылымындағы ерекшелікті ескеру дұрыс
жазуға негіз болады. Біріншіден, жуан мен жіңішке түйіскен тұста дауыссыз
дыбыс өзі жұптасатын дауыстымен реңкі жағынан үйлесіп тұрады: qa-ǵy-lez
(qa-ǵi-lez, qaǵ-il-ez emes), tá-káp-par (tá-kap-par emes). Ал qaǵilez, tákappar,
taqilet деп жазу қазақ сөзінің буын құрылымын бұзу болып табылар еді. -qi, ǵi, -ka – тәрізді буындар қазақ сөзінің табиғатына тән емес. Екіншіден,
жоғарыда аталған сөздердің ішінде qabilet, qareket, taqsiret tárizdi sózderdiń
beıúndes býyn jigin qa-bi-let, qa-re-ket, taq-si-ret деп те, qa-by-let, qa-ra-ket, taqsy-ret деп бөлудің өз артықшылығы бар. Себебі, qa-by-let, taq-sy-ret деп
буындасақ, сөйлеуде qa-byl-et, taq-syr-et, qa-ra-ket түрінде айтылады да, <r>,
<l> дауыссызы <y> дауыстысының реңкіне бейімделеді. Сөйтіп, «qabyl et»,
«taqsyr et», «qara ket (ti)» деген еркін тіркестен айырмасы болмай қалады. Ал
буындардың бейүндес жігін qa-bi-let, taq-si-ret, qa-re-ket деп ажыратсақ, [b],
[s], [r] дауыссыздары і, е дауыстыларының реңкіне бейімделеді де, qabyl et,
taqsyr-et, qara ket (ti) еркін тіркестерінен өзгешеленіп тұрады.
§20. Түбір сөздердің жазылуындағы қиындықтардың бірі – бас
буындағы еріндік дауысты дыбыстардың кейінгі буындағы дауысты
дыбыстарға әсері. Мысалы, óleń – ólóń, qubylys – qubulus, jumyl – jumul.
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Фонологиялық жүйе бойынша негізгі мәні бар мағыналық бөлшектер
таңбаланады. Мысалы: bólik – [b˚′ól˚′úk], zorlyq – [z˚or˚l˚uq˚], lezde – [il′ez′d′e].
Мысалдардан байқалғандай, сөз синтагмалық қатынасқа түскенде көптеген
дыбыстар таңбаланбайды. Тек мағынасы бар, мағына мен мазмұнға әсер
ететін тілдік дыбыстар ғана таңбаланады. Яғни тілдік қарым-қатынасқа
түскенде тіл бірліктері сөз ағымында білгілі бір орфоэпиялық заңдылыққа
орай бір-бірімен ұласа айтылып, бір-біріне ықпал жасап, әртүрлі фонетикалық
өзгерістер болады. Бірақ жазуда фонетикалық өзгерістер ескерілмейді.
§21. Бейүндес буын жіктерінде қысаң [ы], [і] дауыстылардың
таңбалануы мен таңбаланбауы – қазақ орфографиясындағы қиындықтардың
бірі. Мысалы: zaqmet – zaqymet, raqmet – raqymet, qyzmet – qyzymet, úkmet –
úkimet, laǵnet – laǵynet (laǵinet) т.б. Сөйлеу үдерісінде бұл сөздердегі <q>, <z>,
<ǵ> дауыссыздары [y], [і]-нің шылауында айтылады да, өзгеше реңкке
(біршама созылыңқы айтылуы тәрізді) ие болады. Осындай фонетикалық
әсердің нәтижесінде бұл сөздердің дыбыстық құрылымы ритмикалық
тұтастықпен айтылатын zaqym et, raqym et, úkim et тәрізді еркін тіркестердің
дыбыс құрылымымен бірдей болып шығады. Ал бұл сөздердің [y], [і]
дауыстыларынсыз түріндегі <q>, <z>, <ǵ> фонемаларының реңкі өзгеше
болып (келте, кілт айтылуы), ритмикалық тұтастықпен айтылатын еркін
тіркестерден өзгеше дыбыстық құрылымға ие болады.
§22. Бірінші буында <ә>, ал екінші буында палатализацияланған [а]
дауыстысы келетін сөздердің жазылуы жазу тәжірибесінде қиындық келтіреді.
<а>-ның қосалқы реңкі [á] жазуда ескерілмейді. Негізгі реңкі бойынша
жазылады: jánnat, záýzat, nápaqa, pátýa, táýrat, párýaz, párýaı т.б.
Ескерту. Қазақ орфографиясында бірінші және екінші буында ә арқылы
белгіленетін сөздер бар: мәрмәр, сәруәр, зәмзәм, тәмәм, әзәзіл т.б. Бұл топтағы сөздердің
екінші буынындағы ә әрпі арқылы таңбаланып тұрған дауыстыны палатализацияланған [а]
деуге болмайды. Бұлай деуімізге себеп – екінші буынның тап бірінші буын тәрізді толық
немесе біршама толық қайталануы.

§23. Сонорлардан ı, r, ý-дан кейін келген r, l, ý дыбыстары селбеспелі y,
u, i, ú дауыстыларсыз жазылады. Ал өзге жағдайдың бәрінде селбеспелі
қысаңдардың жазылуы r, l сонорлы буынның протезалық дауыстысыз
қолданылмау қасиетіне байланысты. Мысалы: kókirek, qabylan, qaziret, qaırylý,
qaıyrym, qańyra, qapyryq, qumyra, qurylym, abyroı, aqyryn, atyrap, bekire.
Ескерту. Бұл ережеге тек emle, memleket, máslıhat тәрізді сөздер бағындай,
қалыптасқан дәстүр бойынша жазылады.

§24. Жазу тәжірибесінде otbasylar//otbastar, qolbasylar//qolbastar,
árqaısyna//árqaısysyna орфограммаларының бірін таңдау проблемаға
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айналады. Соңғы варианттың ішінде мағыналық дифференциация бар. Яғни
қайсы ғаламзатқа, қайсысы адамзатқа қатысты айтылатын реңкіне
байланысты.
§25. Қазақ тілінде варианттардың кейбір типі дыбыстардың
ықпалдасуымен байланысты: buny/muny, munda/bunda, burnaǵy kúni / murnaǵy
kúni, baǵana/mana, baǵanaǵy /manaǵy, súıinshi/shúıinshi, qysqash/qyshqash т.б.
Сөйлеу тілінде еріндік ұяң [b]-ның еріндік мұрын жолды үнді [n]-ға
алмасуы екінші буындағы мұрын жолды [n] үнді дауыссыздың әсерінен екені
байқалады. Байырғы кезде дыбыстардың бұл типтегі ықпалдасуы едәуір сөзді
қамтығаны байқалады: [burun] > [murun] muryn; [boıun] > [moıun] moıyn т.б.
Егер бір кездердегі дыбыс өзгерістеріндегі осы үрдісті ескерсек, онда muny
(buny emes), munda (bunda emes), murnaǵy kúni (burnaǵy emes), manaǵy
(baǵanaǵy emes) тәрізді нұсқаларға артықшылық беріп, басым вариант деп
тануға негіз болады.
Ал súıinshi, qysqash тәрізді сөздердің shúıinshi, qyshqash болуы ызың [s]
дауыссызының соңғы буындағы ызың [sh] дауыссызымен ықпалдасып, салдыр
жағынан игерілуі [súıúnshú] > [shúıúnshi], [qysqash] > [qyshqash]. Бірақ бұл
жерде басым вариант súıinshi, qysqash деп танылады, өйткені сөзге súıin=, qys=
морфемалары негіз болып тұр.
§26. Араб, парсы тілдерінен, соңдай-ақ туыстас татар, өзбек т.б.
тілдерден енген сөздер қазақша айтылуынша жазылады, яғни сол тілдердегі
тұлғасы сақталмайды: bukara (fýqara), pikir (fıkr), ákim (hakım), ázir (hazır),
paıda (faıdá), naýryz (noýrýz), qate (hata), maqta (paqta), júzim (ıúzúm) т.б.
§27. Ерте кезден дыбысталуы қазақша игерілген кірме сөздер
төмендегідей жазылады: jáshik, bátińke, sirińke, bojy, bókebaı, bóshke, qalash,
shógen (shógen qazan), shoıyn (shoıyn qorytý), kir (kirge tartý, kir tasy), keli (ekiúsh keli), sot, bolys, oblys, kábil, taýar, pálte, reseńke, shótke, máıki, poıyz, nómir,
kástról, kálósh, kástóm.
Қосымшалардың жалғануы
§28. Қосымшалар түбір сөздің соңғы буынындағы дауысты дыбыстың
үндесіміне қарай не жуан, не жіңішке болып жазылады: jumys-shy-lar-dyń, qarttar-dyń, baqsha-myz-da; mekeme-de, bereke-si, teńiz-shi-ler; kitap-tyń, qudiret-ke,
muǵa-lim-niń; kógal-ǵa, kógoraı-ga.
§29. Сөздің соңғы дыбысы қатаң болса, оған жалғанатын қосымшалар
қатаңнан басталады, дауысты, ұяң немесе үнді болса, қосымшалар ұяң не
үндіден басталып жалғанады: halyq-qa, qyrat-tar, mektep-ke, kólik-pen; táj-ge,
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qaryz-ǵa, juldyz-dar; tań-ǵa, pán-der, tal-dyń, kól-ge, bala-ǵa, bala-lar, áje-ge,
áje-niń.
§30. Түбірдің соңғы буынында үнді дауыссыз дыбыстан кейін тұрған y,
i әріптері тәуелдік жалғауы жалғанғанда түсіріліп жазылады. Мысалы: aýyl –
aýly, daýys – daýsy, erin – erni, halyq – halqy, oryn – orny, ǵuryp – ǵurpy, qyryq –
qyrqy, kórik – kórki (бет-ажар), árip – árpi, naryq – narqy, paryq – parqy, qulyq –
qulqy.
Е с к е р т у. Мағынасына нұқсан келетін сөздерде y, i түсірілмей жазылады.
Мысалы: qulyq – qulyǵy; kórik – kórigi (ұстаның құралы); qalyp – qalyby (нанның қалыбы);
qyryq – qyryǵy (сандық мағына); naryq – naryǵy (термин).

§31. Соңғы буынында á әрпі жазылатын түбір сөздерге ашық
дауыстылармен келетін қосымшалар жуан жалғанады: kúnáǵa, kúnádan,
kinálaý, shúbáǵa, shúbálaný, kýáǵa, kýádan, kúmánǵa, kúmándaný, ińkárǵa, ал
қысаң дауыстылармен келетін қосымшалар жіңішке жалғанады: kúnási,
kúnásiniń, kinási, kinásiniń, shúbási, shúbásiniń, kýási, kýásiniń, kúmáni,
kúmániniń, ińkári, ińkáriniń. Бірақ: kúnásina, kúnásinan, kinásina, kinásinan,
shúbásina, shúbásinan, kýásina, kýásinan, kúmánina, kúmáninan, ińkárina,
ińkárinan деп жазылады.
§32. s немесе z дыбыстарына аяқталатын сөздерге s, sh, j
дауыссыздарынан басталатын қосымша жалғанғанда, түбірдің негізгі тұлғасы
сақталып жазылады: tuzsyz (tussyz емес), sózsiz (sóssiz емес), jazsyn (jassyn
емес); basshy (bashshy емес), aýyzsha (aýyshsha емес), qussha (qushsha емес).
§33. n дыбысына аяқталатын сөздерге ǵ, g, b, m дауыссыздарынан
басталатын қосымша жалғанғанда, түбірдің негізгі тұлғасы сақталып
жазылады: burynǵy (buryńǵy емес), janǵa (jańǵa емес), qaýynǵa (qaýyńǵa емес),
túngi (túńgi емес), tómengi (tómeńgi емес), júgenge (júgeńge емес), janbaıdy
(jambaıdy емес), kónbedi (kómbedi емес), senbeıdi (sembeıdi емес), saımanmen
(saımammen емес).
§34. k, q, p дауыссыздарына аяқталған түбір сөзге тәуелдік жалғауы және
түбір сөзге етістіктің -а, -е, -ı жұрнағы жалғанғанда, g, ǵ, b немесе у́ болып
өзгеріп жазылады: júrek – júregi, súıek – súıegi, kúrek – kúregi; qazaq – qazaǵy,
baıraq – baıraǵy, taraq – taraǵy; kitap – kitaby, aspap – aspaby, lep – lebi; tik –
tigedi, ek – egedi, tók – tógedi; taq – taǵady, jaq – jaǵady, baq – baǵady; kep –
kebedi, keýip, jap – jabady, jaýyp, tap – tabady, taýyp. Бірақ sap – sapy, sapynda,
sapymyzǵa, tarap – tarapynda, tarapymyzdan, qazaq – qazaqy тәрізді сөздердің
түбір тұлғасы сақталып жазылады.
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§35. Түбір сөзге -hana, -góı, -qoı, -kez, -paz, -ger, -ker, -tal, -dar, -qor, kúnem, -niki (-tiki, -diki), -men (-pen, ben) тәрізді араб, парсы және төл
қосымшалар сөздің соңғы буынының жуан-жіңішкелігіне қарамай (буын
талғамай), осы күйінде жалғанады: kitaphana, emhana; danagóı, aqylgóı; sánqoı,
áýesqoı; arbakesh, baıshykesh; jıhankez; ónerpaz, bilimpaz; zańger, saýdager;
kásipker, qairatker; sezimtal, uǵymtal; dindar, qaryzdar; mansapqor, jemqor;
paıdakúnem; ataniki, аýyldiki, qаlаnіkі; qoǵammen, ultpen, qyzben.
§36. Екінші сыңары asy, aǵasy, anasy, basy тұлғаларымен жасалған
біріккен сөздерге септік жалғаулары сөздің тәуелдік формасына жалғанады:
Elbasy (-na, -n, -nda), qonaqasy (-na, -n, -nda), otaǵasy (-na, -n, -nda), otanasy (na, -n, -nda), otbasy (-na, -n, -nda). Тәуелдіктің ІІІ жағы жалғанбайды.
ІІІ Бөлек жазылатын сөздердің емлесі
Күрделі сөздерді тұрпат межесі тұрғысынан босаралықсыз (біріккен
сөздер), босаралықпен (құрама сөз) және қосаралықпен (қос сөздер)
тұлғаланатындар деп ажыратуға болады. Босаралықсыз тұлғаланатын сөздер
бірге жазылды, босаралықпен тұлғаланатын сөздер бөлек жазылады,
қосаралықпен жазылатын сөздер дефис арқылы жазылады. Қазақ тілінде бөлек
жазылу нормасы ретінде бірнеше ереже тұрақты қалыптанды.
§37. Сөйлем құрамындағы әрбір сөйлем мүшелері бөлек жазылады.
Сөйлем мүшелерінің бөлек тұлғалануы фонологиялық жазудың басты
қағидасына айналған. Мысалы: Jelsiz túnde jaryq aıdyń sáýlesi kórindi.
§38. Сөйлемдегі сөз тіркестері бөлек жазылады. Матаса, меңгеріле,
қиыса, қабыса, жанаса байланысқан сөз тіркестері босаралықпен тұлғаланады:
Meniń armanym, kitaptyń muqabasy, anaǵa qurmet, alystan kelgen qonaq, týǵan
jer, Berik keldi, sabaq úlgirimi. Негізгі сөз бен көмекші етістіктер тіркесі бөлек
жазылады. Мысалы, kele jatyr, sabaqtan keıin, úıdiń aldy.
Қабыса байланысқан тіркестер бөлек жазылады: зат есім мен зат есім
тіркескен күрделі сөздер: aǵash kúrek, tas úı, bas qyzmetker; сын есім мен зат
есім тіркескен күрделі сөздер: aq qar, boz at, qyzyl gúl, tar jol, qysqa jip, keń
saraı, tereń kól, qalyń orman, jaqsy kisi, ystyq sý, ádemi qyz; есімшелі етістік пен
зат есім тіркескен күрделі сөздер: orylǵan egin, kógergen shóp, aıtar sóz, barar
jer, saýylatyn sıyr; есімдіктер мен зат есім тіркескен күрделі сөздер: osy ózen,
bul sóz, barlyq álem, ár adam, kúlli halyq, búkil dúnıe.
§39. Анықтауыштық қатынастағы сөз тіркестері бөлек жазылады.
Анықтауыштық қатынастағы күрделі сөз пайда болу үшін алдымен оның
сыңарлары зат пен құбылысты түсіндіру мақсатында, сөйлемде қатар келуі
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керек. Екіншіден, олар анықтауыш-анықталғыш, толықтауыш-толықталғыш,
пысықтауыш – пысықталғыш қатынаста тұруы тиіс. Үшіншіден, олар деректі
және дерексіз заттың, мөлшер, мезгіл, көлем, сын, сан атауларының қажетін
тұрақты контекс құрап, өтеп тұруы қажет. Осы тұрақтылық негізінде үлкен
және кіші деңгейде сөз тіркестері бір ғана зат я құбылысқа атау болып
қалыптасады. Сөйлемнен тыс қаралғанда да бұл сөз тіркестері сөз тәрізді бола
алады. Мысалы: úlken úı (etn.), qorjyn úı, aǵash úı, jer úı, jalǵyz aıaq jol, máshıne
jol, qoı qora, sıyr qora, taýyq qora, aǵa býyn, aǵa ǵylymı qyzmetker, kók bazar,
jaıma bazar, aǵash tósek, aǵash tyrma, aǵash minez, aǵash tostaǵan, qara baqyr,
qara jumys.
Анықтауыштық қатынастағы күрделі сөздер мен сөз тіркестерін өзара
ажырату үшін компоненттік талдау жасау қажет. Мысалы, as qasyq (күрделі
сөз) пен kúmis qasyq (сөз тіркесі). Аs qasyq – ас ішуге, жеуге, салуға арналған
сабы, басы бар, шай қасықтан үлкендеу қасық. Мұндағы ас компоненті –
адамның қоректік заты, ішіп-жемі, тамағы семаларынан тұрады. Ал қасық –
тамақ жеуге, ішуге арналған, басы бар, сабы бар бұйым семаларынан
құралады. Ал күміс қасық деген сөз тіркесінде алғашқы сыңардың архисемасы
соңғы сыңардың дифференциалды семасына айнала алмайды. Сондықтан
kúmis qasyq тіркесінің as qasyq тіркесіне қарағанда тұрақтылығы төмен,
қашықтықтан байланыса береді: kúmis as qasyq.
§40. Күрделі сан есімдердің әрбір сыңары бөлек жазылады.
Күрделі сан есімдердің компоненттері бір-бірінен бөлек таңбаланады
деген қағида қазақ тілінің емлесінде берік орнықты. Ендеше күрделі сан
есімдердің бөлек жазылуының уәждемесі, яғни босаралықпен таңбалану
қасиеті тіл заңдылығындағы қатаң норма деп саналады. Күрделі сан
есімдердің тірек сыңары, әдетте олардың ондық, жүздік, мыңдық бөлшектері
болып келеді. Бір емес, бірнеше тіркесімділікте қайталанатын он жиырма,
отыз, қырық, жүз сөздерінің мағына үстемділігінің болуы оның алғашқы
сыңар болуында. Демек, санның ондық мәні де мағынасын жоймайды, әрі
бірлік бөлшегі де маңызға ие болып тұрғандықтан, құрамы босаралықпен
жазылады: on bir, on eki, toqsan bir, júz eki, bir myń alty júz qyryq bes, seksen
segiz, eki myń úsh júz qyryq alty, alpys toǵyzynshy.
§41. Күрделі сын есімдердің әрбір сыңары бөлек жазылады.
Тура мағыналы түр-түсті білдіретін екі немесе үш сын есімнің тіркесуі
арқылы жасалған күрделі сын есімдер босаралықпен жазылады. Мысалы: kók
ala, qyzyl ala, al qyzyl, sary ala, qońyr ala, aq ala, aq sary, qyzǵylt sary, qara kók,
qara qońyr. Бір түбірлі түс атауының түр-түстің өзін білдірмесе де, оған жақын,
сипаттаушы қасиеті бар, оны әр қырынан көрсете алатын сөздермен тіркескен
күрделі сөздер де бөлек жазылады: ashań qara, ashyq qara, jyltyr qara, kómir
qara, bojban qara. Күрделі сын есім сыңарларының ажыратыла таңбалануы
уәжді. Себебі, күрделі сын есім сыңарларының әрқайсысы мағыналық мәнін
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жоймайды. Мысалы, sary – піскен егіннің немесе жұмыртқаның сарысындай
түсті берсе, ala – ақ пен басқа түстің араласуы негізінде жасалған түсті
білдіреді. Демек sary ala – сары мен ақ араласқан түсті тура атайды.
§42. Күрделі етістіктердің, есім және еліктеуіш сөздермен тіркескен
құрама етістіктердің әрбір сыңары бөлек жазылады. Мысалы, baryp keldi, kele
jatyr, jaza ber, kıip júre ber, júgire jóneldi, bara almady, bara almaı qalyp edi,
jyǵylyp qala jazdady; qyzmet etý, jumys jasaý, mán berý, qol shapalaqtaý; shap etý,
dý ete túsý, baj etý, lap qoıý.
Тілде дара тұлғалы етістікке қарағанда аналитикалық тәсіл арқылы
жасалған етістіктердің қолданылу жиілігі басым. Себебі – етістіктің
атауыштық қызметі дербес мағыналы етістік пен көмекші етістік тіркесі
арқылы (shaqyryp al, aıtyp baq, kele jatyr, aıtyp ber) және толық мағыналы екі
немесе одан да көп жалаң етістіктердің тіркесуі арқылы (aparyp berý, oqyp bitý,
iship bolý) жүзеге асып отыр. Аналитикалық тәсіл арқылы жасалған
етістіктерді күрделі етістіктер (erip shyqty), етістікті сөз тіркесі (nazdana
qarady), аналитикалық форматты етістік (enip aldy) және құранды етістік деп
бөлінеді. Құранды етістіктің бәрі етістіктің түрлену жүйесі бойынша
формасын өзгертіп отырады. Мысалы, járdem etken, járdem etip, járdem etkeli,
járdem ete almaı, járdem eter emes.
§43. Толық мағыналы сөзбен тіркескен шылаулар бөлек жазылады.
Толық мағыналы сөзбен тіркескен saıyn, keıin, buryn, deıin, sheıin, men, ben, pen,
qoı, ǵoı, da, de, ta, te, ma, me, ba, be, pa, pe, she шылаулары бөлек жазылады: jyl
saıyn, aı saıyn; sabaqtan keıin; budan buryn; jınalysqa deıin; túske sheıin; qalam
men qaǵaz, kitap pen dápter; kerek qoı, kóre ǵoı; ol da, men de; halyq ta, úkimet te;
Bar ma? Sóıleı me? Suraq pa? Kóp pe? Az ba? Kem be? Sen she?
Шылау сөздердің жазылуы үш топқа бөлінеді: а) шылаулар негізінде
бөлек жазылады. Мысалы: sabaqtan keıin, jınalysqa deıin; qaǵaz da, qaryndash
ta; qalam men sıa; az ba, kóp pe? ә) aý, aı, mys, mis, dy, di, daǵy, syndy шылаулары
өздерінен бұрынғы сөздерден дефис (-) арқылы жазылады; б) ma, me, (ba, be,
pa, pe) сұраулық шылау түбір мен қосымша арасында қолданылғанда, - my, mi, -by, -bi, -py, -pi болып өзгерген қалпында жазылады. Мысалы: kelemisiń,
aıtyppysyń?
Жалпы қағида бойынша aq, aı, aý демеуліктері негізгі сөзден бөлек,
дефис арқылы жазылады: aıtasyń-aq, barady-aý, dúnıe-aı, qyzyq-aı т.б. Ал осы
демеуліктердің одағайға жалғанғандағы жазылуы әркелкі. Мысалы,
Орфографиялық сөздікте (1978 ж.) япыр-ай, япыр-ау, япырым-ау, ойпыр-ау,
апырым-ау, ал Анықтағышта (1974 ж.) бұл тәрізді демеуліктер япырай,
ойпырау т.б. түрінде жазылады деп көрсетілген. Тегінде, ай, ау демеулігінің
кейбір сөздермен бірге жазылуының себебі бар. Оны одағайдың жеке сөз
ретінде дербестігін жоғалтып, демеулікпен ұласып кетуіне байланысты деп
түсінуге болады. Осылардың қатарына әттегенай одағайын да қосуға болады.
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Шындығында, мұндағы демеуліктер негізгі сөзбен кірігіп кеткен. Япырмай,
әттегенай дегендерді ешкім иә-пірім, әйт-деген-ай деп бөле-жара қарамайды.
Біріктіріле тұлғалануы еш дау туғызбайтын alaqaı, aıhaı, oıbaı тәрізді
одағайлардың жазылуының бұл сөздерден айырмасы жоқ, бәрі де
типологиялық бір типке жатады. Aý, aı демеуліктерінің кейбір одағайлармен
кірігіп кеткендігі сонша, сол демеулік шылаудың үстіне тағы бір демеулік
үстемелене жұмсалады (мұндай жағдайда соңғы демеулік дефис арқылы
жазылады) alaqaı-aı, oıbaı-aý т.б.
Сонымен, дербестігі жоқ, тек демеуліктермен жұмсалатын
одағайлардың жазылуы бір басқа да (ıapyraı, ıapyrymaý, áttegenaı), демеуліксіз
де қолданыла беретін одағайлардың, (мысалы, o bátir, oı bárekeldi
тәрізділердің) жазылуы бір басқа болуға тиіс. Соңғы топтағы одағайлармен
қолданылатын демеуліктер дефис арқылы жазылады: bátir-aý, bárekeldi-aı,
táńir-aı, shirkin-aı, átteń-aı.
Aı демеулігінің дәстүрлі орнынан ауытқып, түбір мен қосымшаның
аралығында жұмсалуы сөз қолданыста ара-тұра болса да кездесіп қалып
отырады:
«O táńiraıshyl» ker esek,
Qýlyq-sumdyq ne ósek.
Bolmaǵan soń bir esep,
Meıli qamqa, meıli bóz.
(Abaı).
Aı демеулігінің жұмсалуына байланысты бұл ерекшелік жазу
тәжірибесінде екі түрлі таңбаланып жүр: táńiraıshyl, táńir-aıshyl. Ал осы сөзді
táńiraıshyl түрінде тұтастай тұлғалау aı шылауының демеулік мәнінің
солғындауын «бейнелейді» деуге болады.
Әдетте ǵana шылауы негізгі сөзден бөлек жазылады: sen ǵana, maǵan
ǵana, Bolat qana т.б. Тек az сөзімен қатар қолданылған жағдайда бұл шылау
бірге жазылады (azǵana). Өйткені екі сөз бірімен-бірі «кірігіп» кеткен. Оны
ǵana шылауының үстемелене жұмсалуынан байқауға болады. Мысалы: azǵana
ǵana.
Ǵana шылауының әдеттегідей емес, түбір сөз бен қосымшаның
аралығында қолданылуы:
Shesheke, esh aldanban mal ǵanańa,
Baramyn atam qosqan jar ǵanama.
Emizgen aq sútińdi balań edim,
Ber sana bıdaı salyp qol ǵanańa.
(«Qozy Kórpesh – Baıan sulý»)
Әдеттегі норма бойынша бұл сөздер malyńa ǵana, jaryma ǵana, qolyńa
ǵana болуға тиіс. Бірақ бұл, зерттеуші айтқандай, ғана шылауының байырғы
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мұра тіліндегі поэтикалық қызметіне байланысты жыр ішінде «заңдасқан»
қолданыс.
Ma, me (ba, be, pa, pe) шылауы да әдетте негізгі сөзден бөлек жазылады:
bar ma? Kitap pa? Aq pa? Qyzyl ma? т.б. Ma, me сұраулығы, Ережеде
айтылғандай, түбір мен қосымшаның аралығында қолданылғанда дыбыстық
өзгеріске түскен күйде және дефиссіз (бірге) жазылады: Baramysyń?
Aitamysyń? Бұл – сөйлеу стиліне тән ерекшелік.
Тағы бір ескеретін жайт – ma, me шылауы сұрау есімдігімен (qansha,
neshe), сондай-ақ osynsha, sonsha, munsha, onsha тәрізді туынды үстеулермен
қатар айтыла келіп, сұраулық мәннен өзгеше реңкке көшеді. Міне, осы
ерекшелік, яғни сұраулық мәннен қол үзіп, басқа бір реңкке көшуі ma, me
шылауының негізгі сөзбен бірге тұлғалануына таяныш болады. Мысалы:
qanshama, osynshama, munshama, sonshama, onshama т.б.
Қазіргі қазақ тілінде да, де, та, те жалғаулығы сөйлеммен сөйлемді, сөз
бен сөзді байланыстырып, ыңғайластық мәнде жұмсалады: Kún jaýdy da,
ashylyp ketti; aýylda da, qalada da, qalam da, qaǵaz da т.б. Бұл жерде da, de
жалғаулығының негізгі сөзден бөлек тұлғалануы ешбір дау туғызбайды.
Алайда da, de жалғаулығы өзінің төл мағынасы мен қызметінен, жалғаулығы
өзінің төл мағынасы мен қызметінен, яғни ыңғайластық мағынасы және сөз
бен сөзді, сөйлем мен сөйлемді байланыстыру қызметінен басқаша
жұмсалғанда әркелкі жазылып жүргендігін байқауға болады. Мысалы,
Орфографиялық сөздікте (1978 ж.) қалайда, алайда, қайткенде дегендердегі
da, de -нің есімдіктерден бөлек тұлғаланбауы түсінікті. Өйткені мұндағы da, de
ыңғайластық мағынада жұмсалмай, өзгеше мәнге ие болған. Бірақ осы аталған
Орфографиялық сөздікте qaıtse de, sóıtse de, áıtse de сөздеріндегі da, de бөлек
жазылған. Шындығында, бұл типтес сөздердегі da, de -нің бірге тұлғалану
мүмкіндігін жоққа шығаруға болмайды. Өйткені da, de шылауы өзінің төл
қызметі мен мағынасында емес, өзгеше мәнде, атап айтқанда қарсылықты
мағынада қолданылады. Мысалы: Kúnniń jylynǵanyna biraz boldy, áıtsede qar
kete qoıǵan joq; Búgin kún uzaq júrdi, sóıtsede sharshaǵan joq; Oqyǵan jaqsy,
ondada táýir oqyǵan jaqsy.
Әдетте
тіл
өзінің
даму
процесінде
дифференциация құбылысымен қатар интеграция процесін басынан өткеріп
отырады. Мұндай жағдайда жеке сөздер белгілі заңдылыққа байланысты біріге
келіп, шылауға, одан қосымшаға айналатындығы белгілі (бара тұрған, баратұғын, баратын).
§44. Соңғы сыңары жалпылама мәнді сөздердің бірі болмай, нақты бір
өсімдіктің (mıa, qylsha, qonaq, qańbaq, kekire, jýsan т.б.), я болмаса құстың
(tyrna, shaǵala, búrkit, torǵaı т.б.) атауы болып келсе, олар күрделі зат есімдер
делініп, бөлек жазылады. Өйткені нақты бір заттың азаюы болып табылатын
бұл сөздер бүтіннің бөлшегі ретінде жұмсалатын немесе жалпылама мәнде
қолданылатын есімдерге қарағанда құрама сөз құрамындағы дербестігін
біршама сақтап отырады. Сондықтан олар біріккен сөз емес, күрделі сөздер
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(күрделі есімдер) деп танылады да, әр сыңары бөлек-бөлек тұлғаланады.
Мысалы: kók mıa, eshki mıa, aq mıa; qyzyltamyr qylsha, taý qylsha, moınaq qylsha,
buıra qylsha; at qonaq, ıt qonaq, qarabas qonaq, taý qonaq, kúrish qonaq, bal
qańbaq, sor qańbaq, maı qańbaq, ábe qańbaq; túıe sheten (pıjma), maı sheten, gúl
sheten; kók kekire, aq kekire, sary kekire, ý kekire; as burshaq (goroh), bóri burshaq
(lıýpın), atbas burshaq (boby), sıyr burshaq (lobıa), túıe burshaq; shaǵyr jýsan, qum
jýsan, aqbas jýsan, qara jýsan, sarbas jýsan, bórte jýsan, myǵyr jýsan, myq jýsan,
túıe jýsan т.б. Екінші сыңары нақты бір құстың атын білдіретін күрделі құс
атаулары да осы ізбен жазылады: saqaldy tyrna, aqbas tyrna (jýravl krasavka),
aq tyrna; aq shaǵala, ógiz shaǵala, baıbaı shaǵala, sý shaǵala, sý búrkit (orlan),
sarjaq sý búrkit, qum búrkit, shól búrkit, mola búrkit, túz búrkit; ıtala qaz, sarala
qaz, qara qaz, qoqı qaz, qarasha qaz, qońyr qaz; meńireý qur, aq qur; sý qurqyltaı:
kegir úırek, kógala úırek, kókmoıyn úırek, aqbas úırek т.б. Aıdarly torǵaı, aqbas
torǵaı, aqkót torǵaı, alaqanat torǵaı, buıra torǵaı, buqpa torǵaı, balshyqshy torǵaı,
baryldaq torǵaı, baryldaýyq torǵaı, boz torǵaı, bozsha torǵaı, jaryldaýyq torǵaı,
dodabas torǵaı, jasyl torǵaı, jasymaq torǵaı, jataǵan torǵaı, jaý torǵaı, jorǵa torǵaı
(soıka), júrdek torǵaı, jalpyldaq torǵaı, jyrshy torǵaı, zińkildek torǵaı, kezegen
torǵaı, kóbelek torǵaı, kókala torǵaı (trıasogýzka belaıa), kókqasqa torǵaı (vzáýze),
qarala torǵaı, qarabaýyr torǵaı, qushynan torǵaı, qara torǵaı, sibir qara torǵaıy,
qojabas torǵaı, qotyr torǵaı, qyzylbas torǵaı, qyzylquıryq torǵaı, maıkót torǵaı,
maqtan torǵaı, molda torǵaı, muńdy torǵaı, noǵaıbas torǵaı, mysyq torǵaı (ıvolga
nemese sarǵaldaq), paıyz torǵaı (shegol), saıraýyq torǵaı, sarala torǵaı, sarybaýyr
torǵaı, sary torǵaı, saýǵa torǵaı, selkildek torǵaı, sýaıaq torǵaı, sýyqbas torǵaı, sýyq
torǵaı (snegır), sursha torǵaı, úrpekbas torǵaı, shóje torǵaı, shójebas torǵaı, shópek
torǵaı, shyrsha torǵaı, shyryldaýyq torǵaı т.б.
Бұл жерде qarabas qonaq, aqbas jýsan, sýaıaq torǵaı, qarabaýyr torǵaı,
qojabas torǵaı, qyzylquıryq torǵaı тәрізді үш сыңарлы құрама есімдердің
жазылуына назар аударуға тура келеді. Үш сыңары мұндай құрама есімдердің
алғашқы екі сыңарын бірге жазу тиімді көрінеді. Өйткені бірінші екі сыңарды
бір-бірінен бөле-жара қарау олардың семантикалық тұтастығына қайшы
келеді. Мысалы, ақбас жусан атауын «ақ» сөзінен бөліп алып «бас жусан»,
суаяқ торғай дегенді «су» сөзінен бөліп «аяқ торғай» деп қолдану мүмкін
емес.
§45. Идиомалық, фразалық тіркестердегі әрбір сөз бөлек жазылады.
Идиомалық, фразалық тіркестердегі әрбір сөз бөлек жазылады: qas batyr, baǵy
jandy, ıek artty, bas tartty, bet burdy, qol jalǵady, qol ushyn berdi, ıin tires, qyrǵı
qabaq. Бірақ атау сөздің орнына жүретін лексикаланған тіркестер бірге
жазылады: basqosý, atsalysý, aqkóńil.
§46. Негізгі сөзге тіркескен aldy, arty, asty, ústi, mańy, jany, ishi, syrty,
basy, tusy, sheti, boıy сияқты көмекші есімдер бөлек жазылады: esik aldy, úı arty,
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kópir asty, qala mańy, bazar jany, aýla ishi, qora syrty, qystyń basy, júrek tusy, aýyl
sheti, ózen boıy, tula boıy.
Е с к е р т у. Aldy, arty, asty, ústi көмекші есімдерімен келіп, атаулық мағынаға ие
болған сөздер бірге жазылады: saılaýaldy naýqan, mektepaldy top, tilarty dybysy, sózaldy
syńary, tisarty daýyssyzy, jerústi jumystary, jerasty sýlary.

IV Бірге жазылатын сөздердің емлесі
Белгілі сыңарларының мағынасы көмескіленуі, контаминацияға
ұшырауы арқылы дербестігінен айырылған құрама сөздер болады. Құрама
сөздердің бұл типі біріккен сөздер деп аталады. Мысалы: jaýjumyr, saıgúlik,
endigári, qolǵap, jaýshymyldyq (pıon), ashýdas, belbeý, kúzdigúni, qozmaldaq,
jazdygúni, áýmeser, qystygúni т.б. Бұл типтегі құрама сөздердің бірге
жазылуына олардың дыбыстық контаминацияға ұшырауы тәрізді жеке
белгілері сүйеу болады. Бірақ бұл белгі өте шектеулі, санаулы сөздерді ғана
қамтиды. Мысалы: toqtybalaq (qus), taýqudiret (qus), ónerkásip, aqjaýlyq (etn.),
qyzoınaq, atjalman, birqazan (qus), sýshyqara (qus), tazqara, tastúlek, qolbala,
qalyńmal, betashar, esepshot, kásiporyn, kórsary, maýbasbuqa (qus) т.б. Осындай
тәсілмен біріккен сөз әсіресе өсімдік атауларында жиі кездеседі: qaztaban (ós.),
jelimbasaq (ós.), jótelshaı (ós.), auqulaq (ós.), balyqkóz (ós.), bórikqulaq, botakóz
(ós.), bozkilem (ós.), tomarboıaý (ós.), betiqyshyq (ós.), bıemshek (ós.), aqqaıyń
(shóptiń túri), jersabyn (ós.), káriqyz (ós.).
§47. Екі түбірден құралған бір ғана зат пен ұғым атауы бірге жазылады:
jertóle, baǵdarsham, beınebaıan, sýsabyn, kereńqulaq(ós.), ıtsandyq (ós.),
kelteshash (ós.).Осы сөздердің қатарына құрама сөз сыңарларының «бүтіннің
бөлшегі» ретінде жұмсала келіп, біртұтас мағынаға ие болғандарын да
жатқызуға болады: qosaýyz (myltyqtyń túri), qosaıaq (tyshqan), bizquıryq (qus),
kezquıryq (qus), biztumsyq (qus), shógeltaban (búrkittiń bir túri), qaratamaq (qus),
qarabaýyr (qus), kókmoıyn (qus).
§48. Бірінші сыңары өсімдікке, ал екіншісі мүлде басқа бір затқа
қатысты атаулардан жасалған құрама сөздер бірге жазылады: arpabas, gúltáji,
dolantopshy, buoshaqqyn, gúlsıdam, gúlserik (okolsvetnık), gúlsaǵaq (svetonojka),
gúlzardaq, qurtqashash (ós.). Құрама сөздің дыбыстық, мағыналық
контаминациясы нәтижесінде пайда болған бұл тобын біріккен сөз деп тану
пәлендей дау туғызбайды. Өйткені бұл сөздердің жеке сыңары мағыналық
жақтан тұтаса келіп үшінші бір лексикалық мағынаны білдіреді. Мысалы:
egeýquıryq, ógiztil (ós.) атауын қазақ тілінде сөйлеушілер («egeý» және
«quıryq» немесе «ógiz» және «til» деп дербес сөзге бөле-жара қарамайды.
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§49. Eкінші сыңары shóp, gúl, tiken, japyraq, tamyr, qus, balyq, qurt, jıdek,
jemis, qat сияқты жалпы атау болып келетін ботаникалық атаулар бірге
жазылады: emenshóp, qońyraýshóp; kúımesgúl, qaltagúl; sortiken, shaǵyrtiken;
túımejapyraq, sútjapyraq; altyntamyr, beltamyr; totyqus, kókqus; taraqbalyq,
qylyshbalyq; qaraqurt, bósirqurt; qyzyljıdek, ıtjıdek; tamyrjemis, torjemis; qaraqat,
qyzylqat.
Құрама сөз сыңарларының бүтіннің бөлшегі ретінде жұмсалып барып,
бір бүтінге айналуы – босаралықсыз тұлғаланудың басты белгісі. Мысалы, gúl,
japyraq, tamyr деген сөздер белгілі бір заттың атауы болғанымен, олар нақты
бір ғана есімдікке, мысалы шырғанаққа ғана тән емес. Олар көптеген өсімдікте
кездесетін вегатативтік органдар. Сондықтан бүтіннің бөлшегі ретінде бұл
сөздер (гүл, тамыр, жапырақ т.б.) белгілі бір сөздің сүйемелі арқылы нақты бір
өсімдіктің атауы болып жұмсалады. Бұл тәсілмен жасалған біріккен сөздер
әсіресе өсімдік атауларында жиі кездеседі. Олардың бірінші сыңары әртүрлі
сөздерден, ал екінші сыңары өсімдіктің белгілі бір мүшесінің атауы болып,
лексикалық бір бүтін болады. Ондай мүшелер көбіне а) көбею органдары:
tamyr, murt, sabaq, jemis, qat, jıdek; ә) транспирация органдары: japyraq, sabaq,
murt; б) жер үсті органдары: gúl tiken, buta т.б. Осы аталған «бүтіннің бөлшегі»
(gúl, japyraq, tamyr т.б.) құрама сөздің тұрақты сыңары ретінде қайталанып
отырады. Бұл құрама сөздер сөйлеу кезінде тіркестірілмей, дайын күйдегі
тіркес ретінде қолданылады.
-gúl, -sheshek: bórigúl, janargúl, kókbasgúl, nargúl, kókshegúl, qozygúl,
merýertgúl, namazgúl, sekpilgúl, taýgúl (omandr), shegingúl, ymyrtgúl,
aqsheshek, báısheshek, gúlsheshek т.б.
-tamyr: kógentamyr, qaratamyr, altyntamyr, maıtamyr, maraltamyr,
myńtamyr, boıaýtamyr т.б.
-qat, -jemis, - jıdek, -búldirgen: bórijemis, qarajemis, ıirjemis, bóriqaraqat,
qaraqaraqat, qojaqat, qoıqaraqat, qyzylqat, tasqaraqat, ıtbúldirgen, qoıbúldirgen,
tasbúldirgen, sýbúldirgen, ıtjıdek, qarajıdek т.б.
-japyraq: aıyljapyraq, buırajapyraq, teńgejapyraq, jaýjapyraq, múıizjapyraq,
myńjapyraq, tasjapyraq, túıejapyraq, tikenjapyraq, shúkirjapyraq т.б.
-tiken: boztiken, túıetiken, qaratiken.
Құрама сөздердің ішінде біріккен сөздердің қатарына қосып, бірге
жазуға таяныш болатын тағы бір белгі бар. Ол – құрама сөз сыңарларының,
мысалы, shóp, kók, ot, quraq, shalǵyn, qýraı, aǵash, egin тәрізді жалпылама
мәнде болуы. Дерексіз сипаттағы бұл зат есімдер белгілі бір сөздің
сүйемелімен ғана нақты бір заттың (өсімдіктің) атауы болып жұмсалады.
Сондықтан бір сыңары дерексіз сипаттағы құрама сөздердің осы түрін де
біріккен сөз деп танып, бірге жазуға болады.
-shóp: aıdarshóp, aılanshóp, ashy qarashóp, álekshóp, balshóp,baýyrshóp,
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oıranshóp, bódeneshóp, keneshóp, jábirshóp, juldyzshóp, jumyrshóp,
kókekshóp, kirpishóp, qandyshóp, kenepshóp, qarǵashóp, qorǵasynshóp,
qoıanshóp, sabynshóp, ógeıshóp, saǵyzshóp, súıelshóp, tomaǵashóp т.б.
-ot: aqot, qarot, kıikot, balyqot, maralot, semizot, baqaot т.б.
-qıaq: aıylqıaq, jylanqıaq, qaraqıaq, óleńqıaq т.б.
-egin, -quraq, -balǵyn, -shalǵyn: aqegin, kókegin, balquraq, bozshalǵyn,
aqshalǵyn т.б.
-qýraı: aqbasqýraı, balqýraı, qaraqýraı, sarybasqýraı, sepseqýraı,
qyzylqýraı, aqqýraı, talqýraı (verbeınık) т.б.
-aǵash, -kók, -tal: áýlıeaǵash, qaraaǵash, qandyaǵash, qyzylaǵash,
saryaǵash, jamankók, baldyrkók, ashkók, aqtal, kóktal (ıva sızaıa), qaratal, saýyttal,
qyzyltal, sabaýtal, jylaýyqtal т.б.
Ескерту: бұл қатарға изафетті тіркестің екінші түрінен (алма ағашы, өрік ағашы,
сандал ағашы) ықшамдалып жасалған күрделі атаулар (алма ағаш, өрік ағаш, сандал ағаш)
жатпайды.

§50. Соңғы сыңарлары құс тәрізді жалпылама
атаулары бірге жазылады: qaraqus, saryqus, surshaqus.

сөзбен келген құс

§51. Бірінші сыңары aq, qara, sary, kók, qyzyl, ala, boz тәрізді түс
атауларымен келетін ботаникалық, зоологиялық терминдер бірге жазылады:
aqıyq (qus), aqshabaq (balyq); qaraqus, qaraaǵash (ós.); saryandyz (ós.), sarygúl;
kókqutan (qus), kókbasshóp (ós.); qyzylqasqyr (ań), qyzylbıdaı; alabuǵa (balyq),
alabulbul (qus); bozbetege (ós.), boztorǵaı. Үш құрамнан тұратын ботаникалық,
зоологиялық атаулардың алдыңғы екі сыңары бірігіп жазылады: aqbas sıyr,
aqkót torǵaı.
§52. Екінші сыңары -lyq (-lik, -dyq, -dik, -tyq, -tik) қосымшасымен келген
қоғамдық, әлеуметтік лексика, -ar (-er) қосымшасымен келетін әдет-ғұрып,
кәде атаулары, -lar (-ler, -dar,-der, -tar, -ter) қосымшасымен келетін
ботаникалық, зоологиялық атаулар, -qysh (-kish, -ǵysh, -gish) қосымшасымен
келетін құрал-сайман және техника атаулары, -ty (-ti, -dy, -di), -pa (-pe, -ba, -be,
-ma, -me), -ys (-is, -s), -ǵy (-gi, -qy, -q) қосымшасымен келетін лексикаланған
тұрақты тіркестер мен зат атаулары бірге жазылады: ortaazıalyq, jerjúzilik,
arampıǵyldyq, búkilálemdik, jalpyhalyqtyq, birrettik; aýyzashar, atqaminer;
ashatuıaqtylar, balyqqorektiler, jalańkózdiler, aǵashkemirgishter; kespekeskish,
sabynsalǵysh, órtsóndirgish; sharýabasty, nemketti, súıkeısaldy; alypqashpa,
baýkespe, janbaǵys, kireberis, kúnkóris; aýaqyzdyrǵy, aýasúzgi, bórioınaq.
§53. Бірінші сыңары ásire, bir, kóp, jalpy сөздерімен және avan, avıa, avto,
agro, antı, aero, gıdro, gıper, eýro, ızo, ıntra, ınfra, kıno, mega, mını, radıo, tele,
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trans, ýltra, foto, elektr шеттілдік сөздерімен, сондай-ақ beı қосымшасымен
келген атаулар бірге жазылады: ásiresolshyl; birjutym, birqaınatym; kópmándi,
kópmúshe; jalpyulttyq, jalpymemlekettik; avansahna, avıamektep, avtojol,
agrokeshen, antıdene, aeroshana, elektrsúzgi, fotosýret, gıdrobeket, gıperbelsendi,
ınfraqurylym, ıntraqurylym, ızosyzyq, kınoqondyrǵy, radıobaılanys, telearna,
transshekara, ýltradybys, еýrosport, megajoba, mınıjoba, beıkúná, beıhabar.
§54. Екінші сыңары aralyq, qumar, jandy, taný, tanym, jaı, hat, aqy, ishilik
сияқты сөздермен және -symaq қосымшасымен келген атаулар бірге
жазылады: halyqaralyq; ataqqumar; ultjandy; jaratylystaný; tiltanym; jylyjaı;
ashyqhat (ashyqhat syılaý); zeınetaqy; mekemeishilik; ákimsymaq. Бірақ
анықтауыштық қатынас сақталған күрделі сөздер бөлек жазылады: ashyq hat,
qyzmettik hat.
§55. Esh, ár, keı, bir, qaı, qaısy, álde сөздерімен келген есімдік, сын есім,
үстеулер түбір тұлғалары өзгертілмей, бірге жазылады: eshkim; árkim; keıbir;
birdeńe; qaıbir; áldeqalaı; ártúrli.
Ескерту. Esh, ár, keı, bir, qaı, álde сөздері зат есімдермен тіркескенде, бөлек
жазылады: esh adam; ár el; keı bala; bir jumys; qaı zaman; álde shyn, álde ótirik.

§56. Лексикалық мағынасынан ажыраған qoı, sıyr, túıe, bota, qozy, at,
qoıan, aıý, bóri, qasqyr, ıt немесе qum, sý, bal, ý, sor сөздерімен тіркескен
ботаникалық, зоологиялық атаулар бірге жазылады: qoıjýsan (ós.), sıyrjońyshqa
(ós.), botabúrgen (ós.), qozygúl (ós.), atqulaq (ós.), qoıansúıek (ós.), aıýbaldyrǵan
(ós.), aıýbadam (ós.), bóriqaraqat (ós.), qasqyrjem (ós.), ıtbúldirgen (ós.),
qumberish (ós.), sýbetege (ós.), balqaraǵaı (ós.), ýkekire, ýbıdaıyq (ós.), sorqańbaq
(ós.).
Ескерту. Aq, qara, qyzyl, qońyr, sur, shubar сөздері аң-құс, өсімдік түсін айыру үшін
қолданылатын болса, бөлек жазылады: aq alabota, qara qarǵa, sur jylan, shubar baqa.

§57. Лексикаланған фразеологизмдер және олардың қосымшалы түрлері
бірге жазылады: aqsaqal, aqsúıek, aqnıet, aqnıettik, aqkóńil, aqkóńildilik;
kóshbasshy, dúnıeqońyzdaný, erjúrek, erjúrektik, janpıda, janpıdalyq, ataqonys;
basqosý, atsalysý, atústi.
§58. Екінші сыңары әр түрлі грамматикалық тұлғада келген құрама
сөздер бірге жазылады. Мысалы, jatypatar, alypatar, qanisher, bataoqyr,
baqanattar, uıqyashar, jolashar, kúnqaǵar, toqymqaǵar, kóripkel, shaýypkel,
qulaqkesti, kókeıkesti, tuıaqkesti, júrekjardy, jumysbasty, erǵashty, qaǵazbasty,
etekbasty, sharýabasty, jelsoqty, qaǵaberis, kireberis, tastaıberis, qulaıberis,
shyǵaberis, jataberis.
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Бұл тектес құрама сөздерді біріккен күйде жазуға негіз болатын белгі –
етістік тұлғалардың деграмматизациялануы.
§59. Бір сыңары көптік жалғауымен келген құрама сөзден жасалған
терминдер бірге жазылады: bassúıeksizder, baskókirektiler, býynaıaqtylar,
túzýqanattylar, túzýtumsyqtylar, qosmekendiler, ashatuıaqtylar, ettumsyqtylar,
múıiztumsyqtylar, sútqorektiler, tamyratpalylar, tamyrtúınektiler, kúrdeligúldiler,
qosjynystylar, shatyrshagúldiler, tamyrjemistiler, biruıalylar т.б.
Алайда түзу тұмсықты құстар, ет тұмсықты жануарлар деген бөлек
жазылады, түзутұмсықтылар, еттұмсықтылардың бірге жазылуы бірізді
көрінбейді. Бірақ бұлай жазуды мүлде жүйесіз деуге болмайды. Мысалы,
мұндағы заңдылық құрама сөз сыңарының эллипсиске ұшырауы, тіркестің
ықшам түрде айтылып, біріккен сөзге айналуы: bir uıaly ósimdikter biruıalylar.
Ал құрама сөздің эллипсиске ұшырамаған түрі бөлек-бөлек тұлғаланады: sút
qorekti janýarlar, tamyr túınekti ósimdikter т.б.
§60. Екінші сыңары -lyq (-lik, -dyq, -dik, -tyq, -tik) қосымшасымен келген
қоғамдық, әлеуметтік лексика, -ar (-er) қосымшасымен келетін әдет-ғұрып,
кәде атаулары, -lar (-ler, -dar,-der, -tar, -ter) қосымшасымен келетін
ботаникалық, зоологиялық атаулар, -qysh (-kish, -ǵysh, -gish) қосымшасымен
келетін құрал-сайман және техника атаулары, -ty (-ti, -dy, -di), -pa (-pe,-ba, -be,
-ma, -me), -ys (-is, -s), -ǵy (-gi, -qy, -q) қосымшасымен келетін лексикаланған
тұрақты тіркестер мен зат атаулары бірге жазылады: ortaazıalyq, jerjúzilik,
arampıǵyldyq, búkilálemdik, jalpyhalyqtyq, birrettik; aýyzashar, atqaminer;
ashatuıaqtylar, balyqqorektiler, jalańkózdiler, aǵashkemirgishter; kespekeskish,
sabynsalǵysh, órtsóndirgish; sharýabasty, nemketti, súıkeısaldy; alypqashpa,
baýkespe, janbaǵys, kireberis, kúnkóris; aýaqyzdyrǵy, aýasúzgi, bórioınaq.
Сонымен, құрама сөз сыңарларының біріккен сөзге айналуының
бірнеше жолдары бар. Олар: а) дыбыстық-семантикалық контаминацияға
ұшырап барып, біріккен сөзге айналуы; jarǵanat (jarǵaq qanat), endigári
(endigiden ári), bilezik (bilek júzik), áıtpese (olaı etpese), qaıtip (qalaı etip); ә) әр
басқа екі сөздің тіркесе келіп, үшінші бір өзгеше мағынаны білдіруі арқылы
біріккен сөзге айналуы: orynbasar, ottegi, kásiporyn, ónerkásip, alaqorjyn.
V Дефиспен жазылатын сөздердің емлесі
§61. Қос сөздер дефис (-) арқылы жазылады. Қос сөздер – күрделі
сөздердің бір түрі. Күрделi сөздер сыңарлары арасындағы синтаксистiк
қатынастары жойылып, семантикалық, морфологиялық, синтаксистiк жақтан
тұтасып, бiр бүтiн тұлға (единица) ретiнде қалыптасқан сөздер. Күрделi
сөздердiң морфологиялық тұтастығының көрiнiстерi: а) күрделi сөздер
түрленедi (көптеледi, септеледi, тәуелденедi, жiктеледi); ә) оның сыңарлары
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әрқайсысы бөлек-бөлек өзгермей, тұтас тұлға ретiнде түрленiп, бiр
грамматикалық мағына бiлдiрiп, бiр формаға ие болады; б) күрделi сөздiң
сыңарлары парадигматикалық қатардың жеке-жеке, дербес мүшесi бола
алмайды, бiр мүше ретiнде енедi.
§62. Сөздiң құрылымдық тұтастығының белгiлерi: күрделi сөздердiң
сыңарларының орнын алмастыруға келмейдi, басқаша күйде тiркесе де,
қосарлана да алмайды. Егер басқаша тiркессе, онда мағынасы басқа, өзге бiр
бірлік пайда болады, бірақ күрделi сөз болмайды. Qurbaqa-ny baqa qur дей
алмаймыз, baqa-shaıan-dy – shaıan-baqa деуге келмейдi т.б. Ал еркiн тiркес
құрамындағы сыңарлардың орындарын алмастыруға болады: taýdaı talap –
talap taýdaı, jibek oramal – oramal jibek т.б. Сондай-ақ арасына өзге бiр сөздi
кiрiстiрiп айтуға болады: júırik at – júırik tory at т.б.
§63. Күрделi сөздердiң синтаксистiк тұтастығының белгiлерi немесе
еркiн сөз тiркестерiнен айырмашылығы: а) күрделi сөздiң бiрде-бiр сыңары
дара күйiнде синтаксистiк байланысқа түспейдi, өз алдына жеке-дара сөйлем
мүшесi бола алмайды, синтаксистiк тұтастығы семантикалық тұтастығына
негiзделедi және даяр күйiнде сөйлем құрамына енедi. Ал синтаксистiк немесе
еркiн сөз тiркестерi сөйлеу кезiнде жасалады, еркiн тiркес сыңарлары жекежеке сөйлем мүшесi бола алады, себебі олардың арасындағы байланысу
формалары (қабысу, матасу, меңгерiлу) аңғарылып тұрады.
§64. Күрделі сөз тұтастылыққа құрылған бір атау ретінде қызмет етеді,
ал әрбір атау пайда болған кезде бір құбылысқа уәжделіп жасалады. Жаңа
заттар мен құбылыстардың мазмұнын бұрыннан бар дара сөздер жеткізе
алмайтын жағдайда күрделі сөздердің жеткізу мүмкіндігі болады, себебі бұл
сөздер табиғаты жағынан тіркестерден гөрі сөзге жақын.
§65. Бөлек жазылып жүрген sý jylan, oq jylan, bes atar, bet ashar, boz
qyraý, ıt aıaq, kók jótel, qonaq asy, toqpan jilik, kári jilik, ortan jilik, qulaq baý –
күрделi сөздер, тіркес түрінде болса да, олар синтаксистiк тiркестерге
жатпайды. Яғни сөздердiң тек графикалық белгiсiне, жазылуына қарап
күрделi сөздерді ажырату мүмкін емес.
§66. Күрделi сөздердi еркін тіркестерден ажыратуда фонетикалық белгi
критерий бола алмайды. Айталық, екпiнге қарап еркiн тiркес пен күрделi сөздi
ажырату мүмкiн емес: asyq jilik (күрделi сөз) және jýan jilik (еркiн тiркес).
§67. Қос сөздерді басқа күрделі сөздерден ажырататын бірден-бір белгісі
жазылуындағы ерекшелік (-) дефиспен жазылуы) және тіркестік қасиетінен
ажырамағандығы.
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§68. Күрделi сөздердiң дара сөздерден синонимi болмайды. Мысалы,
Boztorǵaı – торғайдың аты, оны дара сөзбен басқаша атау мүмкiн емес. Ал qas
pen kózdiń arasynda фразеологиялық тiркесiнiң дара сөзден синонимi бар, ол –
tez, jyldam.
§69. Фразеологиялық сөз тiркестерi түрленгенде әр сыңары жеке-жеке,
әрқалай түрленсе, күрделi сөздер тұтастығын сақтап өзгередi: saly sýǵa ketý –
salyń sýǵa ketip, salysy sýǵa ketti, salym sýǵa ketti; tasbaqa – tasbaqaǵa,
tasbaqamen, tasbaqanyń (tastyń baqanyń emes), т.б.
§70. Күрделi сөздер әртүрлi сөз табына тән: күрделi сын есiмдер – qyzyl
ala,
kók
ala,
qara
kók,
qara
sur
немесе
shoqsha saqaldy, keń mańdaıly (сын+сын); qasqyr ishikti, túlki tymaqty (зат
есiм+сын есiм); күрделi сан есiмдер – on bes, jıyrma bes, bir myń toǵyz júz т.б.;
күрделi зат есiмдер – qaıyn ene, asyq jilik, ýyq baý, jel baý, т.б.; күрделi
етiстiктер – kirip shyq, satyp al, aıtyp kel, ala kel, qyzmet qyl, járdem et, sabyr et,
sán sal, kóz sal, т.б.
§71. Сөздердің қосарланып немесе қайталанып айтылуынан жасалған
сөздерді қос сөз деп атайды. Сөздерді қосарлап немесе қайталап қолдану –
жаңа сөз жасаудың бір жолы болып табылады.
§72. Күрделі сөздердің арғы тегінен некен-саяқ болмаса күрделі сөздерге
негіз болған сөз тіркесін тауып, түсіндіруге болады, ал қос сөздер сөз
тіркесінен толық ажырамаған. Егер күрделі сөздердің компоненттерінің
арасына басқа сөзді сыналап қою мүмкін болмаса, көпшілік қос сөздер
сыңарлары арасына үшінші бір сөзді қоюға болады: tósek-oryn (tósek te oryn,
jaqsy-jaman (jaqsy da jaman), sart-surt (sart ta surt).
§73. Қос сөздерді басқа күрделі сөздерден ажырататын белгінің бірі
күрделі сөздердің құрамында екі-үш немесе одан да көп сөз болса, қос
сөздердің құрамындағы сөз саны екіден аспайды.
§74. Қос сөздер кейде рифмаға (буын жағынан ұқсас, дауысты-дауыссыз
дыбыстары үйлесуінен) құрылады: ań-tań, ý-shý т.б. Бірақ керісінше құбылыс
та байқалады, яғни бірінші сыңары бір буынды, ал екінші сыңары екі не үш
буынды немесе керісінше болуы мүмкін: ál-aýqat, jata-jastana, otyrys-turys т.б.,
бірақ жазылғанда сыңарларының арасына дефис қойылады.
§75. Бір сыңары мағыналы, бір сыңары мәнсіз қос сөздер фонетикалық
өзгеріске түскен және бір сыңары қазақ тілінде жеке сөз ретінде
қолданылмайтын (бірақ өзге түркі тілдерінде қолданылуы әбден мүмкін) түрде
келеді (bala-shaǵa).
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§76. Бір сыңары фонетикалық өзгеріске түскен сыңар мәнді қос сөздер
кемсіту, қомсыну мағынасында жұмсалады, мысалы, at-mat, shaı-paı, et-met,
jigit-migit т.б.
§77. Екі сыңары да мағыналы қос сөздердің жеке сыңарлары жеке-дара
да қолданыла береді: saý-salamat, saýsyń, salamat pa т.б.
Ескерту. Ешбір мағыналық байланысы, бір-біріне қатысы жоқ сөздер бір-біріне
қосылып, қос сөз жасай алмайды.

§78. Дара мағыналы сөздердің қосарлануы арқылы жалпылық мағына
беретін (aǵa-ini, tósek-oryn, taý-tas) қос сөздер жасалады, дефиспен жазылады.
§79. Қазіргі әдеби тілде қос сөздер арқылы терминдер жиі жасалады.
Pobory – alym-salyq, povedenıe – minez-qulyq, ýchenıe – oqý-jattyǵý, plan-proekt
– joba-jospar, mahınasıa – aıla-sharǵy, prıhodno-rasqodnyı – kiris-shyǵys,
naýchno-fantastıcheskaıa (lıteratýra) – ǵylymı-fantastıkalyq, ıstorıko-kýltýrnyı –
tarıhı-mádenı т.б.
§80. Қосарлама қос сөздер тілдегі сөз таптарының бәрінен жасалады,
сипаты сол өздері жасалған сөз таптарына ұқсас және сыңарлары қызметі
жағынан бір-біріне тең болады.
§81. Қос сөздердің сыңарлары өзара мағыналас және қарама-қарсы
болатын, сондай-ақ сыңарларының мағынасы көмескіленген қос сөздер дефис
арқылы жазылады: syı-qurmet, úgit-nasıhat, oı-óris, ydys-aıaq, telegeı-teńiz, saltdástúr, er-toqym, el-jurt, jer-jahan, kúsh-qaırat, ońtústik-shyǵys, júrek-tamyr
syrqaty, shtrıh-kod, emdik-saýyqtyrý, oqý-jattyǵý, ákimshil-qysymshyl; úlken-kishi,
kári-jas, alys-jaqyn, ashshy-tyshshy, alys-beris, joǵary-tómen, kóshi-qon, aıttyaıtpady, kirer-kirmesten, kelimdi-ketimdi, kári-qurtań, kóılek-kónshek, et-met.
Толық мағыналы сөздерден жасалғандары да, бір сыңарының немесе екі
сыңарының да мағынасы күңгірттенгендері де, екінші сыңарының бір дыбысы
өзгеруі арқылы жасалғандары да сөйлемде әртүрлі қызметтер атқара береді.
§82. Қосарлама қос сөздердің дыбыстық белгілерінің бірі – олардың
сыңарларының буын саны мен буын түрі. Олар буын саны жағынан теңдес
келеді және сыңарларының орын тәртібі де қосарланып тұрған сөздердің буын
санына байланысты келеді. Дауысты дыбыстан басталатыны немесе буын
саны аз сыңары бірінші тұрады, ал олардың буын саны әртүрлі болса, бір
буындысы, екі буындыдан, екі буындысы үш буынды сыңарынан бұрын
тұрады. Себебі буын саны аз сыңары оңай дыбысталатындықтан, бірінші
болып айтылады және қос сөздерде дыбыс жағынан үндесу басым түседі:
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joǵary-tómen, aǵyl-tegil, oıyn-kúlki т.б. Бірақ жаңа қос сөздердің жасалу жолына
байланысты осы заңдылықтан ауытқулар кездеседі, мысалы, ákimshilikbasqarý, erin-tis daýyssyzy т.б., бірақ сыңарлары арасына дефис қойылады: betajar, qaz-úırek, kese-aıaq, sorpa-sý, jyr-ańyz.
§83. Бір-біріне қарама-қарсы мағыналы сөздер қосарланғанда, қайшы
мәнді қос сөздер жасалады, олар түбір күйінде де, туынды сөз күйінде де бола
береді: úlken-kishi, úlkendi-kishili т.б. дефис арқылы жазылады.
§84. Қарама-қарсы мәнді сөздердің қосарлануынан жасалған қос
сөздердің мезгілдік-мөлшерлік мәні барлары көп кездеседі, мысалы, qysy-jazy,
kúni-túni т.б.
§85. Қайталама қос сөздер дефис арқылы жазылады: lek-lek, alýan-alýan,
júre-júre, kóre-kóre, sóıleı-sóıleı, bıik-bıik, kóp-kóp, taý-taý, pah-pah, áýkim-áýkim.
§86. Қайталама немесе бір сөздің екі рет қайталануы арқылы жасалатын
қос сөздер жинақтау, топтау мәнін білдіреді, мысалы, qora-qora, taý-taý т.б.
§87. Қайталама қос сөздер айтылатын ойға экспрессиялық, эмоциялық
және ұлғайту, бәсеңдету мәнін береді, дефиспен жазылады.
§88. Дәнекер морфемалы қайталама қос сөздер алдыңғы сыңарына
дәнекер морфема жалғау арқылы жасалады, бір амалдың бірнеше рет
орындалғанын, дүркіндігін білдірді, мысалы, qolma-qol, júzbe-júz.
§89. Қайталама қос сөздер сыңарларының грамматикалық тұрғыдан
түрлену ерекшеліктеріне сәйкес, сыртқы дыбыстық және морфологиялық
формаларының өзгешеліктеріне қарай, төрт түрге бөлінеді: 1. Түбірдің
қосымшасыз қайталануынан болған қос сөздердің сыңарлары арасына дефис
қойылады: taý-taý, sylq-sylq, áreń-áreń т.б., семантикасында топтау, зорайтып
көрсету мағынасы басым болып келеді. 2. Сыңарлары қосымшалы түбірдің
қайталануынан жасалған қос сөздер дефиспен жазылады. Бірақ түбірге
жұрнақтар мен жалғаулар біртекті болып жалғанбайды: а) қайталанатын
түбірге бірдей қосымша жалғанады: aıta-aıta, kóre-kóre, sóıleı-sóıleı, salalysalaly, úndemeı-úndemeı, onnan-onnan т.б.; ә) қайталанатын түбірге әртүрлі
қосымша жалғанады: dabyraıtyp-dabyraıtpaı, aıtyp-aıtpaı т.б.; б) тек бір
сыңарына ғана (ол сыңары қосымшалы да, түбір күйінде де бола береді)
жалғау жалғанады: óz-ózi, ózdi-ózdimen, aıtty-aıttymen, aıt-aıtpen, jer-jerden, jerjerdiń т.б. Осындай қос сөздер қимылдың дүркінділігін, үзіліссіздігін және
жан-жақтылық, сан-тараптылық мағыналарын жеткізеді; в) екі сыңары екі
түрлі жұрнақты: oryndy-orynsyz, kórikti-kóriksiz; г) әр сыңары әртүрлі
жалғаумен келетін: úıdi-úıge, qoldy-qolyna, bostan-bosqa, ózinen-ózi т.б.; д) бір
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сыңары жұрнақты (qolma-qol, on-ondap, bes-bestegen), бір сыңары жалғаулы
(úı-úıdiń, úı-úıge, úı-úıde,úı-úıdi) т.б.
§90. Еліктеуіш, бейнелеуіш мәнді қос сөздер дефис арқылы жазылады:
jalt-jult, satyr-sutyr, qalt-qult, shaqyr-shuqyr, shart-shurt, sart-surt, sart-sart, tarsturs, tars-tars.
§91. Қайталанатын түбірдің бір дыбысы өзгеріп жасалатын қос сөздердің
сыңарлары арасына дефис қойылып жазылады. Олар екі түрлі болады: а) бір
сыңарының бастапқы дыбысы өзгеріп (трансформацияланып) жасалатын қос
сөздер: kisi-misi, qaǵaz-maǵaz, kitap-mitap, яғни көбінесе м (tas-mas, qol-mol,
kóz-móz, tis-mis), ішінара с (kempir-sempir, máre-sáre), кейде п (shaı-paı, nanpan) дыбыстарына сыңардың бастапқы дауысты дыбысы өзгереді; ә)
қайталанатын бір буынды сөздің ортасындағы дауысты дыбысы өзгеріп
жасалатын qalt-qult, jalt-jult, sart-surt т.б. сынды еліктеуіш сөздердің
қосарлануынан жасалған сөздер.
§92. Егер қайталанатын бірінші түбірде (еліктеуіш сөздер) ашық
дауысты дыбыс болса, қайталанатын екінші сөз-сыңарда осы ашық дыбыс
еріндік қысаң дауысты дыбыс түріне ауысып, дыбысталады: shań-shuń,
shaqyr-shuqyr, satur-sutyr, tars-turs.
§93. Ал мағыналық тұрғыдан қайталама қос сөздердің кейбірі (32, 33)
жаңа лексикалық мағынаны білдірмейді, екінші сыңарлары бірінші
компоненттерге қосымша реңк жамайды. Ал жамалатын мағыналық реңк
біркелкі
емес,
дыбыстық
өзгерістеріне
қарай
семантикалық
айырмашылықтары болады. Мысалы, kisi-misi, shaı-paı тәрізді қос сөздер
қомсыну мағынасын білдіретін, sart-surt, jalt-jult сияқты қос сөздердің
синтаксистік және стилистикалық қызметтерінде қимыл-қозғалыстың
күшеюін білдіретін экспрессиялық мағына болады.
§94. Қос сөз сыңарлары толық емес сөздердiң қайталануынан болып,
мысалы, et-met, ot-mot, is-mis, úı-múı, oshaq-moshaq, óre-móre, úskirik-múskirik
түрінде келсе, осы тәсіл грамматикалық мағына тудырудың бір тәсіліне
жатады.
§95. Кейбір сұрау есімдіктері қосарланып айталады да, қосарланған
кезде сыңарлары арасына дефис қойылады: qaı-qaısysy.
§96. Қосарланған болжалдық сан есімдер дефиспен жазылады: bir-eki,
alty-jeti, úsh-tórt, otyz-qyryq, altaý-jeteý, bireý-ekeý.
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§97. Қос сөздердің морфемалық құрылымы олардың семантикасына әсер
етеді, олар қимылдың, құбылыстың, көріністің бірқалыпты болмай, бірде
былай, бірде олай құбылып тұратындығын білдіріп, көп ретте еліктеуіш
сөздерден жасалады, мысалы, tars-turs, tyrs-tyrs, sart-surt, syrt-syrt.
§98. Грамматикалық тұлғалармен келген қос сөздер дефис арқылы
жазылады: týradan-týra, joǵy-joq, qoldy-qolyna, ózinen-ózi, qaraptan-qarap,
bardy-joqty, azdy-kópti, tekten-tekke, teginnen-tegin, qolma-qol, betpe-bet, kózbekóz, jolma-jol, barar-barmas; bılep-tóstep, sharshap-shaldyǵyp, kórgen-túıgen,
jýyp-shaıyp, qyryp-joıyp, jylap-eńirep, ósip-ónip.
§99.
Реттік сан араб цифрымен берілсе, оның түсірілген
-ynshy (-inshi), -nshy (-nshi) қосымшасының орнына дефис қойылады және
қосымша үндестік заңына сәйкес дефис арқылы жалғанады, ал рим цифрымен
берілсе, дефис қойылмайды: 6-ǵa, 100-ge deıin,10-15-ten; 2018-jyl, 5-sanat, 3kireberis, 10-qazan, 2-aqpan, 136-bap, 1-úı, 9-páter, ХХІ ǵasyr, III tom, IV taraý.
Бірақ № шартты белгісімен тіркесетін араб цифрлы сан есімдер дефис арқылы
ажыратылмайды: №82 mektep, mekemeniń №5 buıryǵy, №107 qaýly, №17 kiris.
§100. Цифрға тіркелетін % (пайыз), С (celsius), градус таңбаларынан
кейін жалғанатын қосымшалар дефис арқылы жазылады: 50 %-ǵa, 10 0С-den
tómen.
§101. Күшейткіш буынмен келетін сөздер дефиспен жазылады: ap-anyq,
qyp-qyzyl, sap-sary, jap-jaqsy, súp-súıkimdi, quba-qup. Бірақ appaq, kókpeńbek
болып жазылады.
§102. Сын есiмнiң қысқарып барып, п (б) дыбысы (сөздiң түбiрiнiң қай
дыбысқа бiткенiне сай) жалғануы арқылы түр мен түстiң, сыр мен сипаттың
интенсивтi түрi жасалады: sap-sary, qyp-qyzyl, jap-jasyl, qap-qara, appaq т.б.
Бұл сөздердiң құрамындағы sap, qyp, jap, qap, ap буындары жеке
қолданылмайды, тек сын есiмдер құрамында келiп, өздерi қосылатын сөздерге
күшейткiш мән үстейдi. Осы сөздердің ішінде дефиспен жазылмайтын
бірнеше сөз бар, олар: appaq, kókpeńbek т.б. Біріккен түрде жазылғанмен,
алғашқы буынның қысқарудың нәтижесі деп саналады.
§103. Ықшамдалу деп аталғанмен, көбінесе үстеме немесе күшейткіш
буындар қосылатын сөздер ap-ashy, jap-jaqsy, kip-kishkene, tep-tegis, tip-tik, sapsary, qyp-qyzyl, túp-túgel т.б. сын есімнің әуелгі толық компонентінің әрі
ықшамдалып (қысқарып), әрі соңына п дыбысын жамап алып, тұйық я бітеу
буынға айналуынан пайда болған. Күшейткіш буын сын есімге екі түрлі
жолмен үстеледі: а) қайталанатын сын есім түбірінің бірінші буыны ашық
болса, алғашқы ашық буынына қатаң еріндік п дыбысы қосылып, үстеме буын
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я бітеу, я тұйық буынға айналады. Мысалы: ashyq – ap-ashyq, ońaı – op-ońaı; ә)
егер қайталанатын түбірдің бірінші буыны жабық я бітеу болса, сол алғашқы
бітеу буынның соңғы дауыссызы түсіп қалады да, оның орнына қатаң п
дыбысы жалғанып, үстеме буын я тұйық, я бітеу буынға айналады. Мысалы:
keń – kep-keń, sur – sup-sur.
§104. Ýeb, eks сөзалды сыңарларымен келетін сөздер дефис арқылы
жазылады: у́eb-braýzer, у́eb-dızaın, у́eb-ınterfeıs, у́eb-saıt; eks-ákim, eks-múshe.
§105. Еks-ákim, eks-múshe сияқты гибрид сөздер дефис арқылы
жазылады.
§106. -aq, -aı, -aý, -dy, -di, -mys, -mis, -tin, -tuǵyn шылаулары өздерінен
бұрынғы сөздерден дефис (-) арқылы бөлініп жазылады: sen-aq, shamaly-aq,
kelmeıdi-aý, ádemisin-aı, aıtqan-dy, barypty-mys, kelipti-mis, kóretin-di; еrek-tin,
bar-tuǵyn, joq-tuǵyn.
§107. Қосымшалар жалғау арқылы және лексика-семантикалық тәсiлдер
арқылы өзге сөз табына ауысқан сан есімдерден қос сөз жасалады, сыңарлары
арасына дефис қойылады: bir-bir, bir-aq т.б.
§108. Жинақтық сан есiмдер бiрден жетiге дейiнгi есептiк сан есiмдерге
-aý,-eý аффиксi жалғануының нәтижесiнде жасалады. Жинақтық сан есiмдердi
қосарлауға болады: ekeý-ekeý, altaý-jeteý т.б.
§109. Цифрмен жазылған сан есімдерге қосымша үндестік заңына сәйкес
жалғанады да, араларына дефис қойылады: 6-ǵa, 100-ge deıin, 10-15-ten.
Сонымен бірге цифрға тіркелетін % (процент), С
(celsius), градус
таңбаларынан кейін жалғанатын қосымшалар дефис арқылы жазылады.
VІ Бас әріптің емлесі. Қосымшалардың жалғануы
§110. Қазақ орфографиясында бас немесе кіші әріпті жазуда
семантикалық және синтаксистік, кейде символдық принцип негізге алынады.
Семантикалық принцип лексикалық бірліктерді контекстік мағыналық
ерекшелігіне байланысты қарастырса (жалқы есімдерді бас әріппен жазу),
синтаксистік принцип мәтіннің бөліктерін ажырату үшін қолданылады (жаңа
сөйлемді бас әріппен жазу). Семантикалық принцип өз кезегінде тілтанымдық
әдебиеттерде идеографиялық, лексикалық деп те аталады. Бас әріпті жазудағы
символдық принцип сөйлем ішінде белгілі бір сөзге екпін түсіруге байланысты
қарастырылады.
Сөйлемдердің бас әріппен жазылуы
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§111. Мәтіндегі әрбір сөйлем бас әріппен басталады: Oblys aýdandary
arasynda kókpar tartýdan ótken jarys aıaqtaldy. Altyn orda aýylynyń jigitteri
jeńimpaz atandy.
§112. Сұрау белгісі (?), леп белгісі (!), көп нүкте (...) арқылы аяқталған
сөйлемнен кейінгі сөйлем бас әріппен жазылады:
§113. Өлеңнің әрбір жолы бас әріптен басталады:
Paıda oılama, ar oıla,
Talap qyl artyq bilýge
Artyq bilim kitapta,
Erinbeı oqyp kórýge (Abaı)
Жалқы есімдердің жазылуы
§114. Кісі есімдерінің аты, әкесінің аты, тегі бас әріптен басталып
жазылады: Dýlat Saǵynuly Berdalın, Dilshat Aıbolqyzy Nábıeva, Qyrmyzy
Qanatqyzy, Qambar Saımaǵambetov, Nazym Nuraly
§115. Жалқы есімдерге қосымшалар түбірдің соңғы буынына сәйкес
үндестік заңы бойынша жалғанады: Berdalın-niń, -ge; Dilshat-tyń, Dilshat-qa,
Nábıeva -nyń, -ǵa; Álıhan-nyń, -ǵa; Baıǵaraev (túbiri – Baıǵara) – tyń, -qa;
Qyrmyzy-nyń, -ǵa; Qanatqyzy-nyń, -na; Saımaǵambetov (túbiri – Saımaǵambet)-tiń,
-ke, Nuraly-nyń, -ǵa.
§116. Түбір сөздің соңғы буыны жуан болса, оған жалғанатын қосымша
да жуан болады: Bazarbaıev (Bazarbaı) -evqa -tiń, Jantóreev (Jantóre) -evtiń, -ke.
§117. Түбір сөздің соңғы буыны жіңішке болса, оған жалғанатын
қосымша да жіңішке болады: Áýez+ovke, Músirep+ovke, Nurpeıis+ovke,
Ahmet+ovke.
§118. Құрамында bı, jyraý, ata, ana, batyr, abyz, han, seri, sal, datqa, sultan,
sulý, begim han, sultan, haziret, bı, batyr, abyz, molda, myrza, hanym, qaǵan, noıan,
tarhan, qoja, tóre, shah және т.б. сөздері бар ұлттық-мәдени қоғамдастық үшін
символ ретінде кең танымал (прецедентті) кісі есімдері бас әріппен жазылады:
Móńke bı, Buqar jyraý, Qorqyt ata, Domalaq ana, Jalańtós batyr, Qasym han, Aqan
seri, Birjan sal, Qunanbaı qajy, Baızaq datqa, Baıserke abyz, Baraq sultan, Baıan
sulý, Shaǵat begim. Көрсетілген есімдерге қосымшалар буын үндестігі
заңдылықтарына сәйкес жалғанады: Móńke bı-diń, -ge; Buqar jyraý-dyń, -ǵa;
Aqan seri-niń, -ge; Baıserke abyz-dyń, -ǵa; Baıan sulý-dyń, -ǵa; Shaǵat begim-niń,ge.
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§119. Кісі есімдеріндегі қосымшалар (хан, бек, зада, бай т.б.) титулды
білдірмей, жұрнақ есебінде жұмсалса кісі есімдерімен бірігіп жазылады.
Мысалы: Batyrhan, Tursynzada, Bekzada, Aǵylbek, Bekarys.
§120. Екінші сыңары han, sultan, haziret, bı, batyr, abyz, molda, myrza,
hanym, qaǵan, noıan, tarhan, qoja, tóre, shah сияқты титулды, құрметті атақты
білдіретін сөздер кісі есімдерімен келгенде бөлек жазылады.
§121. Ұлттық-мәдени қоғамдастық үшін символ ретінде кең танымал
(прецедентті) кісі есімдерінің алдында қолданылатын тұрақты эпитеттер бас
әріппен жазылады: Úkili Ybyraı, Qyz Jibek, Jaqaıym Shekti Jetes bı, Qazdaýysty
Qazybek, Deshti Qypshaq, Er Tarǵyn, Qaraqypshaq Qobylandy, Jaıaý Musa.
Көрсетілген есімдерге қосымшалар буын үндестігі заңдылықтарына сәйкес
жалғанады: Úkili Ybyraı-dyń, -ǵa; , Qyz Jibek-tiń, -ke; Deshti Qypshaq-tyń; -qa;
Er Tarǵyn-nyń, -ǵa; Qaraqypshaq Qobylandy-nyń,-ǵa; Jaıaý Musa-nyń,-ǵa.
§122. Өзге тілге тән адам есімдерінде, адамның аты-жөнінде артикль,
сондай-ақ ататекті айқындайтын сөзалды, сөз ортасы нақтылауышы бар
есімдердің емлесі халықаралық стандартқа сәйкес төмендегіше белгіленеді:
Ábýnasyr ál-Farabı, Vılgelm fon Gýmboldt, Leonardo da Vınchı, Janna
d’Ark, fon der Gols, Lıýdvıg van Bethoven, az-Zakır Rýkn ad-dın Beıbars.
Көрсетілген есімдерге қосымшалар буын үндестігі заңдылықтарына сәйкес
жалғанады.
Е с к е р т у: сөзалды артиклі бар өзге тілге тән кісі есімдерінен сөйлем басталған
жағдайда артикльдің бастапқы әрпі бас әріппен жазылады: Ál-Farabıdiń murasy barlyq túrki
halyqtaryna ortaq.

§123. Мифологиялық мазмұнға ие атаулар бас әріптен басталып
жазылады: Bıbifatıma, Oısylqara, Zeńgibaba, Qambarata, Shekshekata.
§124. Ал алдыңғы түбір дауыстылар ұяң, үнділерге аяқталғанда, келесі
түбірдің басқы дыбыстары ұяңдап, ғ, г әріптерімен жазылады:
Nurǵısa, Nurǵoja, Amangeldi, Nurgeldi, Tóregeldi, Esengúl, Qaragóz, Botagóz,
Aıǵyz, т.б. Бірақ қатаң түрінде айтылса, қ, к әріптері жазылады: Ábilqaıyr,
Ábdiqadyr, Ábilqasym, Bekqaıyr, Qalamqas, Bıbikamal, Shámshiqamar.
§125. Қазақтың төл сөздері мен араб, парсы тілдерінен енген сөздерден
жасалған кісі аттары қатарынан екі дауыссыз дыбыстан басталмайды, олардың
не алдынан, не ортасынан y, i әріптерінің бірі жазылады:
Ysqaq (Sqaq emes), Ysqaqbaı (Sqaqbaı emes), Symahan (Smahan emes), Yrza (Rza
emes), Yrzabaı (Rzabaı emes), Rysaldy (Rsaldy emes).
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§126. Жан-жануар атаулары бас әріппен жазылады: Aıtóbel, Qoıankók,
Qulager, Mańmańger, Qaratorǵaı.
Географиялық және астрономиялық атаулардың жазылуы
§127. Географиялық және астрономиялық атаулардың жазылуы бас
әріптен басталады: Alataý, Jetisý, Ertis, Marqakól, Zerendi, Shalqar, Eshkimúıiz,
Jetiqaraqshy.
Е с к е р т у : Күн, Жер, Ай астрономиялық атаулар ретінде бас әріппен жазылады.
Бірақ: Shyǵystan kún shapaǵy araılanyp keledi; Týǵan jerge týyń tik; Jelsiz túnde jaryq aı.

§128. Ауыл, қала, облыс, аймақ, аудан, көл, өзен, теңіз, мұхит, шың, асу,
арал, құм, жұлдыз, көше т.б. сөздері бар жер-су және астрономиялық
атаулардың бастапқы сөзі бас әріппен жазылады: Abaı muzdyǵy, Balqash kóli,
Aral teńizi, Tynyq muhıt, Ordabasy aýyly, Túrkistan qalasy, Shalqar aýdany, Borsyq
qumy, Almaty oblysy, Ýálıhanov kóshesi, Abylaıhan dańǵyly, Sholpan juldyzy.
§129. Тұрақты анықтауыш арқылы қалыптасқан күрделі жер-су
атауларының екі компоненті де бас әріппен жазылады: Kishi Azıa, Ortalyq
Qazaqstan, Batys Qazaqstan oblysy, Qıyr Shyǵys, Jońǵar Alataýy, Taýly Altaı,
Ejelgi Rım.
Е с к е р т у: ushaq batysqa qaraı bet aldy. Bıylǵy jyly soltústikqazaqstandyqtar astyqtan
mol ónim aldy.

§130. Екі (бірнеше) компоненті атауыштық мағынаға ие жер-су
атауларының құрамындағы сөздер бас әріппен және дефис арқылы бөлініп
жазылады: Aqsý-Jabaǵyly, Uıtas-Aıdos jerasty sýy, Saıram-О́gem ulttyq parki,
Qıyn-Kerish qoryǵy, Balqash-Alakól oıysy.
§131. Екінші сыңары қайталанып отыратын жер-су атаулары бір-бірінен
ажыратылуы үшін екеуі де бас әріппен бөлек жазылады: Kishi Azıa, Orta Azıa,
Ortalyq Azıa, Úlken Qaroı, Kishi Qaroı, Úlken Borsyq, Kishi Borsyq.
Күрделі атаулардың жазылуы
§132. Мемлекет, мемлекеттік басқару органдары атауларының
құрамындағы сөздер бас әріптен басталады: Qazaqstan Respýblıkasy, Qazaqstan
Respýblıkasynyń Úkimeti, Qazaqstan Respýblıkasy Parlamenti Májilisiniń
Tóraǵasy, Qazaqstan Respýblıkasy Senaty, Túrkıa Respýblıkasy, Ońtústik Osetıa.
§133. Мемлекеттік әкімшілік-басқару органдары (министрлік,
ведомство, комитет, департамент) атауларының бірінші сөзі бас әріптен
басталады: Qazaqstan Respýblıkasy Qarjy mınıstrligi, Qazaqstan Respýblıkasy
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Ishki ister mınıstrligi, Qazaqstan Respýblıkasy Qarjy mınıstrliginiń Memlekettik
múlik jáne jekeshelendirý jónindegi komıteti, Qazaqstan Respýblıkasy Aqparat jáne
kommýnıkasıalar mınıstrliginiń Aqparattandyrý departamenti.
§134. Мемлекеттік лауазым атауларының бірінші сөзі бас әріппен
жазылады: Qazaqstan Respýblıkasynyń Prezıdenti, Qazaqstan Respýblıkasy Qarjy
mınıstri, Qazaqstan Respýblıkasynyń Premer-mınıstri, Qazaqstan Respýblıkasy
Premer-mınıstriniń orynbasary.
Е с к е р т у: Mańǵystaý oblysynyń ákimi.

§135. Оқу орындары, ғылыми мекемелер, қоғамдық ұйымдар, өнер
орталықтарының ресми атаулары бас әріппен жазылады: Ál-Farabı atyndaǵy
Qazaq ulttyq ýnıversıteti, SH.Ýálıhanov atyndaǵy Tarıh jáne etnografıa ınstıtýty,
Qazaqstan Jazýshylar odaǵy, Abaı atyndaǵy Opera jáne balet teatry.
§136. Оқу орындары, ғылыми мекемелер, қоғамдық ұйымдардың жеке
бөлімдерінің атаулары, факультеттер мен кафедралардың атаулары кіші
әріппен жазылады: Til bilimi ınstıtýty til mádenıeti bólimi, Qazaq ulttyq
ýnıversıtetiniń tarıh fakýlteti.
§137.
Заңнамалық құжаттардың (заң, қаулы, кодекс) атаулары
төмендегіше жазылады: «Qazaqstan Respýblıkasynyń Jaýapkershiligi shekteýli
seriktestik týraly» zańy, Qazaqstan Respýblıkasy Eńbek kodeksi, «Qazaqstan halqy
assambleıasynyń jıyrma tórtinshi sessıasyn shaqyrý týraly» Qazaqstan Respýblıkasy
Prezıdentiniń 2016 jylǵy 25 naýryzdaǵy №68 ókimi.
§138. Халықаралық ұйымдар, қоғамдық бірлестіктер, кәсіпорындар,
зауыт-фабрикалар, акционерлік қоғамдар, өкілдіктер, сондай-ақ басқа
да заңды тұлғалар атауларының емлесі заң орындарында ресми тіркелуіне
сәйкес белгіленеді: «Qazaqstan Respýblıkasy elektrondy úkimeti» qoǵamdyq
qoljetimdi portaly, «Domalaq ana» qoǵamdyq birlestigi, «Jezkazgansırekmet» AQ,
«Nan ónimderi» AQ, «Ádilet» aqparattyq-quqyqtyq júıesi, «Nurly Mıras» qoǵamdyq
birlestigi, «Qarjy-Qarajat» baspasy, «Jaıyq-Press» kásiporny, Dúnıejúzilik saýda
uıymy (DSU), Álemdik ekologıalyq qory (ÁEQ), BUU Bilim, ǵylym jáne mádenıet
jónindegi uıymy (IýNESKO.), Qazaqstan Halyq Jınaq Banki, Bank SentrKredıt,
Eýrazıalyq bank, Alfa-bank, Hoým Kredıt Bank, «Til-Qazyna» ortalyǵy.
§139. Ғимараттардың ресми атаулары, өнер туындылары, ескерткіш
атаулары заң орындарында ресми тіркелуіне сәйкес жазылады: Báıterek,
Beıbitshilik pen kelisim saraıy, Qazmedıa ortalyǵy, Táýelsizdik Saraıy, Áziret Sultan
meshiti.
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§140.
Маңызды тарихи оқиғалар, саяси партиялар, мерекелер
атауларының емлесі заң орындарында ресми тіркелуіне сәйкес белгіленеді:
Uly Otan soǵysy, Qurban aıt, Qazaqstan halqynyń birligi merekesi, Bilim kúni,
Astana kúni, Naýryz meıramy, Halyqaralyq áıelder kúni, Otan qorǵaýshy kúni.
§141.
Мемлекеттік наградалардың, атақтардың емлесі заңнамалық
құжаттарда бекітілуіне сәйкес төмендегіше белгіленеді:
Qazaqstan
Respýblıkasy Memlekettik syılyǵynyń laýreaty, «Halyq qaharmany» ataǵy,«Altyn
qyran» ordeni, «Halyqtar dostyǵy» ordeni, I dárejeli «Barys» ordeni, «Eren eńbegi
úshin» medali, «Altyn alqa» tósbelgisi, «Altyn belgi» belgisi.
§142. Байқау, конкурс атаулары заңнамалық құжаттарда бекітілуіне
сәйкес төмендегіше белгіленеді: «Shabyt» jastar festıvali, «Astana – Álem
daýysy» Halyqaralyq festıvali, «О́nerimiz saǵan – Qazaqstan» respýblıkalyq
festıvali, «Rýh» halyqaralyq ádebı konkýrsy, Respýblıkalyq «Elim meniń» patrıottyq
ánder konkýrsy.
§143. Көркем шығармалардың, ғылыми еңбектердің, газетжурналдардың, саз туындыларының атаулары бас әріппен жазылады: «Abaı
joly» roman-epopeıasy, I.Esenberlınniń «Kóshpendiler» trılogıasy, «Tar kezeń»
romany, «Sardar» poemasy, «Aıqyn» gazeti, «Aıqap» jýrnaly, «Qazdar qaıtqanda»
áni.
§145. Ресми құжаттарда Сіз, Сізге есімдіктері бір арнайы адамға
бағытталып айтылғанда бас әріппен жазылады. Алайда бұл ережені қолдану
кезінде де белгілі бір қиындықтар болады. «Жарнама мәтіндерінде немесе вебсайттарда Сіз, Сіздің есімдіктерінің бас әріппен жазылғандығын байқауға
болады. Мұндай жазылымдардың прагматикалық мәні бар. Бұл жерде
есімдіктердің бас әріппен жазылуы тікелей оқырманға ерекше арнайы түрде
бағытталғандығын көрсетеді.
§146. Тарихи, әдеби, мифологиялық кейіпкерлердің атаулары белгілі
мінез-құлық сипаты ретінде жалпыламалық түрде қолданылып, біреуі бас
әріппен, екіншілері кіші әріппен жазылады: Aqan seri, Aqtaılaq bı, Arǵyn
Alshaǵyr bı, Ábilfáıiz sultan сөздері жалпы есім ретінде қолданылған кезде кіші
әріппен жазылады, ал антропонимдер әрдайым бас әріппен жазылады. Кейбір
жағдайларда бас әріп немесе кіші әріп қандайда бір тұлғаға, географиялық
нысанға жағымды не болмаса жағымсыз баға беру үшін де қолданылады.
§147. Қазіргі кезде дінге қатысты атаулар философиялық-діни
мәтіндерде ғана емес, діни жалқы мәндегі сөздің контекстік мазмұнға
байланысты тиісінше бас әріппен жазылады. Мысалы, Alla Taǵala, Qudaı
Taǵala, Kók Táńiri сияқты символдық атаулардың әрбір сөзі бас әріппен
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жазылады деп бекітілді. Ал жалқы есіммен тіркесіп келетін paıǵambar,
perishte (Ybyraıym paıǵambar, Ydyrys paıǵambar, Ysqaq paıǵambar, Ysraıyl
perishte) сияқты сөздердің кіші әріппен жазылатыны кодификацияланды.
Алайда мерзімді басылым беттерінде Alla Taǵala, Qudaı Taǵala, Haq Taǵala
сияқты символдық сөздердің әртүрлі жазылып жүргенін көруге болады.
Қазіргі кезде дінге қатысты атаулар философиялық-діни мәтіндерде ғана емес,
діни жалқы мәндегі сөздің контекстік мазмұнына байланысты тиісінше бас
әріппен жазылады. Мысалы, Alla Taǵala, Qudaı Taǵala, Kók Táńiri сияқты
символдық атаулардың әрбір сөзі бас әріппен жазылады деп бекітілді. Ал
жалқы есіммен тіркесіп келетін paıǵambar, perishte (Ybyraıym paıǵambar,
Ydyrys paıǵambar, Ysqaq paıǵambar, Ysrapyl perishte) сияқты сөздердің кіші
әріппен жазылатыны кодификацияланды. Алайда мерзімді басылым
беттерінде Alla Taǵala, Qudaı Taǵala, Haq Taǵala сияқты символдық сөздердің
әртүрлі жазылып жүргенін көруге болады.
VІІ Қысқарған сөздердің емлесі
Қысқарған сөз (итал. abbreviatura – ор. аббревиатура) – сөз
тіркестерінің немесе дара сөздің қысқартылуы арқылы жасалған жаңа сөз.
Қысқарған сөздердің емлесі 1957 жылғы және 1983 жылғы Орфография
ережелерінде тұжырымдалған.
§148. Басқы әріптерінен қысқарған күрделі атаулар бас әріппен
жазылады: EQYU (Eýropadaǵy qaýipsizdik jáne yntymaqtastyq uıymy); ЕO
(Eýroodaq); AQ (Aksıonerlik qoǵam); AAQ (Ashyq aksıonerlik qoǵam); JShS
(Jaýapkershiligi shekteýli seriktestik); DDSU (Dúnıejúzilik densaýlyq saqtaý
uıymy). Қосымшалар қысқарған сөздің айтылу заңдылықтарына сәйкес дефис
арқылы жазылады: EQYU-ǵa; ЕO-ǵa; JShS-nyń; AQ-nyń; DDSU-ǵa; TMD-ǵa,
AQSh-qa, JShS-ǵa, MKK-ge.
§149. Ағылшын тіліндегі атауы бойынша қысқарған әлемдік мәртебесі
жоғары халықаралық ұйым атаулары түпнұсқа тіліндегідей жазылады:
UNESСO, USAID, NATO, KAF. Қосымшалар қысқарған сөздің айтылуына
қарай жалғанады: UNESСO-nyń, -ǵa; USAID-tyń, -qa; NATO-nyń, -ǵa; KAF-tyń,
-qa.
§150. Күрделі атаулардың құрамындағы сөздерден жасалған аралас
қысқарған сөздер төмендегіше жазылады: QazUÝ (Qazaq ulttyq ýnıversıteti); QR
Qarjymın (Qazaqstan Respýblıkasy Qarjy mınıstrligi). Қосымшалар соңғы буынға
үндесіп жалғанады: QazUÝ-dyń, -ǵa; Qarjymın-niń, -ge.
§151. Тілге ықпалы жоғары сыртқы лингвистикалық факторларға
байланысты соңғы онжылдықтарда
жазба коммуникацияда шеттілдік
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қысқартулар да бар. Олар түпнұсқасынша жазылады: САF (cost and frigt – құн
және тасымал), KASE, ЕХРО, VIP, РR, IT, ІРО, FILA, FIFA, UNPF, OPEC,
WBC, WiMAX, WWF, ASEAN, АІВА, IBA, ISO, FIDE, FIAS, NTI, UNESCO,
UNICEF, USAID, UNEP, USIA, UBS, CNN.
§152. Қазақ тіліндегі қысқарған сөздердің және шеттілдік
қысқарымдардың қазақ тілі қосымшаларымен түрленуінде айырмашылықтар
бар. Айырмашылықтар қазірге дейін қазақ әріптерінің айтылуының
реттелмегендігіне, ең бастысы қазақ әріптерінің табиғи айтылымының қазақы
когнитивтік санада орнықпағанына байланысты. Осы себепті кейбір әріптік
қысқарымдарды олардың құрамындағы әріптердің орыс тіліндегі айтылымына
немесе қысқарымның толық атауына (АШБ – а шэ-бе-ге; ББК – бэ-бэ-ка-ға;
ЖШС-нің – соңғы сөз – серіктестігінің; ҚазҰУ-нің, соңғы сөз
университетінің) қосымша жалғау тәрізді әртүрлілік кездеседі.
Қазақ әліпбиінің латын графикасына ауысуына байланысты түзілген
«Қазақ тілі емлесінің негізгі ережелерінің» жобасында қысқарған сөздердің
емлесі қазіргі тіл динамикасындағы барлық ерекшеліктер ескеріле отырып,
модельдеудің нәтижесінде барынша нақтыланған. Жаңа мазмұнды Емле
ережелерінің жобасында қосымшалар қысқарған сөздің айтылу
заңдылықтарына сәйкес дефис арқылы жазылатындығы (EQYU-ǵa; ЕO-ǵa;
JShS-nyń; AQ-nyń; DDSU-ǵa; QazUÝ-dyń, -ǵa; TMD-ǵa, AQSh-qa, JShS-ǵa,
MKK-ge), ағылшын тіліндегі атауы бойынша қысқарған әлемдік мәртебесі
жоғары халықаралық ұйым атаулары түпнұсқа тіліндегідей жазылып, оларға
қосымшалар қысқарған сөздің айтылуына қарай, дефис арқылы
жалғанатындығы (UNESСO-nyń, -ǵa; USAID-tyń, -qa; NATO-nyń, -ǵa; KAF-tyń,
-qa) көрсетілген.
VIIІ Кейбір кирилл әріптері мен шеттілдік сөздердің емлесі
Жалпы сипаттама. Қазақ тілтанымында өзге тілдерден қабылданған,
ауызша/жазбаша коммуникацияға араласқан аталымдар үшін кірме сөз //
шетел сөзі // интернационал сөздер // халықаралық терминдер // ксенизм //
экзотизм // экзотикалық атаулар // локализм деген терминдер қолданылып
келеді. Аталғандардың арасында терминдік-ұғымдық айырмашылықтар бар.
Оларды жинақтап атау мақсатында кірме сөз және шеттілдік сөздер деп
аталатын терминдер қолданылды.
Қазақ әліпбиін латыннегізді графикаға көшіру – қазақ жазуын жаңа
ұлттық әліпби негізінде реформалау проблемасының аса маңызды тұстарының
бірі ретінде қазақ әдеби тілінің сөздік құрамындағы шеттілдік сөздердің
таңбалануы айрықша назар аудартуда. Бір қарағанда, қоғам дамуы мен қазақ
әдеби тілі динамикасының қазіргі сипатында шеттілдік сөздердің қазақ
ұлтының когнитивті санасына, тілдік санасына мейлінше еніп,
коммуникативтік қабілеттің жоғары көрінісі дәрежесіне көтерілгені
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соншалықты, өзге тілге тән сөздерді латыннегізді әліпби арқылы таңбалау
айтарлықтай талдау, зерделеуді қажет ете қоймайтын да сияқты. Дегенмен
ұлттық болмысты сақтау мен жаңғырту, қазақ тілін табиғи қалпына келтіру
жолындағы ғылыми-практикалық жұмыстарды жүзеге асыруда өзге тілдерден
енген сөздердің/терминдердің орфограммасы секілді бірқатар мәселелерді
тағы бір мәрте таратып айтудың маңыздылығы байқалады.
Кірме сөздер – қабылдаушы тілде фонетикалық жағынан бейімделген,
қабылдаушы тіл жүйесіне енген, тілдің төл иесі үшін бөгде тіл сөзі екендігі
байқалмайтын сөздер.
Шеттілдік сөздер – тілдің лексикалық жүйесінің ерекше саласын
құрайтын, өздерінің «шетелдік» бейнесін сақтаған, сондықтан да тілді
пайдаланушыларға «шетелдік» қасиеті көрініп тұратын, тілдік санада шетел
сөздер ретінде қабылданатын сөздер.
Кірме сөздердің ену көздері – орыс (және орыс тілі арқылы), түрік, өзбек,
басқа да түркітектес тілдер, араб-парсы тілі.
Шеттілдік сөздердің негізгі құрамын дәнекер (донор) орыс тілі арқылы
енген латын, грек, славян, роман-герман, орыс, қытай тілдерінің тілдік
бірліктері құрайды. Шеттілдік сөздер жазба коммуникация арқылы енген,
сондықтан сыртқы тұрпаты сақталып, айтылуы орыс тілінің орфоэпиялық
заңдылықтарына бағындырылған.
§153. 1983 жылы бекітілген Емле ережелерінде «Орыс тілінен енген атау
сөздердің тұлғасы, негізінен, орыс орфографиясы бойынша өзгертілмей
жазылады» деп көрсетілген
болатын.
Қазіргі жағдайда
қазақ
социокеңістігіндегі шеттілдік сөздерді жазу түбегейлі өзгерістерге ұшырайды.
§154. ё әрпі о́ әрпімен таңбаланады. Оларға қосымша соңғы буынның
үндесіміне сәйкес жалғанады: manо́vr (-diń, -i, -ge, -ler), brýselо́z (-diń, -i, -ge, der), aktór (-diń, -i, -ge, -ler), amóba (-nyń, -ny, -ǵa, -lar), dırıjо́r (-diń, -i, -ge, ler), rejısо́r (-diń, -i, -ge, -ler).
§155. ц әрпі және сц әріп тіркесі s әрпі арқылы жазылады: sırk, sıfr,
sılındr, sırkýl; desımetr, medısına, proporsıonal, abzas, kvars, konstıtýsıa,
korporasıa, seh; senarı, sıofıt, abses, absısa, plebısıt.
Е с к е р т у. Қатар келген ц әрпі ts тіркесі арқылы таңбаланады: pıtsa, Nıtsa.

§156. -тч дыбыстар тіркесімен аяқталатын сөздердегі т әрпі түсіріліп
жазылады: skoch, skech, mach.
§157. щ әрпі төл сөздерде shsh әріп тіркесімен, ал шеттілдік сөздерде sһ
әрпімен таңбаланады: ashshy, tushshy, keshshe; ýchılıshe, praporshık.
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§158. э әрпі е әрпімен жазылады: element, elevator, epopeıa, poetıka,
koefısent.
Е с к е р т у. -оэ әріп тіркесімен аяқталатын сөзде э әрпінің орнына ı жазылады: aloı,
kanoı.

§159. ю әрпі төл сөздерде, сонымен бірге шеттілдік сөздерде сөз басында
және дауысты дыбыстан кейін ıý әріп тіркесімен: aıý, oıý; Iýpiter, Iýrmala;
kaıýta, ал дауыссыз дыбыстан, айыру белгісі (ъ) мен жіңішкелік белгісінен (ь)
кейін ú әрпімен таңбаланады: parashút, absalút, glúkoza, debút, prodúser, lúks,
salút, valúta, búdjet, búrokratıa, sújet, búleten; fúchers, kompúter, tútor, konúktýra,
konúktıvıt. Қосымша соңғы буынның үндесіміне сәйкес жалғанады.
Е с к е р т у. и (ı) әрпінен кейін тұрған ю орнына у́ жазылады: qıý, kıý, dıý.

§160. я әрпі төл сөздерде, сонымен бірге шеттілдік сөздерде, сөз
басында, дауысты дыбыстан кейін, айыру белгісі (ъ) мен жіңішкелік белгісінен
(ь) кейін ıa әріп тіркесі арқылы: ıaǵnı, qoıan; Iаlta; soıa, ıdеıa; gıperıadro,
sýbıadro; alıаns, konıak, ал дауыссыз дыбыстан кейін а́ арқылы таңбаланады:
akýmýlа́tor, mýláj, zarа́d, kalkýlа́tor. Қосымша соңғы буынның үндесіміне
сәйкес жалғанады.
§161. Жіңішкелік белгісі (ь) бар буынға жіңішке дауыстылардың әрпі
жазылады, қосымшалар түбірдің соңғы буынына үндесіп жалғанады,
жіңішкелік белгі (ь) ескерілмейді: аnsámbl (-diń, -i, -ge, -der), dúbl (-diń, -i, -ge,
-der), rúbl (-diń, -i, -ge, -der), parо́l (-diń, -i, -ge, -der), asfált (-tiń, -i, -ke, -ter), púlt
(-tiń, -i, -ke, -ter), ált (-tiń, -i, -ke, -ter), ós (-tiń, -i, -ke, -ter), vólt (-tiń, -i, -ke, -ter),
búldog (-tyń, -y, -qa, -tar), batalón (-niń, -i, -ge, -der), medalón (-niń, -i, -ge, -der),
kоról (-diń, -i, -ge, -der), gаstról (-diń, -i, -ge, -der), аlkogól (-diń, -i, -ge, -der), kúlt
(-tiń, -i, -ke, -ter), gólf (-tiń, -i, -ke, -ter), vestıbúl (-diń, -i, -ge, -der), sırkúl (-diń, -i,
-ge, -der), roıál (-diń, -i, -ge, -der), álpınıs (-tiń, -i, -ke, -ter), álternatıv (-tiń, -i, -ke,
-ter), kоbált (-tiń, -i, -ke, -ter), festıvál (-diń, -i, -ge, -der), álbatros (-tyń, -y, -qa, tar), álbom (-nyń, -y, -ǵa, -dar), álmanah (-tyń, -y, -qa, -tar), áltron (-nyń, -y, -ǵa, dar), álfa (-nyń, -ǵa, -lar), váls (-tiń, -i, -ke, -ter), bálzam (-nyń, -y, -ǵa, -dar), pálma
(-nyń, -sy, -ǵa, -lar), оftálmolog (-tyń, -y, -qa, -tar), búldozer (-diń, -i, -ge, -ler),
múltfılm (-niń, -i, -ge, -der), últrasáyle (-niń, -si, -ge, -ler), fólklor (-dyń, -y, -ǵa, lar), vólfram (-nyń, -y, -ǵa, -dar).
Е с к е р т у. Мына сөздерде жіңішкелік белгісі ескерілмейді, қосымшалар түбірдің
соңғы буынына үндесіп жалғанады: bron (-nyń, -y, -ǵa, -dar), monastyr (-dyń, -y, -ǵa, -lar),
gýash (-tyń, -y, -qa, -tar), týsh (-tyń, -y, -qa, -tar).

§162. Жіңішкелік белгісімен (ь) келген буын құрамында e, ı әріптері бар
сөздерде жіңішкелік белгісі ескерілмейді, қосымшалар түбірдің соңғы буын
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үндестігіне сәйкес жалғанады: akvarel (-diń, -i, -ge, -der), stil (-diń, -i, -ge, -der),
lager (-diń, -i, -ge, -ler), artıkl (-diń, -i, -ge, -der), kegl (-diń, -i, -ge, -der), premer
(-diń, -i, -ge, -ler), premera (-nyń, -ǵa, -lar), relef (-tiń, -i, -ke, -ter), barelef (-tiń, i, -ke, -ter), brakoner (-diń, -i, -ge, -ler), barer (-diń, -i, -ge, -ler), shıfoner (-diń, -i,
-ge, -ler), kelt (-tiń, -i, -ke, -ter), fılm (-niń, -i, -ge, -der), gelmınt (-tiń, -i, -ke, -ter),
atele (-niń, -si, -ge, -ler), relef (-tiń, -i, -ke, -ter).
Е с к е р т у. Ономастикалық атаулар мен кейбір мағынасына нұқсан келетін
сөздерде жіңішкелік белгісінің (ь) орнына ı әрпі жазылады: Pıer, pıesa, lıe.

§163. е әрпінің алдында тұрған айыру белгісі (ъ) ескерілмейді,
қосымшалар соңғы буын үндесіміне сәйкес жалғанады: sýbekt, оbekt, ıneksıa,
feldeger, adektıv.
§164. Шеттілдік бірқатар сөздер түпнұсқа тілдегі тұрпатына ұқсас
жазылады және оларға қосымша буын үндестігіне сәйкес жалғанады:
moderator (-dyń, -y, -ǵa, -lar), marker (-diń, -i, -ge, -ler), stepler (-diń, -i, -ge, -ler),
vaýcher (-diń, -i, -ge, -ler), sýpervaızer (-diń, -i, -ge, -ler), aıfon (-nyń, -y, -ǵa, -dar),
banknot (-tyń, -y, -qa, -tar), bankomat (-tyń, -y, -qa, -tar), planshet (-tiń, -i, -ke, ter), onlaın (-nyń, -y, -ǵa, -dar), oflaın (-nyń, -y, -ǵa, -dar), dızaın (-nyń, -y, -ǵa, dar), barmen (-niń, -i, -ge, -der), bıznesmen (-niń, -i, -ge, -der), resepshn (-niń, -i, ge, -der), skrınshot (-tyń, -y, -qa, -tar), blokbaster (-diń, -i, -ge, -ler), fýrshet (-tiń, i, -ke, -ter).
§165. дж әріп тіркесі бар сөздерде д әрпі түсіріліп, қосымшалар үндестік
заңы бойынша жазылады: menejer (-diń, -i, -ge, -ler), jınsy (-nyń, -sy, -ǵa, -lar),
jentіlmen (-niń, -i, -ge, -der).
Е с к е р т у. -дж әріп тіркесінің арасынан буын жігі өтетін және сөз мағынасы
өзгеретін жағдайда d әрпі сақталып жазылады: búdjet, lodjy.

§166. Сөз соңындағы қайталанған қосар әріптің біреуі түсіріледі: klas (tyń, -y, -qa, -tar), hol (-dyń, -y, -ǵa, -dar), bal (-dyń, -y, -ǵa,-dar).
§167. Сөз ортасындағы қайталама сс, мм, лл, тт, фф, нн, бб, рр, пп, гг,
дд, кк, уу дыбыстарын білдіретін әріптердің бірі түсіріліп жазылады: patıson,
komısar, resor, profesor, prosesor, asonans, dısonans, dısıdent; gramatıka, komýna,
ımýnogen, ımıgrant, programıs, mamologıa, sımetrıa, amıak, anagram,
kardıogram; metalýrgıa, elıps, elınızm, kolej, sılabýs, koloıd, bılıard, brýselóz, talı,
kolokvıým, trıler, alofon, troleıbýs, alúzıa; kotej, atestat; efekt, efýzıa, afekt, afrıkat,
koefısent; týnel, aneksıa, anotasıa, baner, tenıs, konotat; abrevıatýra, gıbon,
korespondent, popýrı, sparıń, korektor, korozıa, presýpozısia, aparatýra, aplıkasıa,
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ıpodrom, opozısıa, oponent; aglútınatıv, sýgestıa; adıtıv; akaýnt, akord, akredıtasıa,
hokeı, ındıvıdým.
Е с к е р т у. Сөз мағынасы өзгеретін жағдайда сс, мм, лл, тт, нн, бб, рр, пп, дд, кк
әріптері сақталып жазылады: esse, mass-medıa, massa; sammıt, ballada, mıllıgram; getto, nettо;
tonna, vanna; súrrealızm, ırrasıonal, ırreal; trýppa; býdda, býddısm; ekker.

§168. -ий-мен аяқталған сөздердің соңында бір ғана ı әрпі жазылады:
kalı, alúmını, natrı, kafeterı, komentarı, realı.
§169. Шеттілдік сөздердің соңындағы а әрпі сөз мағынасына әсер
етпеген жағдайда түсіріліп жазылады. Қосымшалар соңғы буынға үйлесіп
жалғанады: gazet (-tiń, -i, -ke, -ter), mınýt (-tyń, -y, -qa, -tar), sıfr (-dyń, -y, -ǵa, lar), kordınat (-tyń, -y, -qa, -tar), kapsýl (-dyń, -y, -ǵa, -dar), kardıogram (-nyń, -y,
-ǵa, -dar). Бірақ matematıka, pedagogıka, statıstıka, mehanıka болып жазылады.
§170. Сөз аяғындағы -cт, -сть, -зд әріп тіркесінің соңғылары түсіріліп
жазылады, қосымшалар үндестік заңына сәйкес жалғанады: jýrnalıs (-tiń, -i, ke, -ter), komýnıs (-tiń, -i, -ke, -ter), manıfes (-tiń, -i, -ke, -ter), ensıklopedıs (-tiń, i, -ke, -ter), Everes (-tiń, -i, -ke, -ter), sıez (-diń, -i, -ge, -der), vedomos (-tyń, -y, qa, -tar), poves (-tiń, -i, -ke, -ter).
§171. p, h әріптеріне аяқталған шеттілдік сөздерге тәуелдік жалғауы
жалғанғанда, p, h ұяңданбайды: arhetıp – arhetıpi, stereotıp – stereotıpi, ketchýp
– ketchýpy, sheıh – sheıhy, shtrıh – shtrıhy. Сондай-ақ h әрпіне аяқталған сөзге
қосымшалар жуан жалғанады: seh – sehty, -qa, -tar, sheıh – sheıhty, -qa, -tar,
shtrıh – shtrıhty, -qa, -tar.
§172. -рг, -кс, -лк, -кл әріп тіркесіне біткен сөздерге қосымшалар
жіңішке жалғанады: ocherk (-tiń, -i, -ke, -ter), lúks (-tiń, -i, -ke, -ter), polk (-tiń, -i,
-ke, -ter), sıkl (-diń, -i, -ge, -der), hırýrg (-tiń, -i, -ke, -ter), metalýrg (-tiń, -i, -ke, ter).
§173. -кт, -ск, -нкт, -пт, -мп, -мб, -фт әріп тіркесіне бітетін сөздерге
қосымша y, i дәнекері арқылы, ал -кт, -ск, -нкт сияқты құрамында к әрпі
барларына тек жіңішке, басқаларына соңғы буын үндесіміне қарай не жуан, не
жіңішке жалғанады: faktige, faktisi; obektige, obektisi; dıskige, dıskisi; pýnktige,
pýnktisі; akseptige, akseptisi; Olımpige, Olımpisi, rombyǵа, rombysy; shrıftige,
shrıftisі.
§174. Сөз соңындағы -нг әріп тіркесі ń әрпімен жазылады, қосымшалар
үндестік заңына сәйкес жалғанады: parkıń (-niń, -ge, -i, -der), boýlıń (-niń, -ge, i, -der), brıfıń (-niń, -ge, -i, -der), reıtıń (-niń, -ge, -i, -der).
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§175. Ағылшын тіліндегі түпнұсқасында w әрпімен басталатын кейбір
сөздер ý әрпімен жазылады: ýаtsap, ýıkı, ýıkıpedıa, ýeb-saıt.
§176. -ог әріп тіркесімен аяқталатын сөздерге қосымшалар жуан
жалғанады: pedagog-tar, pedagog-y, dıalog-tar, dıalog-y, еkolog-tar, еkolog-y.
§177. Базалық нормалардың сақталуы мен сабақтастығы деңгейінде
айтылуы бойынша қалыптасқан сөздер нормативті сөздіктерге енгізіледі;
норма деп тануға болатындарды көрсетуге болады. Соңғы жылдары poıyz,
stansy, zaýyt, sheneýnik, nól, nómir, rezeńke, máshıne, kástról, rejim, poshta, ártis
тәріздес жалпы қолданысқа түскен шеттілдік сөздер алдыңғы кезеңдерде
қалыптанған кірме сөздердің қатарын толықтыра түсті. Жаңа мазмұнды Қазақ
тілі емлесінің негізгі ережелерінде осы аталғандардың легінде kástóm, álbom
тілдік бірліктері көрсетілді.
§178. Мазмұнмежесі мен тұрпатмежесі қазақ тілінің айтылу
заңдылықтарына сәйкес орфографияланған сөздер ретінде abonent, banknot,
bıznes, bılet, bırja, delegat, vagon, fırma, parlament, moderator, planshet,
bankomat, senat типтестерді атауға болады. Оларға қосымша буын үндестігіне
сәйкес жалғанады. Э әрпінің е әрпіне алмастырылуы (element, elevator,
epopeıa, poetıka, koefısent) мазмұнмежесінің түсініктілігі, нақтылығы
тұрғысынан қиындықтар тудырмайды.
§179. «Сөз соңындағы -нг әріп тіркесі ń әрпімен жазылады, қосымшалар
үндестік заңына сәйкес жалғанады: parkıń (-niń, -ge, -i, -der), boýlıń (-niń, -ge, i, -der), brıfıń (-niń, -ge, -i, -der), reıtıń (-niń, -ge, -i, -der) деп көрсетілген. Reıtıng,
monıtorıng, holdıng, ınjınırıng, kartıng, klırıng, konsaltıng, lemmıng, lızıng, lıstıng
тәрізді түпнегізі ағылшынша сөздердегі -ing
етістік тұлғаларынан сөз
тудырушы қосымша болғандықтан, қазақ тілінің заңдылықтарына сай рейтиң,
холдиң, клириң түрінде орфографиялануы дұрыс болып табылады. Сонымен
қатар rang, rıng, fang, gong, flang немесе sterlıng, shıllıng сөздеріндегі соңғы
дыбыстар тіркесі қосымша емес.
§180. Графикалық қарсылықтың екінші түрі қайталама қосар
дыбыстарды білдіретін әріптерді белгілеуде байқалады. Қазірге дейін қазақ
жазба коммуникациясында аглютинатив, вакуум, ватт, капелла, металл,
аллея, криптограмма, диффузия, корректор, конгресс, коттедж, миллиардер,
баннер, теннис, суффикс, поппури, кардиограмма түрінде болғанымен, айтылу
заңдылықтарына бағындыра отырып, қосар әріптердің бірінің түсірілуін,
сондай-ақ мағынасына нұқсан келетін жағдайда жекелеген терминдерде –
саммит, перрон, тонна, масса, реестр дегендерде қосар дыбыстардың
сақталуын орфографиялық қағидаға айналдыру дұрыс болып саналады.
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§181. Моделдеу жолдарын пайдалану құрамында жіңішкелік белгісі (ь)
және -ор; -ер (ёр); -ог, -кт, -ск, -нкт, -пт, -мп, -мб, -фт әріп тіркестері бар
шеттілдік сөздерді топтастыруда және орфографиялауда тиімділік танытты.
Осының нәтижесінде model, stıl, moral, váls, álpınıs, bálzam, fólklor, premera,
pıesa, lıe, brıfıń, boýlıń тәрізділер жинақталып, оларға қосымшалар жалғау
тілдің табиғи заңдылықтарына қарай заңдастырылды. Ь (жіңішкелік белгісі)
алдыңғы дыбыстың мағынасын кодификациялайтын (дыбысталуын
өзгертетін, жұмсартатын) диакритикалық таңба ретінде танылады.
Көрсетілген әріп тіркестерінің қатарында -ог әріптеріне аяқталатын
терминдерге 1983 жылғы Емле ережелерінде қосымша pedagog-i, pedagog-ke,
bıolog-tiń, monolog-i, monolog-iniń түрінде жалғанатыны бекітілген еді, онда
соңғы г дыбысының фонетикалық-фонологиялық негіздемелері басшылыққа
алынған болатын. Алайда жазу практикасында о дыбысының басым
сипаттарына сәйкес pedagog-tar, pedagog-qa, monolog-tar, monolog-qa
нысандарының қолданыс жиілігі артты. Осыған байланысты жаңа мазмұнды
Емле ережелерінің жобасында жазба коммуникация базалық нормаға
айналдырған нысандар ұсынылды. Шеттілдік сөздердің жуан-жіңішке болып
жазылуында негізге алынатын принциптердің бірі езубейімді дәстүрлі
сингармонизм (лингвалды сингармонизм) болып табылады. Жазбаша әдеби
тілдің қолданысында pedagog-tar, dıalog-qa варианттарының фонетикалық
негіздемесі айқын.
§182. Қазіргі қазақ әдеби тілінің әсіресе жазбаша түрінде ағылшын
тілінен тікелей қабылданған шеттілдік сөздер қатары көбейіп келеді. Оларды
транслитерация жолы арқылы енген немесе трансплантациялар, жарнамалық
есімдер, агнонимдер деп түрліше атау бар. Орфография ғылымының жүйесіне
салғанда, олар «цитаталық принцип» арқылы қабылданғандар деп
бағаланады. Мысалы, Adobe Systems, Apple, BMW, Cisco, Coca-Cola, Daewoo,
Hallmark, Honda, Hotmail, HP (Hewlett-Packard), Google, IBM, IKEA, Ingvar
Kamprad, Hyundai, Toshiba, Toyota, Xerox, Yahoo, Ford, McDonald's, Procter
& Gamble, Sharp, Guess, J. Crew, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, Calvin Klein,
Ralph Lauren, Nike, Reebok дегендердің әдеби тілдегі орнын назардан тыс
қалдыруға болмайды. Осы аталғандармен қатар «Infinity Apartments Astana»,
Nomad, «Astana Central Hotel», Soprano &Kobus Palas, «Сharleston Boutique
Hotel», Royal Park Hotel&SPA, «Atameken Services», «Инbestбанк»,«Star Style»,
«AutoServis» типтес трансплантацияланған күрделі атауларды қазақ тілінің
қосымшаларымен түрлендіру ерекшеліктерін көрсету қазіргі қазақ жазуының
емлелік заңдылықтарын сапалы, бірізді жүйелеуде маңызды болып табылады.
ІХ Сөздердің тасымалдануы
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1957 жылдардан бері қарайғы Емле ережелерінде және ортологиялық
құралдарда сөздердің тасымалдануына орын беріледі және мысалдар арқылы
дәлелденеді. «Қазақ тілінің анықтағышында» бұл мәселеге 12 тармақ (§)
(ескертулермен қоса алғанда) арналған. Ал «Қазақ тілі емлесінің негізгі
ережелерінде» 9 тармақ (§) көрсетілген.
Қалыптасқан әлемдік стандарт бойынша тасымал дефис (-) арқылы
белгіленеді.
§183. «Қазақ тілі емлесінің негізгі ережелерінің» жобасында «біріккен
және кіріккен сөздер буын жігімен тасымалданады: de-malys, dema-lys (demalys емес); kó-goraı, kógo-raı (kóg-oraı емес)» деп көрсетілген. Яғни дем+алыс
қосындысынан
тұратын
сөздің
буын
бөлшектеріне
қарай
тасымалданатындығы нақты ұсынылған. Ал «Қазақ тілінің анықтағышының»
кейінгі басылымдарында біріккен сөздердің буын жігімен де, түбірлер жігімен
де тасымалдана беретіндігі айтылған: bi-ryńǵaı nemese bir-yńǵaı; óza-ra nemese
óz-ara; de-malys nemese dem-alys.
§184. Емле ережелерінің жобасы мен оған дейінгі ортологиялық
құралдарда байқалған айырмашылық и және у әріптері бар сөздерге
байланысты.
Емле ережелерінің жобасында «й мен у дауыссыздары екі дауысты
дыбыстың аралығында келгенде, da-ýys ( daý-ys емес), sa-ýat ( saý-at емес), daıyndyq (daı-yndyq емес), qu-ıyn (quı-yn емес) түрінде тасымалданады» делінсе,
«Қазақ тілінің анықтағышында» «ұу, ый, ій қосар әріптерінің орнына
жазылған и және у әріптері бар сөздер буындалғанда, келесі буын дауысты
дыбыстан басталады және солай тасымалданады: су-ық, қу-ақы, ту-ынды, буын, қи-ын, ки-ім, қи-ық» деп жазылған. Кесте арқылы нақты көрсетуге болады.
Қазақ тілінің анықтағышында

«Қазақ тілі емлесінің
ережелерінің» жобасында

негізгі

бі-рыңғай немесе бір-ыңғай;

de-malys, dema-lys (dem-alys емес)

өза-ра немесе өз-ара;

kó-goraı, kógo-raı (kóg-oraı емес)

де-малыс немесе дем-алыс
су-ық, қу-ақы, ту-ынды, бу-ын, қи – da-ýys ( daý-ys емес), sa-ýat ( saý-at
ын, ки-ім, қи-ық
емес), da-ıyndyq (daı-yndyq емес), quıyn (quı-yn емес
Демек, qıan, qıal, pıaz, paıyz, taıyz, yryq, erik, uryq, kıilgen, jýylǵan, qýat,
sýat, mýapyq, sýaıt, týys, týyp-ósken, týysshyl, shýaq, shýyl, býyn тәрізді сөздердің,
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сондай-ақ múdde, mahabbat, lázzat, jannat, massa, tonna сияқты қайталама қосар
дыбыстары бар сөздердің
тасымалдануы Қазақ тілі емлесінің негізгі
ережелерінің бекітілген нұсқасында көрсетілген қағидаларға сәйкес
жасалатын ортологиялық құралдарда – орфографиялық сөздіктер мен
анықтағыштарда, анықтамалықтарда толық қамтылатын болады.
§185. Қазақ тілі емлесінің негізгі ережелерінің жобасында көрсетілген
қағидалар: бір буынды сөздер тасымалданбайды: aı, kún, vólt, kvars, pýnkt;
сөздің жеке әрпі сол жолда қалдырылады, келесі жолға тасымалданбайды: ara
(a-ra, ar-a емес), aıaq (a-ıaq емес), alaqan (a-laqan емес); Бас әріптен қысқарған
сөздерді тасымалдауға болмайды; кісі есімінің қысқартылған әрпі мен кісінің
тегі тасымалданбайды: A.Baıtursynuly, B.Momyshuly, Ǵ.Mustafın, Á.Kekilbaı;
цифрлармен келген қысқарған өлшем бірлік атаулары және шартты таңбалар
тасымалданбайды: 25 ga (25-ga емес), 50 sm (50-sm емес), 50% (50-% емес).
§186. Сөз ішінде үш дауыссыз дыбыс қатар келгенде сөздің түбірі
сақталып тасымалданады: kúńgirt-teý (kúńgir-tteý емес), jańǵyrt-ty (jańǵy-rtty
емес).
§187. Біріккен және кіріккен сөздер буын жігімен тасымалданады: demalys, dema-lys (dem-alys емес); kó-goraı, kógo-raı (kóg-oraı емес).
§188. Бір буынды сөздер тасымалданбайды: aı, kún, vólt, kvars, pýnkt.
§189. Сөздің жеке әрпі сол жолда қалдырылады, келесі жолға
тасымалданбайды: ara (a-ra, ar-a емес), aıaq (a-ıaq емес), alaqan (a-laqan емес).
§190. Бас әріптен қысқарған сөздерді тасымалдауға болмайды.
§191. Кісі есімінің қысқартылған әрпі мен кісінің тегі тасымалданбайды:
A.Baıtursynuly, B.Momyshuly, Ǵ.Mustafın, Á.Kekilbaı.
§192. Цифрлармен келген қысқарған өлшем бірлік атаулары және
шартты таңбалар тасымалданбайды: 25 ga (25-ga емес), 50 sm (50-sm емес),
50% (50-% емес).
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ТІЛДІК БІРЛІКТЕРДІҢ ОРФОГРАФИЯЛАНУЫ
ТҮБІР СӨЗДЕРДІҢ ЕМЛЕСІ
Кирилше
абжад
абыржу
аждаһа
ажуа
азар
айғай
алапес
алжуаз
алқисса
алхоры
аужай
әнеугүні
әнжі (этн.)
әнжімді, бүркіттің әнжімдісі
әнқой
әнқұмар
әнпаз
әнсіз
әнтек
әнтектеу
әнұран, әнұранға
әнші
әртүрлі
әртүрлілік, әртүрлілігі
әртіс, халық әртісі
әртістік, әртістігі
әріп, әрпі
әуездес
әуезді
әуейі, әуейі болу
баба, баба буын
бағушы
бағыну, бағынбау, бағынған
бағынулы
бағынушы
базарбасы, базарбасына, базарбасысы, базарбасылар

Латынша
abjad
abyrjý
ajdaha
ajýa
azar
aıǵaı
alapes
aljýaz
alqıssa
alhory
aýjaı
áneýgúni
ánji (etn.)
ánjimdi, búrkittiń ánjimdisi
ánqoı
ánqumar
ánpaz
ánsiz
ántek
ántekteý
ánuran, ánuranǵa
ánshi
ártúrli
ártúrlilik, ártúrliligi
ártis, halyq ártisi
ártistik, ártistigi
árip, árpi
áýezdes
áýezdi
áýeıi, áýeıi bolý
baba, baba býyn
baǵýshy
baǵyný, baǵynbaý, baǵynǵan
baǵynýly
baǵynýshy
bazarbasy, bazarbasyna, bazarbasysy, bazarbasylar
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бая (діни)
байбақ (зоол.),байбағы
байбалам, байбалам салу
байбатша
бальзам
бальзамин, бальзаминге,
бальзамині (бот.)
банк, банкке, банкі
бап (тарау),бабы
бап, бап таңдау
бап, баптардың бабы
баппен
бапсыз
баптағыш
бапталу
баптандыру
баптану, баптанбау, баптанған
баптанысу, баптанысса баптасу,
баптасса баптату
баптау
баптаулы
баптаусыз
баптаушы
баптизм, баптизмге, баптизмі
баптист, баптиске, баптисі,
баратрия (экон.)
барбағытты, барбағытты антенна
барбаң (елік.)
барбаңдау
барельеф, барельефке, барелефі
баржа
баржалы
баржиту, баржит, баржитты
баржию, баржи, баржияды,
баржиюы
барибол (зоол.)
барилалия (психол.)
барион (астр.),барионға
барисфера
барит, баритке, бариті
баритон, баритонға
баритоншы
барк (кеме),баркке, баркі

baıa (dinı)
baıbaq (zool.),baıbaǵy
baıbalam, baıbalam salý
baıbatsha
balzam
balzamın, balzamınge,
balzamıni (bot.)
bank, bankke, banki
bap (taraý),baby
bap, bap tańdaý
bap, baptardyń baby
bappen
bapsyz
baptaǵysh
baptalý
baptandyrý
baptaný, baptanbaý, baptanǵan
baptanysý, baptanyssa, baptasý,
baptassa baptatý
baptaý
baptaýly
baptaýsyz
baptaýshy
baptızm, baptızmge, baptızmi
baptıst, baptıske, baptısi,
baratrııa (ekon.)
barbaǵytty, barbaǵytty antenna
barbań (elik. )
barbańdaý
barelef, barelefke, barelefi
barja
barjaly
barjıtý, barjıt, barjıtty
barjıý, barjı, barjıady,
barjıýy
barıbol (zool.)
barılalıa (psıhol.)
barıon (astr.),barıonǵa
barısfera
barıt, barıtke, barıti
barıton, barıtonǵa
barıtonshy
bark (keme),barkke, barki
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баркарола ( өнер)
баркас
барқ, барқ ету
барқадар, барқадар таппау
барқадарлы
барқадарынша
барқан, барқанға
барқанды
барқылдақ
барқылдату
барқылдау
барқын (өс.),барқынға
барқын, барқын тарту
барқындану, барқынданбау,
барқынданған
барқындау
барқынды
барқырасу, барқырасса
барқырату
барқырау
барқырауық
барқыт
бармақтау
бәле ж. пәле
бәлләһи (од.)
бояушы
бояушылық, бояушылығы
бісміллә (діни)
бюджет, бюджетке, бюджеті бюджет
жүйесі
бюджеттік, бюджеттік бақылау
бюллетень, бюллетеньге, бюллетені
бюро, бюроға, бюросы
бюрократ
бюрократизм
бюрократия
вахтёр, вахтёрге
генитив (лингв.), генитив, генитиві
геоақпарат, геоақпарат жүйелері
геобиосфера
геоботаника
геоботаникалық, геоботаникалық
карта

barkarola ( óner)
barkas
barq, barq etý
barqadar, barqadar tappaý
barqadarly
barqadarynsha
barqan, barqanǵa
barqandy
barqyldaq
barqyldatý
barqyldaý
barqyn (ós.),barqynǵa
barqyn, barqyn tartý
barqyndaný, barqyndanbaý,
barqyndanǵan
barqyndaý
barqyndy
barqyrasý, barqyrassa
barqyratý
barqyraý
barqyraýyq
barqyt
barmaqtaý
bále j. pále
bálláhı (od.)
boıaýshy
boıaýshylyq, boıaýshylyǵy
bismillá (dinı)
býdjet, býdjetke, býdjeti býdjet júıesi
býdjettik, býdjettik baqylaý
býlleten, býlletenge, býlleteni
býro, býroǵa, bıýrosy
býrokrat
býrokratızm
býrokratıa
vahtór, vahtórge
genıtıv (lıngv.), genıtıv, genıtıvi
geoaqparat, geoaqparat júıeleri
geobıosfera
geobotanıka
geobotanıkalyq, geobotanıkalyq karta
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геогигиена
географ, географқа, географы
география
герцог (тар.), герцогке, герцогі
герцогиня
гестапо (тар.), гестапоға
гестапошы
гетерогенді, гетерогенді жүйе
гетерогендік, гетерогендік желі
гетерография
гетероним (лингв.), гетеронимге,
гетеронимі
гетеросфера (физ.)
гетеротроф (биол.),гетеротрофқа,
гетеротрофтылық
гетман, гетманға, гетманы
гиалурон: гиалурон қышқылы
гиацинт
гиббон (зоол.), гиббонға, гиббоны
гибрид, гибридке, гибриді
дайым
дастарқан
дастарқандас
дзюдо
дзюдошы
дизайн, дизайнға, дизайны
дизайнер
дизель, дизельге, дизелі
дизельді
диктант, диктантқа, диктанты
дихан
дозақ
доңғалақ
дублет
дубляж, дубляж жасаушы
ділда
ержүрек
ержүректік, ержүректігі
ерке
еркежан
еркек, еркегі
еркекбуын (өс),еркекбуынға
еркекжанды

geogıgıena
geograf, geografqa, geografy
geografıa
gersog (tar.),gersogke, gersogi
gersogınıa
gestapo (tar.), gestapoǵa
gestaposhy
geterogendi, geterogendi júıe
geterogendik, geterogendik jeli
geterografıa
geteronım (lıngv.),geteronımge,
geteronımi
geterosfera (fız.)
geterotrof (bıol.), geterotrofqa
geterotroftylyq
getman, getmanǵa, getmany
gıalýron: gıalýron qyshqyly
gıasınt
gıbbon (zool.),gıbbonǵa, gıbbony
gıbrıd, gıbrıdke, gıbrıdi
daıym
dastarqan
dastarqandas
dzýdo
dzýdoshy
dızaın, dızaınǵa, dızaıny
dızaıner
dızel, dızelge, dızeli
dızeldi
dıktant, dıktantqa, dıktanty
dıhan
dozaq
dońǵalaq
dýblet
dýblaj, dýblaj jasaýshy
dilda
erjúrek
erjúrektik, erjúrektigi
erke
erkejan
erkek, erkegi
erkekbýyn (ós),erkekbýynǵa
erkekjandy
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еркекжандылық, еркекжандылығы
еркекқырыққұлақ (бот.)
еркексіз
еркексіну, еркексінбеу, еркексінген
еркектас (диірменнің тасы)
еркектей
ештеме
жады
жадыгөй
жай
жайт
жазғырылу
жазғытұрым
жаздай, ала жаздай
жаздау: құлай жаздау
жаздыгүні
жаздық, жаздық бидай
жамиғат
жаннат
жәбірлену
жегжат
жексенбі
жеркенішті
жоңғы
жіпселеу
жіпсу, жіпсі, жіпсиді
жіпсіз, жіпсіз байлау
жіпсік, жіпсік қар
жіпсілең, жіпсілең тарту
жіпсіту
жіптаспа (өс.)
жіптегіш
жіптей
жіптесін, жіптесін балдырлар
жіптіктей
жіпше
зағип
зәрезап
заңғар, заңғар тау
зәмзәм, зәмзәм суы
зымиян, зымиянға
зымияндану, зымиянданбау,
зымиянданған

erkekjandylyq, erkekjandylyǵy
erkekqyryqqulaq (bot.)
erkeksiz
erkeksiný, erkeksinbeý, erkeksingen
erkektas (dıirmenniń tasy)
erkekteı
eshteme
jady
jadygóı
jaı
jaıt
jazǵyrylý
jazǵyturym
jazdaı, ala jazdaı
jazdaý: qulaı jazdaý
jazdygúni
jazdyq, jazdyq bıdaı
jamıǵat
jannat
jábirlený
jegjat
jeksenbi
jerkenishti
jońǵy
jipseleý
jipsý, jipsi, jipsıdi
jipsiz, jipsiz baılaý
jipsik, jipsik qar
jipsileń, jipsileń tartý
jipsitý
jiptaspa (ós.)
jiptegish
jipteı
jiptesin, jiptesin baldyrlar
jiptikteı
jipshe
zaǵıp
zárezap
zańǵar, zańǵar taý
zámzám, zámzám sýy
zymıan, zymıanǵa
zymıandaný, zymıandanbaý,
zymıandanǵan
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зымияндық, зымияндығы зымыран,
зымыран ұшыру
зүмрад
зұлым
зұлымдану, зұлымданбау,
зұлымданған
зұлымдық, зұлымдығы зүбәржат
(асыл mac)
зүрриат (діни)
зуыл, зуылы
зуылдақ
зуылдату
зуылдау
зұлмат (залым), зұлматты
зұлматтық, зұлматтығы
зұлпықар (қылыш)
зұлым
зұлымдану, зұлымданбау,
зұлымданған
зұлымдық, зұлымдығы
зүбәржат (асыл mac)
зүрриат (діни)
зығыр (өс.), зығыр майы
зығырдан, зығырданы қайнау
зықы, зықысы шығу
зығыр (өс.),зығыр майы
зығырдан, зығырданы қайнау
зықы, зықысы шығу
зымиян, зымиянға
зымияндану, зымиянданбау,
зымиянданған
зымияндық, зымияндығы
зымыран, зымыран ұшыру
зымырантасығыш
зымырату
зымырау
зымырауық
зымыстан, зымыстанға
зындан, зынданға, зынданы
зынданбасы (көне), зынданбасына,
зынданбасысы
енжар
ертеңмен

zymıandyq, zymıandyǵy
zymyran, zymyran ushyrý
zúmrad
zulym
zulymdaný, zulymdanbaý,
zulymdanǵan
zulymdyq, zulymdyǵy zúbárjat (asyl
mac)
zúrrıat (dinı)
zýyl, zýyly
zýyldaq
zýyldatý
zýyldaý
zulmat (zalym), zulmatty
zulmattyq, zulmattyǵy
zulpyqar (qylysh)
zulym
zulymdaný, zulymdanbaý,
zulymdanǵan
zulymdyq, zulymdyǵy
zúbárjat (asyl mac)
zúrrıat (dinı)
zyǵyr (ós.),zyǵyr maıy zyǵyrdan,
zyǵyrdany qaınaý
zyqy, zyqysy shyǵý
zyǵyr (ós.),zyǵyr maıy
zyǵyrdan, zyǵyrdany qaınaý
zyqy, zyqysy shyǵý
zymıan, zymıanǵa
zymıandaný, zymıandanbaý,
zymıandanǵan
zymıandyq, zymıandyǵy
zymyran, zymyran ushyrý
zymyrantasyǵysh
zymyratý
zymyraý
zymyraýyq
zymystan, zymystanǵa
zyndan, zyndanǵa, zyndany
zyndanbasy (kóne), zyndanbasyna,
zyndanbasysy
enjar
erteńmen
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ертеңшіл
ертеңінде
ержүрек
ержүректік, ержүректігі
ерке
еркежан
еркек, еркегі
еркек бала
еркек жіп (кәс.)
еркек қой
еркекбуын (өс),еркекбуынға
еркекжанды
еркекжандылық, еркекжандылығы
еркекқырыққұлақ (бот.)
еркексіз
еркексіну, еркексінбеу, еркексінген
еркектас (диірменнің тасы) еркектей
и, и болу иін қандыру
и, теріні иге салу
иә, иә солай
иба, иба қылу
ибалы
ибалық, ибалығы ибалылық,
ибалылығы
ибасыз
инженерлік
инкассатор, инкассаторға,
инкассаторы
инкассация
инквизитор, инквизиторға,
инквизиторы
инквизиция
инкубатор, инкубаторға, инкубаторы
инкубация
инкубациялық
инновация
инновациялық, инновациялығы
инсан (діни)
ипсаният
инспектор, инспекторға, инспекторы
инспекторлық
инспекция
институт, институтқа, институты

erteńshil
erteńinde
erjúrek
erjúrektik, erjúrektigi
erke
erkejan
erkek, erkegi
erkek bala
erkek jip (kás.)
erkek qoı
erkekbýyn (ós),erkekbýynǵa
erkekjandy
erkekjandylyq, erkekjandylyǵy
erkekqyryqqulaq (bot.)
erkeksiz
erkeksiný, erkeksinbeý, erkeksingen
erkektas (dıirmenniń tasy) erkekteı
ı, ı bolý ıin qandyrý ı,
terini ıge salý
ıá, ıá solaı
ıba, ıba qylý
ıbaly
ıbalyq, ıbalyǵy ıbalylyq,
ıbalylyǵy
ıbasyz
ınjenerlik
ınkasator, ınkasatorǵa,
ınkasatory
ınkasasıa
ınkvızıtor, ınkvızıtorǵa,
ınkvızıtory
ınkvızısıa
ınkýbator, ınkýbatorǵa, ınkýbatory
ınkýbasıa
ınkýbasıalyq
ınnovasıa
ınnovasıalyq, ınnovasıalyǵy ınsan
(dinı)
ıpsanıat
ınspektor, ınspektorǵa, ınspektory
ınspektorlyq
ınspeksıa
ınstıtýt, ınstıtýtqa, ınstıtýty
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кәкпір
келісімшарт
кесе
көңірсік
күлмең
күмәншыл
күмәншылдық
күнәкар
күршек
кінәлі
кінәмшіл
кінәмшілдік
кінәсіз
кінәсіздік
кінәшіл
кінәшілдік
қабілет
қағілез
қағылездік
қадім
қадыр
қадірлес
қазине
қазірет
қанішер
қапелімде
қария
қаскөй
қаскөйлік
қасірет
қателік
қатыгез
қатыгездік
қауесет
қаһарман
қаһармандық
қашанғы
қибыжық
қибыжықтау
қирағат
қирағаттау
қисап
қиуа

kákpir
kelisimshart
kese
kóńirsik
kúlmeń
kúmánshyl
kúmánshyldyq
kúnákar
kúrshek
kináli
kinámshil
kinámshildik
kinásiz
kinásizdik
kináshil
kináshildik
qabilet
qaǵilez
qaǵylezdik
qadim
qadyr
qadirles
qazıne
qaziret
qanisher
qapelimde
qarıa
qaskóı
qaskóılik
qasiret
qatelik
qatygez
qatygezdik
qaýeset
qaharman
qaharmandyq
qashanǵy
qıbyjyq
qıbyjyqtaý
qıraǵat
qıraǵattaý
qısap
qıýa
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қию
қия
қиян, қиянға
қиян шет
қиянат
қиянкестік, қиянкестігі қияңқы
қияңқылық, қияңқылығы қияпас
қияпат (кейіп, кескін)
қияпат, қияпат іс
қияр
қолайлау
қолғабыс
қош
қуекеш
құдірет
құдіреттілік
құлағдар
қыркүйек
қанішер
ләззат
лұғат
мазһаб
мақсат
манго
мархабат
мәңгі, мәңгі бақи
мәңгілік
мәңгіру
мәпе, мәпе көру
мәпелеу
мәпелі
мәр, мәр төлеу
мәре, мәреге жету
мәңгүрт
мехнат
муфти
мүбәда
мүбәрак, мүбәрагі
мүгедек, мүгедегі
мүгедектік, мүгедектігі мүгедекше
мүдде
мүддегер
мүдделес, мүдделес болу

qııý
qıa
qıan, qıanǵa
qıan shet
qıanat
qıankestik, qıankestigi qıańqy
qıańqylyq, qıańqylyǵy qıapas
qıapat (keıip, keskin)
qıapat, qıapat is
qıar
qolaılaý
qolǵabys
qosh
qýekesh
qudiret
qudirettilik
qulaǵdar
qyrkúıek
qanisher
lázzat
luǵat
mazhab
maqsat
mango
marhabat
máńgi, máńgi baqı
máńgilik
máńgirý
mápe, mápe kórý
mápeleý
mápeli
már, már tóleý
máre, márege jetý
máńgúrt
mehnat
mýftı
múbáda
múbárak, múbáragi
múgedek, múgedegi
múgedektik, múgedektigi múgedekshe
múdde
múddeger
múddeles, múddeles bolý
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мүдделі
мүдделілік, мүдделілігі
мүсәтір
мүбәда
мүбәрак
мүкәммал
мүшәйра
мінәжат
мінбер
нәсіп
пәлсапа
риясыз
сөлекет
сұхбат
сүйінші
тақсірет
тақылет
тарихат
тауқымет
өкінту
өкіну, өкінбеу, өкінген өкінісу,
өкініссе
өкініш
өкінішсіз
өкінішті
өкірек, өкірегі
өкіру
өкірік, өкірігі
өлексе
фанерлі
фанерлік
фанерозой (геол.)
фанерофиттер (бот.)
фанза (қытай үйі)
фант, фантқа, фанты
фантазия
фантазиялау
фантазиялық, фантазиялығы
фантасмагория (физ.)
фантаст, фантасқа, фантасы,
фантастар
фантастика
фантастикалы

múddeli
múddelilik, múddeliligi
músátir
múbáda
múbárak
múkámmal
músháıra
minájat
minber
násip
pálsapa
rıasyz
sóleket
suhbat
súıinshi
taqsiret
taqylet
tarıhat
taýqymet
ókintý
ókiný, ókinbeý, ókingen ókinisý,
ókinisse
ókinish
ókinishsiz
ókinishti
ókirek, ókiregi
ókirý
ókirik, ókirigi
ólekse
fanerli
fanerlik
fanerozoı (geol.)
fanerofıtter (bot.)
fanza (qytaı úıi)
fant, fantqa, fanty
fantazıa
fantazıalaý
fantazıalyq, fantazıalyǵy
fantasmagorıa (fız.)
fantast, fantasqa, fantasy,
fantastar
fantastıka
fantastıkaly
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фантастикалық
фанфара (муз.)
фанфаралық
фар, көлік фары
фараң(көне), фараңға
фарватер (кеме.)
фарингит (мед.), фарингитке,
фарингиті
фарисей (тар.)
фарияд (ест кіт.), фарияд қылу
фармаколаңкестік,
фармаколаңкестігі
фармаколог, фармакологке,
фармакологі
фармакология
фармацевт, фармацевке, фармацеві
фармацевтика
фармацевтік
фармация
фарс (театр), фарсқа, фарсы фарсах
(көне)
фаруаз, фаруаз жыр
фас (заң.)
фасилитация (психол.)
фасон, фасонға
фасонды
фастнахтшпиль (әдеб.),
фастнахтшпилі
фатализм (филос.)
фаталист, фаталиске, фаталисі,
фаталистер
фәни
хазірет
хайуан
хақында
хиджаб
хош, хош иіс
хош иісті
хошиістілік
хоштық, хоштығы
хошуақ, хошуақ көңіл хрестоматия
хризопраз (асыл mac) хризотил
(мин.)

fantastıkalyq
fanfara (mýz.)
fanfaralyq
far, kólik fary
farań (kóne), farańǵa
farvater (keme.)
farıngıt (med.), farıngıtke,
farıngıti
farıseı (tar.)
farıad (est kit.), farıad qylý
farmakolańkestik, farmakolańkestigi
farmakolog, farmakologke,
farmakologi
farmakologıa
farmasevt, farmasevke, farmasevi
farmasevtıka
farmasevtik
farmasıa
fars (teatr), farsqa, farsy farsah (kóne)
farýaz, farýaz jyr
fas (zań.)
fasılıtasıa (psıhol.)
fason, fasonǵa
fasondy
fastnahtshpıl (ádeb.),
fastnahtshpıli
fatalızm (fılos.)
fatalıst, fatalıske, fatalısi,
fatalıster
fánı
haziret
haıýan
haqynda
hıdjab
hosh, hosh ıis
hosh ıisti
hoshıistilik
hoshtyq, hoshtyǵy
hoshýaq, hoshýaq kóńil hrestomatıa
hrızopraz (asyl tas) hrızotıl (mın.)
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христиан, христианга христиандық
христианшылдық
хром (хим.)
хроматизм (муз.) хроматограф
хроматография (биол.) хромдау
хромды
хромит, хромитке, хромиті
хромолитография (полигр.)
хромомерлер (биол.) хромопластар
(биол.) хромопротеидтер
хромосома (биол.)
хұсни
цифр
цедент (экон.)
цейтнот (спорт.) цейтноттық
цейхгауз (әск.)
целий (хим.), целийге, целийі
цемент, цементке, цементі
цементтелу
цементтету
цементтеу
цементтеулі
цементті
ценанобиоз (биол.)
чардаш (муз)
чарьстон (өнер),чарьстонға
чарт (экон.),чартқа, чарты чартер
чартерлік: чартерлік шарт чартист,
чартиске, чартисі, чартистер
чек, чекке, чегі
чекист, чекиске, чекисі, чекистер
чекистік
чемпион, чемпионға
чемпионат
чемпиондық, чемпиондығы черкес,
черкестер
чех, чехқа, чехы, чехтар
чуваш, чуваштар
чукот, чукот тілі
чукча, чукчалар
шариғат
шүбә
ыждағат

hrıstıan, hrıstıanga hrıstıandyq
hrıstıanshyldyq
hrom (hım.)
hromatızm (mýz.) hromatograf
hromatografıa (bıol.) hromdaý
hromdy
hromıt, hromıtke, hromıti
hromolıtografıa (polıgr.)
hromomerler (bıol.) hromoplastar
(bıol.) hromoproteıdter
hromosoma (bıol.)
husnı
sıfr
sedent (ekon.)
seıtnot (sport.) seıtnottyq
seıhgaýz (ásk.)
selıı (hım.), selııge, selııi
sement, sementke, sementi
sementtelý
sementtetý
sementteý
sementteýli
sementti
senanobıoz (bıol.)
chardash (mýz)
charston (óner),charstonǵa
chart (ekon.),chartqa, charty charter
charterlik: charterlik shart chartıst,
chartıske, chartısi, chartıster
chek, chekke, chegi
chekıst, chekıske, chekısi, chekıster
chekıstik
chempıon, chempıonǵa
chempıonat
chempıondyq, chempıondyǵy cherkes,
cherkester
cheh, chehqa, chehy, chehtar
chývash, chývashtar
chýkot, chýkot tili
chýkcha, chýkchalar
sharıǵat
shúbá
yjdaǵat
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ысырап
ыржақ, ыржағы
ыржақай
ыржақтасу, ыржақтасса ыржақтату
ыржақтау
ыржалақ, ыржалағы ыржалақтасу,
ыржалақтасса
ыржалақтату
ыржалақтау
ыржалаң
ыржалаңдасу, ыржалаңдасса
ыржаң
ыржаңдасу, ыржаңдасса
ыржиту, ыржитты, ыржитса
ыржиысу, ыржиысса
ыржию, ыржи, ыржияды, ыржиюы
ыржың, ыржың ету

ysyrap
yrjaq, yrjaǵy
yrjaqaı
yrjaqtasý, yrjaqtassa yrjaqtatý
yrjaqtaý
yrjalaq, yrjalaǵy yrjalaqtasý,
yrjalaqtassa
yrjalaqtatý
yrjalaqtaý
yrjalań
yrjalańdasý, yrjalańdassa
yrjań
yrjańdasý, yrjańdassa
yrjıtý, yrjıtty, yrjıtsa
yrjıysý, yrjıyssa
yrjııý, yrjı, yrjıady, yrjııýy
yrjyń, yrjyń etý

БӨЛЕК ЖАЗЫЛАТЫН СӨЗДЕР
Кирилше
Латынша
қараша үй
qarasha úı
үлкен үй (этн.)
úlken úı (etn.)
қоржын үй
qorjyn úı
ағаш үй
aǵash úı
дабыл үй
dabyl úı
тұрғын үй
turǵyn úı
киіз үй
kıiz úı
қара үй
qara úı
қазақ үй
qazaq úı
жер үй
jer úı
тac жол
tac jol
машина жол
mashına jol
жалғыз аяқ жол
jalǵyz aıaq jol
бас жүлде
bas júlde
бас жіп
bas jip
бас кейіпкер
bas keıipker
бас құда
bas quda
бас мақала
bas maqala
бас қолбасшы
bas qolbasshy
қоян ерін
qoıan erin
қоян жон
qoıan jon
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қоян жүрек
құба дала
құба жон
құба қалмақ (көне)
құба тал
қоңыр ала
ашаң қара
ашық қара
көк ала
қызыл ала
ал қызыл
ал қара көк
сары ала
ақ сары
қызыл қоңыр
қара көк
қара қоңыр
қызғыл сары
ақ сұр
құла қасқа
құла жирен
ақ ала
бозғылт сары
еріп шықты
еніп алды
наздана қарады
шақырып ал
айтып бақ
келе жатыр
айтып бер
апарып беру
оқып біту
ішіп болу
барып келді
жаза бер
киіп жүре бер
жүгіре жөнелді
бара алмады
тоқсан мың
төрт жүз он
алты миллион

qoıan júrek
quba dala
quba jon
quba qalmaq (kóne)
quba tal
qońyr ala
ashań qara
ashyq qara
kók ala
qyzyl ala
al qyzyl
al qara kók
sary ala
aq sary
qyzyl qońyr
qara kók
qara qońyr
qyzǵyl sary
aq sur
qula qasqa
qula jıren
aq ala
bozǵylt sary
erip shyqty
enip aldy
nazdana qarady
shaqyryp al
aıtyp baq
kele jatyr
aıtyp ber
aparyp berý
oqyp bitý
iship bolý
baryp keldi
jaza ber
kıip júre ber
júgire jóneldi
bara almady
toqsan myń
tórt júz on
alty mıllıon
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екі жүз сексен
көк базар
жайма базар
жаяу базар
aт қора
қой қора
сиыр қора
тауық қора
аға буын
аға ғылыми қызметкер
аға инженер
қара айғыр
қара алтын
қара бақыр
қара барқыт
қара батпақ
қара боран
қара борбай
қара бурыл
қара бұлт
қара діншілдер (тар.)
қара ет
қара жауын
қара желін (тасбауыр)
қара жер
қара жол
қара жұмыс
қара жұрт
қара көже
бұдан бұрын
жиналысқа дейін
түске шейін
қалам мен қағаз
кітап пен дәптер
керек қой
көре ғой
ол да, мен де
халық та, үкімет те
Бар ма?
Сөйлей ме?
Көп пе?
Аз ба?

eki júz seksen
kók bazar
jaıma bazar
jaıaý bazar
at qora
qoı qora
sıyr qora
taýyq qora
aǵa býyn
aǵa ǵylymı qyzmetker
aǵa ınjener
qara aıǵyr
qara altyn
qara baqyr
qara barqyt
qara batpaq
qara boran
qara borbaı
qara býryl
qara bult
qara dinshilder (tar.)
qara et
qara jaýyn
qara jelin (tasbaýyr)
qara jer
qara jol
qara jumys
qara jurt
qara kóje
budan buryn
jınalysqa deıin
túske sheıin
qalam men qaǵaz
kitap pen dápter
kerek qoı
kóre ǵoı
ol da, men de
halyq ta, úkimet te
Bar ma?
Sóıleı me?
Kóp pe?
Az ba?
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Кем бе?
Сіз ше?
Баян сынды
жұмыстан кейін
лап қою
көріп отыр
жыл сайын
ай сайын
сабақтан кейін
мән беру
қол шапалақтау
шап ету
ду ете түсу
баж ету
жұмыс жасау
қызмет ету
жығылып қала жаздады
бара алмай қалып еді
алты мың қырық төрт
елу мың бес жүз отыз үш
сексен сегіз
он үш
ағаш балға
ағаш ине
ағаш кереует
ағаш қоныс
ағаш төсек
ағаш тұғыр
ағаш тырма
ағаш ұста
ағаш тостаған
ағаш соқа
ағаш мінез
қос бұрым
қос нүкте
қос өкімет
қос өркеш
қос өрім
қос палата
қос партия
қос сөз
қос тармақ

Kem be?
Siz she?
Baıan syndy
jumystan keıin
lap qoıý
kórip otyr
jyl saıyn
aı saıyn
sabaqtan keıin
mán berý
qol shapalaqtaý
shap etý
dý ete túsý
baj etý
jumys jasaý
qyzmet etý
jyǵylyp qala jazdady
bara almaı qalyp edi
alty myń qyryq tórt
elý myń bes júz otyz úsh
seksen segiz
on úsh
aǵash balǵa
aǵash ıne
aǵash kereýet
aǵash qonys
aǵash tósek
aǵash tuǵyr
aǵash tyrma
aǵash usta
aǵash tostaǵan
aǵash soqa
aǵash minez
qos burym
qos núkte
qos ókimet
qos órkesh
qos órim
qos palata
qos partıa
qos sóz
qos tarmaq
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он бір
он екі
тоқсан бір
жүз екі
алты жүз
қырық бес
бес миллион
алпыс тоғыз
екі мың
үш жүз
жиырма тоғыз
отыз төрт
елу сегіз
жетпіс екі
сексен бір
тоқсан тоғыз
жүз алты
екі жүз үш
үш жүз жиырма
елу мың
сексен мың
тоқсан миллион
тоғыз жүз жетпіс
жиырма төрт
екі жүз елу
қырық бір
алпыс алты
бір мың сексен
төрт жүз жетпіс
үш мың
он тоғыз
он жеті
жиырма үш
отыз бір
елу сегіз
алпыс төрт
жетпіс екі
сексен сегіз
тоқсан үш
екі жүз елу
бір мың
жетпіс мың

on bir
on eki
toqsan bir
júz eki
alty júz
qyryq bes
bes mıllıon
alpys toǵyz
eki myń
úsh júz
jıyrma toǵyz
otyz tórt
elý segiz
jetpis eki
seksen bir
toqsan toǵyz
júz alty
eki júz úsh
úsh júz jıyrma
elý myń
seksen myń
toqsan mıllıon
toǵyz júz jetpis
jıyrma tórt
eki júz elý
qyryq bir
alpys alty
bir myń seksen
tórt júz jetpis
úsh myń
on toǵyz
on jeti
jıyrma úsh
otyz bir
elý segiz
alpys tórt
jetpis eki
seksen segiz
toqsan úsh
eki júz elý
bir myń
jetpis myń
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жеті жүз жетпіс алты

jeti júz jetpis alty

БІРГЕ ЖАЗЫЛАТЫН СӨЗДЕР
Кирилше
жалғангүл (бот.)
сасықшөп (бот.)
мамықжегілер (биол.)
балара (зоол.)
мүркөбелек (зоол.)
гүлжидек (бот.)
тақуашаян (зоол.)
бүйіргүл (бот.)
ақсерке (зоол.)
жүрекшөп (бот.)
түкжапырақ (бот.)
мамыргүл (бот.)
елекшөп (бот.)
оюжапырақ (бот.)
сарышаян (зоол.)
тарақшөп (бот.)
қолтықсабақ (бот.)
жауқияқ (биол.)
аққұмырсқалар (зоол.)
егеубалық (зоол.)
бәйтерек (бот.)
арамшөп (бот.)
саңырауқұлақ (биол.)
тамырдәрі (бот.)
маралқурай (бот.)
қоянқұлақ (бот.)
ақмия (бот.)
қараорман (бот.)
пиязшөп (бот.)
атбұршақ (бот.)
иісбұршақ (бот.)
қайызғақшөп (бот.)
бүкілқазақстандық
бүкілресейлік
ауызбірлік
бүкілхалыктық
дүниежүзілік

Латынша
jalǵangúl (bot.)
sasyqshóp (bot.)
mamyqjegiler (bıol.)
balara (zool.)
múrkóbelek (zool.)
gúljıdek (bot.)
taqýashaıan (zool.)
búıirgúl (bot.)
aqserke (zool.)
júrekshóp (bot.)
túkjapyraq (bot.)
mamyrgúl (bot.)
elekshóp (bot.)
oıýjapyraq (bot.)
saryshaıan (zool.)
taraqshóp (bot.)
qoltyqsabaq (bot.)
jaýqıaq (bıol.)
aqqumyrsqalar (zool.)
egeýbalyq (zool.)
báıterek (bot.)
aramshóp (bot.)
sańyraýqulaq (bıol.)
tamyrdári (bot.)
maralqýraı (bot.)
qoıanqulaq (bot.)
aqmıa (bot.)
qaraorman (bot.)
pıazshóp (bot.)
atburshaq (bot.)
ıisburshaq (bot.)
qaıyzǵaqshóp (bot.)
búkilqazaqstandyq
búkilreseılik
aýyzbirlik
búkilhalyktyq
dúnıejúzilik
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екітілділік
жанкүйерлік
түрішілік
түраралық
ортағасырлық
онкүндік
мектепшілік
қосөкіметтілік
қосазаматтық
көптілділік
ешкіемер
бірасар
босағаттар
бесіккесалар
атұстар
атсоғар
алтыбасар
атбайлар
тойбастар
суағар
сауытбұзар
отқасалар
оққағар
некеқияр
қолұстатар
қосбасар
қолтықсүйер
қаптесер
кіндіккесер
есекаяқтылар
еттұмсықтылар
жақауыздылар
жарғаққанаттылар
желбезектыныстылар
желекқанаттылар
жұпжапырақтылар
жылықандылар
иықаяқтылар
көпаяқтылар
көпқанаттылар
күрделігүлділер
қаттықанаттылар

ekitildilik
jankúıerlik
túrishilik
túraralyq
ortaǵasyrlyq
onkúndik
mektepshilik
qosókimettilik
qosazamattyq
kóptildilik
eshkiemer
birasar
bosaǵattar
besikkesalar
atustar
atsoǵar
altybasar
atbaılar
toıbastar
sýaǵar
saýytbuzar
otqasalar
oqqaǵar
nekeqıar
qolustatar
qosbasar
qoltyqsúıer
qapteser
kindikkeser
esekaıaqtylar
ettumsyqtylar
jaqaýyzdylar
jarǵaqqanattylar
jelbezektynystylar
jelekqanattylar
jupjapyraqtylar
jylyqandylar
ıyqaıaqtylar
kópaıaqtylar
kópqanattylar
kúrdeligúldiler
qattyqanattylar
67

қолқанаттылар
қуысмүйізділер
мұртаяқтылар
өңіржиек
дереккөз
алтыбақан
көзқұрт
қанқұрт
қарақұрт
қызылқұрт
қылқұрт
ішекқұрт
жертану
жаратылыстану
жануартану
дүниетану
ғибраттану
әуезовтану
әдебиеттану
ағаштану
абайтану
шоқантану
мағжантану
кинотану
көлтану
қоғамтану
тарбақай (бот.)
құсықтамыр (биол.)
құсықжаңғақ (бот.)
шашақгүл (бот.)
белдікгүлдер (бот.)
белдікқұрт (зоол.)
шөпжыңғыл (бот.)
перітіс (бот.)
майбұршақ (бот.)
бұрандагүл (бот.)
сылдыршөп (бот.)
суықторғай (зоол.)
жорғаторғай (зоол.)
қызылмия (бот.)
сортаңшөп (бот.)
шұбаршөп (бот.)

qolqanattylar
qýysmúıizdiler
murtaıaqtylar
óńirjıek
derekkóz
altybaqan
kózqurt
qanqurt
qaraqurt
qyzylqurt
qylqurt
ishekqurt
jertaný
jaratylystaný
janýartaný
dúnıetaný
ǵıbrattaný
áýezovtaný
ádebıettaný
aǵashtaný
abaıtaný
shoqantaný
maǵjantaný
kınotaný
kóltaný
qoǵamtaný
tarbaqaı (bot.)
qusyqtamyr (bıol.)
qusyqjańǵaq (bot.)
shashaqgúl (bot.)
beldikgúlder (bot.)
beldikqurt (zool.)
shópjyńǵyl (bot.)
peritis (bot.)
maıburshaq (bot.)
burandagúl (bot.)
syldyrshóp (bot.)
sýyqtorǵaı (zool.)
jorǵatorǵaı (zool.)
qyzylmıa (bot.)
sortańshóp (bot.)
shubarshóp (bot.)
68

аскөк (бот.)
егеушөп (бот.)
үйректұмсық (зоол.)
үрмебұршақ (бот.)
шегіргүл (бот.)
дидаргүл (бот.)
сүйелшөп (бот.)
шиебөрі
қозықұйрық (бот.)
запырангүл (бот.)
жүнқанаттылар (зоол.)
баршынгүл (бот.)
асшөп (бот.)
күнжара (биол.)
айдаргүл (бот.)
шарбас (бот.)
жетіжылдық
жатжұрттық
жартыжылдық
бүкілодақтық
жанқиярлық
жантүршігерлік
жаншошырлық
жатбауырлық
жүрекжұтқандық
кеңпейілдік
көзбайлаушылық
көзбояушылық
көңілжықпастық
көпсөзділік
көрсоқырлық
күнбағар
күнқағар
күлшашар
көрпеқимылдатар
жолашар
итырылдатар
кертартар
орынбасар
нансоғар
қанішер
таусоғар

askók (bot.)
egeýshóp (bot.)
úırektumsyq (zool.)
úrmeburshaq (bot.)
shegirgúl (bot.)
dıdargúl (bot.)
súıelshóp (bot.)
shiebóri
qozyquıryq (bot.)
zapyrangúl (bot.)
júnqanattylar (zool.)
barshyngúl (bot.)
asshóp (bot.)
kúnjara (bıol.)
aıdargúl (bot.)
sharbas (bot.)
jetijyldyq
jatjurttyq
jartyjyldyq
búkilodaqtyq
janqıarlyq
jantúrshigerlik
janshoshyrlyq
jatbaýyrlyq
júrekjutqandyq
keńpeıildik
kózbaılaýshylyq
kózboıaýshylyq
kóńiljyqpastyq
kópsózdilik
kórsoqyrlyq
kúnbaǵar
kúnqaǵar
kúlshashar
kórpeqımyldatar
jolashar
ıtyryldatar
kertartar
orynbasar
nansoǵar
qanisher
taýsoǵar
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жанкүйер
жайбасар
алыпсатар
алаңғасар
биебайлар
бақанаттар
беташар
үкітағар
үйқашар
көзқарас
жауынқұрт
көзәйнек
көзілдірік
торкөз
сөзжұмбақ
жүкаяқ
сегізаяқ
мерейтой
аяқдоп
әңгіртаяқ
әскербасы
құзырхат
ашықхат
айдарбелгі
ғаламтор
затбелгі
айқұлақ
төлие
көнекөз
қандыкөз
қоянкөз
сегізкөз
сырткөз
көнекөз
қандыкөз
қоянкөз
сегізкөз
сырткөз
жаутаңкөз
желкөз
жыланкөз
көзайым

jankúıer
jaıbasar
alypsatar
alańǵasar
bıebaılar
baqanattar
betashar
úkitaǵar
úıqashar
kózqaras
jaýynqurt
kózáınek
kózildirik
torkóz
sózjumbaq
júkaıaq
segizaıaq
mereıtoı
aıaqdop
áńgirtaıaq
áskerbasy
quzyrhat
ashyqhat
aıdarbelgi
ǵalamtor
zatbelgi
aıqulaq
tólıe
kónekóz
qandykóz
qoıankóz
segizkóz
syrtkóz
kónekóz
qandykóz
qoıankóz
segizkóz
syrtkóz
jaýtańkóz
jelkóz
jylankóz
kózaıym
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ақынжанды
әйелжанды
дүниежанды
ержанды
балажанды
мүйізжапырақ (бот.)
мүйізқұйрықтылар (зоол.)
гүлшетен (бот.)
тікенот (бот.)
сепкілгүл (бот.)
киікоты (бот.)
жалғанаяқтылар (зоол.)
талақшөп (бот.)
сегізаяқ (зоол.)
сусиыр (зоол.)
жебежапырақ (бот.)
сіркеағаш (бот.)
сарышұнақ (зоол.)
орайот (бот.)
сәлемшөп (бот.)
сазқатпа (бот.)
айдаршөп (бот.)
ақжелкек (бот.)
қарақоңыз (зоол.)
сусынтамыр (биол.)
құрқұлақ (биол.)
жебіршөп (бот.)
аткөсік (бот.)
арамжебір (биол.)
пайызторғай (зоол.)
итқонақ (бот.)
шырмабалық (зоол.)
еңлікгүл (бот.)
еркекқамыс (бот.)
ауылшаруашылық
бесжылдық
бүкіләлемдік
жалпыхалықтық
кісіқызығарлық
көреалмаушылық
кішіпейілділік
құлиеленушілік

aqynjandy
áıeljandy
dúnıejandy
erjandy
balajandy
múıizjapyraq (bot.)
múıizquıryqtylar (zool.)
gúlsheten (bot.)
tikenot (bot.)
sepkilgúl (bot.)
kıikoty (bot.)
jalǵanaıaqtylar (zool.)
talaqshóp (bot.)
segizaıaq (zool.)
sýsıyr (zool.)
jebejapyraq (bot.)
sirkeaǵash (bot.)
saryshunaq (zool.)
oraıot (bot.)
sálemshóp (bot.)
sazqatpa (bot.)
aıdarshóp (bot.)
aqjelkek (bot.)
qaraqońyz (zool.)
sýsyntamyr (bıol.)
qurqulaq (bıol.)
jebirshóp (bot.)
atkósik (bot.)
aramjebir (bıol.)
paıyztorǵaı (zool.)
ıtqonaq (bot.)
shyrmabalyq (zool.)
eńlikgúl (bot.)
erkekqamys (bot.)
aýylsharýashylyq
besjyldyq
búkilálemdik
jalpyhalyqtyq
kisiqyzyǵarlyq
kórealmaýshylyq
kishipeıildilik
qulıelenýshilik
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шаласауаттылық
шалаөткізгіштік
тұқымқуалаушылық
ауызашар
жертесер
жерсоғар
есікашар
езутартар
біркиер
бірбайлар
тіскебасар
тілашар
сіргежияр
шашсипатар
ұябасар
ұлтабар
тұсаукесер
тоқымқағар
дарагүлділер
даражарнақтылар
бітеумүйізділер
бірұялылар
буынаяқтылар
бауыраяқтылар
бассүйексіздер
баскөкіректілер
балыққоректілер
азқылтықтылар
ашатұяқтылар
ағашкеміргіштер
хатқалта
ықпалшара
әуесерік
ағашаяқ (протез)
ағашжегі
тастаяқ
таяқтастам
асатаяқ
тісағаш
атағаш
әулиеағаш
белағаш

shalasaýattylyq
shalaótkizgishtik
tuqymqýalaýshylyq
aýyzashar
jerteser
jersoǵar
esikashar
ezýtartar
birkıer
birbaılar
tiskebasar
tilashar
sirgejıar
shashsıpatar
uıabasar
ultabar
tusaýkeser
toqymqaǵar
daragúldiler
darajarnaqtylar
biteýmúıizdiler
biruıalylar
býynaıaqtylar
baýyraıaqtylar
bassúıeksizder
baskókirektiler
balyqqorektiler
azqyltyqtylar
ashatuıaqtylar
aǵashkemirgishter
hatqalta
yqpalshara
áýeserik
aǵashaıaq (protez)
aǵashjegi
tastaıaq
taıaqtastam
asataıaq
tisaǵash
ataǵash
áýlıeaǵash
belaǵash
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жерағаш
көзбұршақ
көзжақсы
көзжұмбайлық
көзкөрген

jeraǵash
kózburshaq
kózjaqsy
kózjumbaılyq
kózkórgen
ДЕФИСПЕН ЖАЗЫЛАТЫН СӨЗДЕР

Кирилше
адам-күн
адам-сағат
азарда-безер
азда-аз (жерг.)
азынап-сарнау
ай-жай, ай-жай болу
айт-айттау
айтыс-кеш
айып-ақша
аққу-өлең (поэт.)
атау-кере
ат-жабдық
ат-жарақ (жерг.), ат-жарағы
ат-жөн (сөйл.)
ат-түйедей, ат-түйедей қалау
аударыстырып-төңкерістіру
ау-жылым
аузы-аузына
аунатып-қунату
ауру-кесел
ауызба-ауыз
ауыздан-ауызға
аха-халату
аха-халау
аха-хау (од.)
ашта-жап: ашта-жап журнал
ашу-зілсіз
ашықтан-ашық
ашылып-жұмылу
ашылып-шашылу
бала-бажыр
бала-екеш
бал-балауса

Латынша
adam-kún
adam-saǵat
azarda-bezer
azda-az (jerg.)
azynap-sarnaý
aı-jaı, aı-jaı bolý
aıt-aıttaý
aıtys-kesh
aıyp-aqsha
aqqý-óleń (poet.)
ataý-kere
at-jabdyq
at-jaraq (jerg.), at-jaraǵy
at-jón (sóıl.)
at-túıedeı, at-túıedeı qalaý
aýdarystyryp-tóńkeristirý
aý-jylym
aýzy-aýzyna
aýnatyp-qýnatý
aýrý-kesel
aýyzba-aýyz
aýyzdan-aýyzǵa
aha-halatý
aha-halaý
aha-haý (od.)
ashta-jap: ashta-jap jýrnal
ashý-zilsiz
ashyqtan-ashyq
ashylyp-jumylý
ashylyp-shashylý
bala-bajyr
bala-ekesh
bal-balaýsa
73

бал-бұл
бал-бұлдау
бапкер-маман (спорт)
баспа-бас
баспасөз-хабаршы
батыр-бағлан
батыр-балуан
бау-жіп
бау-шу
бекерден-бекер
белес-бел
бет-бедел
бет-бедер
бет-бейне
бетімен-бет
би-қожа
би-қулық
бой-басы
боларда-болмай
бол-болдау
бостан-бос
бостан-босқа
жайма-шуақ
жайма-шуақтану
жалғыздан-жалғыз
жан-жақтылық
жападан-жалғыз
жапа-тармағай
жұппа-тақ (ойын)
жік-жапар
кете-кеткенше
кеу-кеулесу
кеу-кеулету
кеу-кеулеу
килограмм-күш
көптен-көп
көптеп-көлемдеу
күнәсіздан-күнәсіз
күнбе-күн
күнбе-күнгі
күнбе-күндік
күнді-күнге

bal-bul
bal-buldaý
bapker-maman (sport)
baspa-bas
baspasóz-habarshy
batyr-baǵlan
batyr-balýan
baý-jip
baý-shý
bekerden-beker
beles-bel
bet-bedel
bet-beder
bet-beıne
betimen-bet
bı-qoja
bı-qýlyq
boı-basy
bolarda-bolmaı
bol-boldaý
bostan-bos
bostan-bosqa
jaıma-shýaq
jaıma-shýaqtaný
jalǵyzdan-jalǵyz
jan-jaqtylyq
japadan-jalǵyz
japa-tarmaǵaı
juppa-taq (oıyn)
jik-japar
kete-ketkenshe
keý-keýlesý
keý-keýletý
keý-keýleý
kılogramm-kúsh
kópten-kóp
kóptep-kólemdeý
kúnásizdan-kúnásiz
kúnbe-kún
kúnbe-kúngi
kúnbe-kúndik
kúndi-kúnge
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күннен-күнге
кітап-альбом
кітап-журнал
қаз-қалпы
қаз-қалпында
сөзбе-сөз
таулы-тастық
тектен-тек
тектен-текке
тосыннан-тосын
төтеден-төте
турадан-тура
ту-талақайлау
тұр-тұрлау
уда-шу
уыз-ұйқы
ұлан-асыр
ұлан-байтақ
ұлан-ғайыр
ақпараттық-талдау
ақпараттық-іздестіру
ақты-қара (сөйл.)
ақшыл-қоңырқай
ақыл-дүкен
алғыр-айтқыш
алысып-тырысу
аңыз-әңгіме
арқа-басы
аста-төк
ашына-жай
ашына-жайлық
аяз-боран
аяқ-қапсыз
аяқ-қаптай
аялдама-бекініс
әкім-әмірші
баған-тор
бағдар-баян
бағдар-белгі
бағып-күту
бағып-күтуші
бағып-қағады

kúnnen-kúnge
kitap-albom
kitap-jýrnal
qaz-qalpy
qaz-qalpynda
sózbe-sóz
taýly-tastyq
tekten-tek
tekten-tekke
tosynnan-tosyn
tóteden-tóte
týradan-týra
tý-talaqaılaý
tur-turlaý
ýda-shý
ýyz-uıqy
ulan-asyr
ulan-baıtaq
ulan-ǵaıyr
aqparattyq-taldaý
aqparattyq-izdestirý
aqty-qara (sóıl.)
aqshyl-qońyrqaı
aqyl-dúken
alǵyr-aıtqysh
alysyp-tyrysý
ańyz-áńgime
arqa-basy
asta-tók
ashyna-jaı
ashyna-jaılyq
aıaz-boran
aıaq-qapsyz
aıaq-qaptaı
aıaldama-bekinis
ákim-ámirshi
baǵan-tor
baǵdar-baıan
baǵdar-belgi
baǵyp-kútý
baǵyp-kútýshi
baǵyp-qaǵady
75

байланысшы-агент (әск.)
байлау-бау
байлау-жіп
бақ-талай
бақ-талайсыз
бақ-талайсыздық
бақылау-өлшегіш
босып-қашу
боянып-тарану
бу-күш
бура-қотан
бұзау-тайынша
бұзау-торпақ
бұлдыр-белең
бұра-саяқ (көне)
бүркеме-жад
бүріп-шаншу
біліп-көру
біліп-тану
бірде-біреу
бірден-бір
бірді-бірге
бірімен-бірі
бірін-бірі
біріне-бірі
бірінен-бірі
гала-концерт
екеуден-екеу
еркек-шора
еркек-шоралау
ерке-шора
еһе-һелеу
қия-жар
қия-қыр
қойнау-қолат
қолдан-қолға
қолдап-қоштап
қолма-қол
құлында-құлыны
құм-бел
құрдан-құр
құр-құрлату

baılanysshy-agent (ásk.)
baılaý-baý
baılaý-jip
baq-talaı
baq-talaısyz
baq-talaısyzdyq
baqylaý-ólshegish
bosyp-qashý
boıanyp-taraný
bý-kúsh
býra-qotan
buzaý-taıynsha
buzaý-torpaq
buldyr-beleń
bura-saıaq (kóne)
búrkeme-jad
búrip-shanshý
bilip-kórý
bilip-taný
birde-bireý
birden-bir
birdi-birge
birimen-biri
birin-biri
birine-biri
birinen-biri
gala-konsert
ekeýden-ekeý
erkek-shora
erkek-shoralaý
erke-shora
ehe-heleý
qıa-jar
qıa-qyr
qoınaý-qolat
qoldan-qolǵa
qoldap-qoshtap
qolma-qol
qulynda-qulyny
qum-bel
qurdan-qur
qur-qurlatý
76

құр-құрлау
қызды-қыздымен
қым-ғуыт
қым-қиғаш
мамыра-жай
мән-жай
нақақтан-нақақ
нақпа-нақ
нақпа-нақтық
өзімен-өзі
өзінен-өзі
өзіне-өзі
сартта-сұрт
солтүстік-батыс
солтүстік-шығыс
ұрда-жық
ұрып-жығу
ұрып-соғу
ұшы-қиыр
ұшып-қону
үйді-үйіне
үлкенді-кішілі
фитнес-орталық
ха-хахалау
шабылып-шаншылу
шаппа-шап
шартта-шұрт
ізбе-із
іннен-інге

qur-qurlaý
qyzdy-qyzdymen
qym-ǵýyt
qym-qıǵash
mamyra-jaı
mán-jaı
naqaqtan-naqaq
naqpa-naq
naqpa-naqtyq
ózimen-ózi
ózinen-ózi
ózine-ózi
sartta-surt
soltústik-batys
soltústik-shyǵys
urda-jyq
uryp-jyǵý
uryp-soǵý
ushy-qıyr
ushyp-qoný
úıdi-úıine
úlkendi-kishili
fıtnes-ortalyq
ha-hahalaý
shabylyp-shanshylý
shappa-shap
shartta-shurt
izbe-iz
innen-inge

БАС ӘРІППЕН ЖАЗЫЛАТЫН АТАУЛАР
Кирилше
Келте тонды Келмембет
Кенже Қара Бағыс
Керқұла атты Кендебай
Кершолақ
Көзбояушы
Көкжорға
Көк тәңірісі
Көкшешайыр
Күлмесхан

Латынша
Kelte tondy Kelmembet
Kenje Qara Baǵys
Kerqula atty Kendebaı
Kersholaq
Kózboıaýshy
Kókjorǵa
Kók táńirisi
Kóksheshaıyr
Kúlmesqan
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Күн астындағы Күнікей қыз
Кіші әулне
Үлбике бәйбіше
Ұлы жүз Үйсін Төле би
Жақайым Шекті Жетес би
Жалайыр Мұқа ноян
Жалаңтөс батыр
Жақұтты шешен
Жаяу Мұса
Жеті Жиенбек
Жиембет жырау
Жиренше шешен
Омар шейх мырза
Оспан халиф
Ұлы Петр
Ұста Кәрім
Халифа Алтай
Озмыш-тегін

Kún astyndaǵy Kúnikeı qyz
Kishi áýlne
Úlbıke báıbishe
Uly júz Úısin Tóle bı
Jaqaıym Shekti Jetes bı
Jalaıyr Muqa noıan
Jalańtós batyr
Jaqutty sheshen
Jaıaý Musa
Jeti Jıenbek
Jıembet jyraý
Jırenshe sheshen
Omar sheıh myrza
Ospan halıf
Uly Petr
Usta Kárim
Halıfa Altaı
Ozmysh-tegin

Қазақ тіліндегі қысқарған сөздердің кирилше-латынша тізбесі.
Қосымшалардың жалғануы
Кирилше
ӘЖК (СИК)
АӘДИ
ААҚ (ААО)
АБЖ (АСУ)
АБҰҒО
(ННЦМР)
АДБ
АЕК (МРП)
АИТВ
АІІБ КТІЖБ

АҚ (АО)

Толық атауы
Әлеуметтік жеке код
Адам әлеуетінің даму
индексі
Ашық акционерлік қоғам
Автоматтандырылған
басқару жүйесі
Ана мен бала ұлттық
ғылыми орталығы
Азия Даму банкі
Айлық есептік көрсеткіш
Адамның иммун
тапшылығы вирусы
Аудандық ішкі істер
бөлімшесі кәмілетке
толмағандар ісі жөніндегі
басқарма
Акционерлік қоғам

Латынша
ÁJK
AÁDI

Қосымшалард
ың жалғануы
ÁJK-ge
AÁDI-ge

AAQ
ABJ

AAQ-qa
ABJ-ǵa

ABUǴO

ABUǴO-ga

ADB
AEK
AITV

ADB-ǵa
AEK-ke
AITV-ǵa

AIIB
KTIJB

AIIB KTIJB-ǵa

AQ

AQ-qa
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АҚК
АҚТҚ (ВИЧ)

АҚШ (США)
АОК (АОС)
АӨК//АөК
(АПК)
АӨСШК
(СВМДА)
АТЖ
АХАЖ (ЗАГС)
АХАТ (ЗАГС)
АШҚҚҚ
АЭА
ӘШБ
БАӘ (ОАЭ)
БАҚ (СМИ)
ББК
БДҰ (ВОЗ)
БЖЗҚ
БИН
БҚМУ (ЗКГУ)
БҚО (ЗКО)
БӨП

Адам құқықтары жөніндегі
кеңес
Адамның қорғаныс
тапшылығының
қоздырғышы (вирус
иммунодефицита человека)
Америка құрама штаттары
Азия олимпиялық кеңесі
(Азиатский олимпиский
совет)
Аграрлық өнеркәсіп кешені

AQK

AQK-ge

AQTQ

AQTQ-ǵa

AQSh
AOK

AQSH-qa
AOK-ke

AО́K

AО́K-ke

Азиядағы өзара іс-қимыл
және сенім шаралары
кеңесі
Ақпараттық-талдау жүйесі
Азаматтардың хал
актілерін жазу
Азаматтардың хал
актілерін тіркеу
Ауыл шаруашылығын
қаржылай қолдау қоры
Арнайы экономикалық
аймақ
Әкімшілік-шаруашылық
бөлім
Біріккен Араб Әмірліктері
Бұқаралық ақпарат
құралдары
Банкінің бірізділік коды
Бүкіл дүниежүзілік
денсаулық сақтау ұйымы
Бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қоры
Бизнес-идентификациялық
нөмір
Батыс Қазақстан
Мемлекеттік
университеті
Батыс Қазақстан облысы
Бақылап-өткізу пункті

AО́SSHK

AО́SSHK-ge

ATJ
AHAJ

ATJ-ǵa
AHAJ-ǵa

AHAT

AHAT-qa

ASHQQQ

ASHQQQ-ǵa

AEA

AEA-qa

ÁSHB

ÁSHB-ge

BAÁ
BAQ

BAÁ-ge
BAQ-qa

BBK
BDU

BBK-ga
BDU-ǵa

BJZQ

BJZQ-ǵa

BIN

BIN-ge

BQMÝ

BQMÝ-ǵa

BQO
BО́P

BQO-ǵa
BО́P-ke
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БСН
БСҰ (ВТО)
БТБА
БҰО (НЛО)

ҒЗИ (НИИ)
ДБ
ДДҰ (ВОЗ)
ДСН
ДСҰ (ВТО)
ЕҚЫҰ (ОБСЕ)
ЕО (ЕС)
ЖАҚ
ЖИН (ИИН)

ЖІӨ
ЖҚҚ
ЖОО (ВУЗ)
ЖСН (ИИН)
ЖҰӨ
ЖҰТ
ЖШС (ТОО)
ІЖӨ (ВВП)
ІІБ (УВД)
КО
«ҚазАгроҚар
жы» АҚ
Қаз ҰАУ

Банкінің сәйкестендірілген
нөмірі
Бүкіләлемдік сауда ұйымы
Бірыңғай тарифтікбіліктілік анықтамалық
Белгісіз ұшатын объект
немесе беймәлім
ұшқыш объект
(неопознанный летающий
объект)
Ғылыми-зерттеу институты
Дүниежүзілік банк
Дүниежүзілік Денсаулық
сақтау Ұйымы
Дербес сәйкестендіру нөмірі
Дүниежүзілік сауда ұйымы
Еуропадағы Қауіпсіздік
пен
ынтымақтастық ұйымы
Еуропалық одақ
Жабық акционерлік қоғам
Жеке идентификациялық
нөмір (индивидуальный
идентификационный
номер)
Жалпы ішкі өнім
Жалпы қосылған құн
Жоғары оқу орны
Жеке сәйкестендіру нөмірі
Жалпы ұлттық өнім
Жалпы ұлттық табыс
Жауапкершілігі шектеулі
серіктестік
Ішкі жалпы өнім
Ішкі істер басқармасы
Кеден одағы
«Қазақ аграрлық қаржы»
акционерлік қоғамы
Қазақ ұлттық аграрлық
университеті

BSN

BSN-ge

BSU
BTBA

BSU-ǵa
BTBA-ǵa

BUO

BUO-ǵa

ǴZI
DB
DDU

ǴZI-ǵa
DB-ǵa
DDU-ǵa

DSN
DSU
EQYU

DSN-ge
DSU-ǵa
EQYU-ǵa

EO
JAQ
JIN

EO-ǵa
JAQ-qa
JIN-ge

JIО́
JQQ
JOO
JSN
JUО́

JIО́-ge
JQQ-ǵa
JOO-ǵa
JSN-ge
JUО́-ge
JUT-qa
JSHS-ǵa

JUT
JSHS
IJО́ (VVP)
IIB (ÝVD)
KO
«QazAgro
Qarjy»
AQ
Qaz UAÝ

IJО́-ge
IIB-ge
KO-ǵa
«QazAgroQarjy
» AQ -qa
Qaz UAÝ-ǵa
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ҚазБСҚА
(КазГАСА)
ҚазҒарыш

Қазақ Бас сәулет-құрылыс
академиясы
Қазақ ғарыш агентігі

ҚазМҚПУ

Қазақ мемлекеттік қыздар
педагогикалық
университеті
Қазақ онкология және
радиология ғылымизерттеу институты
С.Асфендияров атындағы
Ұлттық медицина
университеті
Қазақ ұлттық өнер
академиясы
Қазақ ұлттық педагогика
университеті. (Толық
атауы – Абай атындағы
Қазақ ұлттық педагогика
университеті).
Қазақ Ұлттық техникалық
университеті (толық атауы
– Қ.Сәтбаев атындағы
қазақ
ұлттық техникалық
университеті)
Қазақ Ұлттық университеті
Қазақ Халықаралық
қатынастар және әлем
тілдері университеті
Қазақстандағы Еуропа
Бизнес-ассоциациясы
Казахский университет
путей сообщения
Қосымша құн салығы
Қазақстан мұсылмандары
діни басқармасы
Қазақ Мемлекеттік Қыздар
педагогикалық
университеті

ҚазОРҒИИ
ҚазҰМУ
ҚазҰӨУ
ҚазҰПУ

ҚазҰТУ

ҚазҰУ
ҚазХҚжӘТУ
ҚЕБА
ҚҚМУ
ҚҚС (НДС)
ҚМДБ
(ДУМК)
ҚМҚПУ
(КГЖПУ)

QazBSQA

QazBSQA-ǵa

QazǴarys QazǴarysh-qa
h
QazMQPÝ QazMQPÝ-gа
QazORǴII QazORǴII-ǵa
QazUMÝ

QazUMY-ǵa

QazUО́Ý

QazUО́Ý-ǵa

QazUPÝ

QazUPÝ-ǵa

QazUTÝ

QazUTÝ-ǵa

QazUÝ
QazHQjÁ
TÝ

QazUÝ-ǵa
QazHQjÁTÝ-ge

QEBA

QEBA-ǵa

QQMÝ

QQMÝ-ǵa

QQS
QMDB

QQS-ǵa
QMDB-ǵa

QMQPÝ

QMQPÝ-ǵa
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ҚМЭБИ
(КИМЭП)
ҚӨК (ОПК)
Меммүлікком
МКК
МҚК (ГКП)

Қазақстан Менеджмент,
Экономика және Болжау
институты
Қорғаныс-өнеркәсіп кешені
Мемлекеттік мүлік
комитеті
Мемлекеттік кеден комитеті

QMEBI

QMEBI-ge

QО́K
Memmúlik
kom
MKK

QО́K-ke
Memmúlikkomke
MKK-ǵa

Мемлекеттік қазыналық
кәсіпорын

MQK
(GKP)

MQK-ge
(MY-QY-KIGE)
MSEQB MM-ǵa
(MY-SY-E-QYBY MY-MY-ǵa)

Мемлекеттік санитарлықэпидемиологиялық
қалалық басқармасы
мемлекеттік мекемесі
Машина-трактор стансасы
МТС
Президент пен Үкіметтің
ПҮАЖ
(САПП)
актілер жинағы
Тұрғын үй-коммуналдық
ТКШ
шаруашылық
ТҚЖБ (ЖССБ) Тұрғын үй құрылыс жинақ
банкі
ТМД (СНГ)
Тәуелсіз мемлекеттер
достастығы
УДЗ (УЗИ)
Ультра дыбысты
(ультрадыбыстық) зерттеу
ҰӘАҚ (ФНБ)
Ұлттық әл-ауқат қоры
(толық атауы – «Самұрық-Қазына»
ұлттық әл-ауқат қоры)
ҰӘҚ (ФНБ)
Ұлттық әл-ауқат қоры
(толық атауы – «СамұрықҚазына» ұлттық әл-ауқат
қоры)
ҰБТ (ЕНТ)
Ұлттық бірыңғай тестілеу
МСЭҚБ ММ

ҰҒА (НАН)
ҰҚКД
ҰҚП

MSEQB
MM

MTS
PÚAJ
(SAPP)
TKSh

MTS-ǵa
PÚAJ-ǵa
TKSH-ǵa

TQJB-ǵa
TQJB
(JSSB)
TMD-ǵa
TMD
(SNG)
ÝDZ (ÝZI) ÝDZ-ǵa
UÁAQ
(FNB)

UÁAQ-qa

UÁQ
(FNB)

UÁQ-qa

UBT
(ENT)
Ұлттық ғылым академиясы UǴA
(NAN)
Ұлттық қауіпсіздік
UQKD
комитетінің департаменті
Қазақстан Республикасы
UQP

UBT-ǵa
UǴA-ǵa
UQKD-ǵa
UQP-ǵa
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«Атамекен» ұлттық
кәсіпкерлер палатасы
ХҚКО (ЦОН)
Халыққа қызмет көрсету
орталығы
ХҚТУ (МКТУ) Халықаралық қазақ-түрік
университеті
ШҚО (ВКО)
Шығыс Қазақстан облысы
ШҰАА//ШҰА
Р (СУАР)
ШЫҰ (ШОС)
ЭЫҰ (ОЭС)

Шынжаң Ұйғыр
автономиялы
ауданы(районы)
Шанхай ынтымақтастық
ұйымы
Экономикалық
ынтымақтастық
ұйымы

HQKO
(SON)
HQTÝ
(MKTÝ)
SHQO
(VKO)
SHUAA//S
HUAR
(SÝAR)
SHYU
(SHOS)
EYU
(OES)

HQKO-ǵa
HQTÝ-ǵa
SHQO-ǵa
SHUAA-ǵa //
SHUAR-ǵa
SHYU-ǵa
EYU-ǵa

ШЕТТІЛДІК ҚЫСҚАРҒАН СӨЗДЕР
ASEAN
CARICC
CNN
FIAS
FIDE
FIFA
FILA
G-20
IBA
ISO
АІВА
ЕХРО

IT
NACA
NATO
NTI
OPEC
PNB
REACH
SMS
TIMSS
UBS
РR
САF (КАФ)

UNEP
UNESCO
UNICEF
UNPF
USAID
USIA
VIP
WBA
WBC
WBO
WiMAX
WWF

Шеттілдік сөздер: латыннегізді әліпби бойынша таңбалануы өзгеретін
халықаралық терминдер
Я ӘРПІ БАР СӨЗДЕР
СӨЗ БАСЫНДА
ЛАТЫНША
iаvantrop

КИРИЛШЕ
явантроп
83

iаgýar
iаdkar
iаdro
iаkor
iаkýt
iаmb
iаntar
iаnshao
iаhýdi
iаsin
iаtrogen
iаhtsmen
iаcheika

ягуар
ядкар
ядро
якорь
якут
ямб
янтарь
яншао
яһуди
ясин
ятроген
яхтсмен
ячейка
СӨЗ ОРТАСЫНДА
ЛАТЫНША

abliаsiа
akkýmýliаtor
aliаns
armiаn
biliаrd
býriаt
griliаj
dýbliаj
izoliаsiа
italiаn
kniаz
koniаk
myshiаk
otriаd
slaviаn

КИРИЛШЕ

абляция
аккумулятор
альянс
армян
бильярд
бурят
грильяж
дубляж
изоляция
итальян
князь
коньяк
мышьяк
отряд
славян
Сөз соңында
Латынша

akkreditasiа
aksiа
allegoriа
animasiа
biýrokratiа
geologiа
demokratiа

Кирилше
аккредитация
акция
аллегория
анимация
бюрократия
геология
демократия
84

ideiа
kompaniа
lotoreiа
sýdiа
tehnologiа

идея
компания
лоторея
судья
технология
2 Ю ӘРПІ БАР СӨЗДЕР
Сөз басында және сөз соңында
Латынша

iýan
iýbilei
iýzans
iýmor
iýnga
iýnesko
iýpiter
Iýra

Кирилше
юань
юбилей
юзанс
юмор
юнга
юнеско
юпитер
Юра
Сөз соңында
меню
экю

meniý
ekiý

Сөз ортасында
Латынша
aliýminii
bliýming
broshiýra
biýlleten
biýro
valiýta
gliýkoza
graviýra
debiýt
dziýdo
illiýstrasiа
liýks
poliýs
fiýzeliаj
etiýd

Кирилше
алюминий
блюминг
брошюра
бюллетень
бюро
валюта
глюкоза
гравюра
дебют
дзюдо
иллюстрация
люкс
полюс
фюзеляж
этюд

3

Ц ӘРПІ БАР СӨЗДЕР
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Сөз басында
Латынша

Кирилше
цезий
целлофан
целлюлоза
цех
цикл
циркуль
цитоплазма
цифр
цоколь

sezii
sellofan
selliýloza
seh
sikl
sirkýl
sitoplazma
sifr
sokol

Сөз ортасында
Латынша
absorbsiа
aksiа
aýksion
biosenoz
variasiа
gersoginiа
gliserid
dekorasiа
kalsii
konsert
ofiser
plaskart
polisei
prosess

Кирилше
абсорбция
акция
аукцион
биоценоз
вариация
герцогиня
глицерид
декорация
кальций
концерт
офицер
плацкарт
полицей
процесс
Сөз соңында

Латынша
abzas
kvars
shpris

Кирилше
абзац
кварц
шприц
4 Щ ӘРПІ БАР СӨЗДЕР
Сөз басында
86

Латынша

Кирилше
щетка
щит

shshetka
shshit

Сөз ортасында
Латынша

Кирилше
помещик
прапорщик

pomeshshik
praporshshik

Сөз соңында
Латынша

Кирилше
борщ
плащ

borshsh
plashsh

5 Э ӘРПІ БАР СӨЗДЕР
Сөз басында
Латынша
evakýasiа
evfemizm
ekskýrsiа
elegiа
emal
emosiа
emýliаtor
ensiklopediа

Кирилше
эвакуация
эвфемизм
экскурсия
элегия
эмаль
эмоция
эмулятор
энциклопедия
Сөз ортасында

Латынша

Кирилше
бельэтаж
дуэль
игрэк
поэтика
Сөз соңында

beletaj
dýel
igrek
poetika
Латынша
aloe
aforfe
karate

Кирилше
алоэ
афорфэ
каратэ
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Ф ӘРПІ БАР СӨЗДЕР
Сөз басында
Латынша
fakýltet
feleton
filosofiа
film
fonetika

Кирилше
факультет
фельетон
философия
фильм
фонетика
Сөз ортасында

Латынша

Кирилше
асфальт
афорфэ
коэффициент
реформа
Сөз соңында

asfalt
aforfe
koeffisient
reforma
Латынша

Кирилше
археограф
ауксонограф
аэрограф

arheograf
aýksonograf
aerograf

7 В ӘРПІ БАР СӨЗДЕР
Сөз басында
Латынша
vakýým
vaksina
vals
valiýta
violonchel

вакуум
вакцина
вальс
валюта
виолончель
Сөз ортасында
Латынша

abbreviatýra
avans
avantiýra
adverbial

Кирилше

Кирилше
аббревиатура
аванс
авантюра
адвербиал
Сөз соңында
88

Латынша

Кирилше
бефстроганов
генитив
рецидив
фиксатив
эксклюзив

befstroganov
genitiv
residiv
fiksativ
ekskliýziv

8 Қайталама сс, мм, лл, тт, фф, нн, бб, рр, пп, дд, кк, уу дыбыстарын
білдіретін әріптер бар сөздер
ӘРІП ТІРКЕСІ: СС
Латынша
aksessýar
assambleiа
assimiliаsiа
assonans
bassein
biomassa
stiýardessa

Кирилше
аксессуар
ассамблея
ассимиляция
ассонанс
бассейн
биомасса
стюардесса

ӘРІП ТІРКЕСІ: ММ
Латынша
asimmetriа
gemogramma
grammatika
dilemma
immigrasiа
immýnitet
programmist
telegramm

Кирилше
асимметрия
гемограмма
грамматика
дилемма
иммиграция
иммунитет
программист
телеграмм
ӘРІП ТІРКЕСІ: ЛЛ

Латынша
allergiа

Кирилше
аллергия
89

аллонж
доллар
иллюстрация
интеллект
колледж
коллектор

allonj
dollar
illiýstrasiа
intellekt
kolledj
kollektor

ӘРІП ТІРКЕСІ: ТТ
Латынша

Кирилше
аттестат
аттракцион
аттракция

attestat
attraksion
attraksiа

ӘРІП ТІРКЕСІ: ФФ
Латынша

Кирилше
аффект
аффрикат
дифференциация
коэффициент

affekt
affrikat
differensiasiа
koeffisient

ӘРІП ТІРКЕСІ: НН
Латынша
anneksiа
annigiliаsiа
annotasiа

Кирилше
аннексия
аннигиляция
аннотация
ӘРІП ТІРКЕСІ: ББ

Латынша
abbreviatýra
gabbro

Кирилше
аббревиатура
габбро
ӘРІП ТІРКЕСІ: РР
90

Латынша
aberrasiа
anterriným
barrel
korrespondent

Кирилше
аберрация
антерринум
баррель
корреспондент
ӘРІП ТІРКЕСІ: ПП

Латынша

Кирилше
аппарат
аппарель
апперкот
оппозиция

apparat
apparel
apperkot
oppozisiа

ӘРІП ТІРКЕСІ: ДД
Латынша
býdda
býddizm

Кирилше
будда
буддизм
ӘРІП ТІРКЕСІ: КК

Латынша
akkýmýliаtor
akkreditasiа
akkord
akkordeon

Кирилше
аккумулятор
аккредитация
аккорд
аккордеон

9 -КТ, -НГ, -НД, -НТ, -МБ, -СК, -РД, -ДЖ, -ПТ, -СТР, -КС, -НК, -СТ, -РК, РГ, -ОГ ӘРІПТЕР ТІРКЕСІ БАР СӨЗДЕР
ӘРІП ТІРКЕСІ: КТ
Латынша
affekt
dialekt
infarkt

Кирилше
аффект
диалект
инфаркт
91

pýnkt
fakt

пункт
факт
ӘРІП ТІРКЕСІ: НГ
Латынша

Кирилше
дифтонг
маркетинг
митинг
фиксинг
франчайзинг

diftong
marketing
miting
fiksing
franchaizing

ӘРІП ТІРКЕСІ: НД
Латынша

Кирилше
голланд
секунд
фонд
фотостенд

golland
sekýnd
fond
fotostend

ӘРІП ТІРКЕСІ: НТ
Латынша
abitýrient
abonement
debiýtant
doktorant
menedjment
parlament
prezident

Кирилше
абитуриент
абонемент
дебютант
докторант
менеджмент
парламент
президент
ӘРІП ТІРКЕСІ: МБ

Латынша
romb
tromb
iаmb

Кирилше
ромб
тромб
ямб
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ӘРІП ТІРКЕСІ: СК
Латынша

Кирилше
арабеск
бейнедиск
киоск

arabesk
beinedisk
kiosk

ӘРІП ТІРКЕСІ: РД
Латынша

Кирилше
авангард
арьернард
бильярд
кроссворд
ломбард

avangard
arernard
biliаrd
krossvord
lombard

ӘРІП ТІРКЕСІ: ДЖ
Латынша
belýdj
kartridj
kottedj

Кирилше
белудж
картридж
коттедж
ӘРІП ТІРКЕСІ: ПТ

Латынша

Кирилше
акцепт
эвкалипт
рецепт

aksept
evkalipt
resept

ӘРІП ТІРКЕСІ: СТР
Латынша
vahmistr
ministr
orkestr

Кирилше
вахмистр
министр
оркестр
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ӘРІП ТІРКЕСІ: КС
Латынша

Кирилше
аппендикс
аффикс
бифштекс
сфинкс

appendiks
affiks
bifshteks
sfinks

ӘРІП ТІРКЕСІ: НК
Латынша

Кирилше
банк
франк

bank
frank

ӘРІП ТІРКЕСІ: СТ
Латынша

Кирилше
беллетрист
букинист
гимназист
гуманист

belletrist
býkinist
gimnazist
gýmanist

ӘРІП ТІРКЕСІ: РК
Латынша

Кирилше
киноочерк
фейерверк
цирк

kinoocherk
feierverk
sirk

ӘРІП ТІРКЕСІ: РГ
Латынша
hirýrg
dramatýrg
aisberg

Кирилше
хирург
драматург
айсберг

94

ӘРІП ТІРКЕСІ: ФТ
Латынша

Кирилше
ландшафт
шрифт

landshaft
shrift

ӘРІП ТІРКЕСІ: ОГ
Латынша
anesteziolog
antropolog
arheolog
bakteriolog
geolog
gidrolog

Кирилше
анестезиолог
антрополог
археолог
бактериолог
геолог
гидролог

10 ЖІҢІШКЕЛІК БЕЛГІСІ (Ь) БАР СӨЗДЕР
Латынша
avtomobil
ansambl
vedomost
dirijabl
povest
spektakl
ansambl
vedomost
dirijabl
povest
spektakl

Кирилше
автомобиль
ансамбль
ведомость
дирижабль
повесть
спектакль
ансамбль
ведомость
дирижабль
повесть
спектакль
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