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АЛҒЫ СӨЗ
Ұсынылып отырған ғылыми-зерттеу жұмысы «Латын графикалы жаңа
ұлттық әліпби негізінде қазақ жазуын жаңғыртудың ғылыми-лингвистикалық
базасын әзірлеу» атты бағдарламалық-мақсатты қаржыландыру жобасында
көрсетілген міндеттерді жүзеге асыру мақсатында әзірленген.
Латыннегізді қазақ әліпбиі бекітілгеннен бастап ілгері шығарылған
саяси-әлеуметтік, ұлттық-мәдени талаптарға сәйкес арнаулы мамандар
тарапынан қазақ тілі емлесінің ережелерін жаңарту, жаңғырту бойынша
қыруар жұмыстар атқарылды. Қазіргі қазақ әдеби тілінің лексикалықграмматикалық жай-күйіндегі динамикалық өзгерістер зерделенді; латын
графикасына көшкен түркітектес елдердің тәжірибесі талданды; қазақ тілінің
дыбыстық қоры мен дыбыстық әлеуеті, қазақ сөзінің фонологиялықфонетикалық сипаттамалары, әдеби тілдің нормалары, латыннегізді әліпби
бойынша қазақ орфографиясын оңтайландыру жолдары жан-жақты
сараптаудан өтті. Атқарылған жұмыстардың нәтижесінде Қазақ
орфографиясы негізгі ережелерінің ғылыми негіздемесі (концепциясы) ресми
басқосуда мақұлданды және Қазақ тілі емлесінің негізгі ережелерінің жобасы
түзілді.
Ендігі кезекте жаңа әліпби және жаңа мазмұнды Емле ережелері
негізінде бірнеше ортологиялық құралдар, ең бастысы – Орфографиялық
сөздік әзірлеу жұмысы айрықша маңызды болып отыр. Осыған байланысты
алдымен Орфографиялық сөздіктің жобасын (Орфографиялық проспект)
түзудің қажеттілігі мен маңыздылығы айқын байқалды. Қазақ сөзінің
орфографиялануын – қазақ тілі емлесінің теориялық негіздемелерін тағы да
бір рет ғылыми тұрғыдан тиянақтау, тілдік бірліктердің латыннегізді әліпби
ретімен таңбалануындағы сипаттарды, емлесі мен таңбалануы ойландыруды,
реттеуді, бірізділендіруді қажет ететін тілдік бірліктерді жинақтай отырып,
тұжырымдар ұсыну арқылы Орфографиялық проспект түзу ортологиялық
құралдарды сапалы әзірлеуде тиімділік танытты.
Ғылыми-зерттеу жұмысы 2 тараудан және 10 тармақтан тұрады.
І тарауда қазақ емлесінің жаңа мазмұнында басшылыққа алынатын
негізгі және қосалқы принциптер, дауысты және дауыссыз дыбыстар
емлесінде тілдің дыбыстық қорының сақталуы мен фонетикалықфонологиялық ерекшеліктер, бөлек және бірге жазылатын сөздердің, қос
сөздердің, сондай-ақ бас әріптің орфограммасындағы қиындықтар және
олардың ғылыми-практикалық шешімдері, шеттілдік сөздердің латыннегізді
әліпби бойынша таңбалануының және қысқарған сөздер емлесінің
проблемалары баяндалған.
ІІ тарауда қазақ тіліндегі тілдік бірліктердің орфографиялануы
көрсетілген. Алғашқы тарауда жүйеленген құрылымға сәйкес түбір сөздердің,
оның ішінде орфографиялық сөздікте шешімін табуға тиісті емлесі қиын
сөздер мен жарыспалы қатарлардың (ánji (etn.),ánjimdi, búrkittiń ánjimdisi;
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қырсаулану – құрсаулану; мұсатыр – мүсәтір; ажуа – әжуа; марқабат –
мархабат; áskerbasy, áskerbasyna, áskerbasysy; áskerbasylyq, áskerbasylyǵy;
бірге, бөлек жазылатын және қос сөздердің (áýealań; áýeapat; көзжұмбайлық,
көзтартар, көзтүрткі; betimen-bet, boı-basy); қысқарған сөздер мен шеттілдік
сөздердің (ÁJK-ge, AITV-ǵa; юстерлеу, целлофан, целлюлоза, цоколь,
апперцепция, аттракцион) ықшамдалған үлгілері топтастырылған.
Ғылыми-зерттеу жұмысының ғылыми жетекшісі – филология
ғылымдарының докторы, профессор Н.Уәли.
Ғылыми-зерттеу жұмысын орындаушылар – Қазақ орфографиясының
негізгі принциптері (профессор Н.Уәли); Қазақ тіліндегі әріптердің емлесі
(ҰҒА корреспондент мүшесі, профессор З.Базарбаева және филология
ғылымдарының кандидаты Ж.Жұмабаева);
Түбір сөздердің жазылуы
(филология ғылымдарының кандидаты, доцент Н.Әміржанова);
Бөлек
жазылатын сөздердің емлесі және Бірге жазылатын сөздердің емлесі
(филология ғылымдарының кандидаты, доцент А.Әмірбекова); Қос сөздердің
және дефис арқылы жазылатын сөздердің емлесі (профессор Б.Момынова);
Қазақ тіліндегі бас әріп орфограммасы: кодификациялау барысында
туындаған қиындықтар және олардың шешімі (профессор А.Алдаш және
филология ғылымдарының кандидаты, доцент Н.Әміржанова); Қазақ әдеби
тіліндегі қысқарған сөздер: қалыптануы және орфографиялануы (профессор
А.Алдаш); Шеттілдік сөздердің латыннегізді әліпби бойынша таңбалануы
(профессор А.Алдаш); Сөздердің тасымалдануы (профессор А.Алдаш).
Еңбектің материалдарын жинақтау мен реттеу жұмыстарына тіл
мәдениеті бөлімінің қызметкерлері (Ш.Қазақбаева, Г.Рахман, Е.Маралбек)
қатысты.
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І ТАРАУ. ҚАЗАҚ СӨЗІНІҢ ОРФОГРАФИЯЛАНУЫ
(қазақ тілі емлесінің теориялық негіздемелері)
1.1 Қазақ орфографиясының негізгі принциптері
Негізгі принциптер. Дыбысталған сөздің, әдетте, әртүрлі жазылмауы,
сондай-ақ оның әрқилы оқылмауы шарт. Бір сөзді әркім өз бетінше оқып, өз
алдына жазатын болса, жазу-сызудың коммуникациялық мәні болмайды.
Сондықтан дыбысталған сөзді хатқа түсірудің және оны сөйлеуде қайта
жаңғыртудың жазарман мен оқырманға ортақ негізі болуға тиіс. Жазуда және
жазылған сөзді жаңғыртуға басшылыққа алынатын негіз орфографиялық
ұстаным (принцип) деп аталады. Жазу теориясында орфографиялық
принциптің айқындалған бірнеше түрі бар. Мысалы, Л.В.Зиндердің [1]
көрсетуінше тілдің жүйесіне, лайықталған
принциптер уәждемелі
(мотивированные), ал тілдің өз бітімінен тысқары принциптер уәждемесіз
(немотивированные) принциптер деп аталады. Уәждемелі принциптерге
фонетикалық, фонематикалық, морфематикалық, грамматикалық принциптер
жатады.
Ал
уәждемесіз
принциптерге
дәстүрлі,
айырмыс
(дифференцирующий), транслитерациялық, транскрипциялық, түпнұсқа
(цитатный) принциптер жатады. Қазақ тілінің орфографиялық сөздіктерінен,
Анықтағыштан (1974) осы аталған принциптер бойынша барлығынан дерлік
мысал табуға болады. Әрине, оларға нақты талдау жасай отырып, қай сөздің
қандай принциппен жазылғанын көрсету, жалпы қазақ орфографиясының
принциптерін зерттеудің жеке объектісі етіп алу болашақтағы зерттеулердің
бірі болмақ. Ал біздің бұл жердегі мақсатымыз – жоғарыда аталғандардың
ішінен орфографияда басшылыққа алынып жүрген негізгі принципті дәлдей
түсу және кейбір қосалқы принциптердің қолданылу мүмкіндіктері мен
себептерін көрсету.
Қазақ жазуының ұстанып отырған қазіргі принципі алдымен жоғарыда
аталған принциптердің уәждемелі типіне жататыны еш дау туғызбайды. Бірақ
осы аталған топқа енетін принциптердің ішінде қазақ орфографиясы
фонетикалық, я болмаса морфематикалық немесе грамматикалық
принциптердің қайсысын басшылыққа алып отыр (алуға тиіс) деген мәселе
даулы болып есептеледі. Бұл жерде зерттеушілердің пайымдаулары мен пікірі
бір жерден шыға бермейді.
Профессор Құдайберген Жұбановтың қазақ жазуы мен орфографиясы
бойынша аса ірі фонетист ғалым ретінде де, халық ағарту саласындағы қоғам
қайраткері ретінде де іргелі зерттеулер жазып, практикалық маңызды
жұмыстар атқарған ғалым екендігі мәлім.
Ғалымның ғылыми мұрасын өткен күндердің мирасы ретінде
қарастыру бар да, оның теориялық тұжырымдарына қайта үңіліп, бүгінгі
ізденіс зерттеулерге арқау етіп алу бар.
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Ғалым мұраларының бір саласы кезінде күн тәртібінде тұрған тіл
құрылысы проблемаларын шешіп беріп, зерттеу нәтижелері, ұсыныс пікірлері
тіл практикасында бірте-бірте орныға түскен еңбектер болса, екінші бір
саласы – өз кезеңінен оқып тұрған теориялық ізденістері мен зерттеулері.
Қазақ тілінің программалары, емле жобалары алфавит мәселелері т.б.
жөнінде зерттеу еңбектерінің қолданбалы мәні зор болды. Бір ғана мысал,
[ый], [ій] дыбыстарын и және [ұу], [үу] дыбыстарын у арқылы бір таңбамен
белгілеу жөніндегі Қ.Жұбановтың жазу теориясына негізделген жобасы қазақ
орфографиясында бірте-бірте орнығып, 1967 жылғы Ережеде біржола
заңдастырылды. Ал ғалымның біріккен сөздер, буын жігі, тарихи фонетика
мен этимология, орфография мәселелері т.б. сала-сала зерттеулері қазақ тіл
білімінің хрестоматиялық беттері деуге болады. Мәселен, жазу нормаларын
сөз етсе де, қазақ орфографиясының ғылыми негіздеріне қатысты мәселелерді
қарастырса да ғалымның бұл аталған саладағы еңбектеріне зерттеуші
тоқталмай өте алмайды. Ғалымның жазу, орфография жөніндегі теориялық
зерттеулерін бағдарға ала отырып, әлі де басы ашылмаған мәселелерді сөз
етуге болады. Солардың бірі – қазақ орфографиясының принципі. Бұл
жөнінде де Қ.Жұбановтың зерттеулері, айтқан ойлары, сөйлеген сөздері мен
ұсыныс пікірлері қазіргі жазу нормаларының жай-күйін бағдарлауға, емле
принциптерінің кейбір уәждемесін (мотивтерін) қайта қарауға ойтүрткі
болады. Кезінде проф. Қ.Жұбанов «емле негізіне қожа сол тілдің жаратылыс
заңы болуға керек. Тіліміздің жаратылысына қарасақ, емле дыбыс негізді
(фонетикалық принцип негізді – Н.У.) болуға керек [2] деген болатын. Ал
соңғы онжылдықтардағы оқулықтар мен зерттеулерге назар аударсақ, қазіргі
кездің
өзінде қазақ орфографиясындағы жетекші принцип жөнді
айқындалмаған
деуге
болады. Мысалы,
кей оқулықтарда: «Қазақ
орфографиясының негізгі
принципі – морфологиялық принцип.
Морфологиялық принцип күллі түркі тілдері үшін қолайлы принцип болып
саналады. Бұлай дейтініміз түркі тілдерінің табиғаты, атап айтқанда, ондағы
сөздердің морфологиялық құрылысы және олардың түбір тұлғасының
сақталу ерекшелігі – осылардың бәрі жазуда морфологиялық прицип ең
жанасымды, ең қолайлы деуіміз де осыдан» [3] десе, кейбір зерттеулерде қазақ
орфографиясы фонетика-морфологиялық принципке негізделген деп
тұжырымдайды.
Міне, осы аталған үш бағытты қазіргі жазу нормасы тұрғысынан
қысқаша салыстыра қарауға тура келеді. Алдымен морфологиялық принцип
жайында. «…Сөздерге сөз тудырушы аффикстер мен сөз түрлендіруші
аффикстер жалғанғанда, екі сөз бірігіп немесе өзара тіркесіп айтылғанда,
сөздер мен сөз тіркестерінің айтылуы өзгеріп, әр түрлі дыбыстық өзгерістерге
ұшырайды. Морфологиялық принцип дыбысталудағы бұл ерекшеліктерді
ескермей, сөз құрамындағы сыңарлардың жеке тұрғандағы қалпын сақтап
жазуды басшылыққа алады. Мысалы: басшы (башшы емес), ұшсын (ұшшын
емес), сәнқой (сәңқой емес), көрінбейді (көрімбейді емес), қазанғап (қазаңғап
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емес), әркім (әргім емес), көзқарас (көзғарас емес), Сарыарқа (Сарарқа емес)»
[4].
Осында айтылғандай, морфологиялық прицип бойынша сөздің
морфемалық құрылымы сақталып жазуға тиіс. Бірақ қазіргі жазу
тәжірибеміздің орныққан нормалары осы талапқа толық жауап бере ала ма?
Алдымен мынадай топтағы сөздердің жазылуына назар аударсақ, бұлардың
морфемалық құрамы өзгеріссіз жазылған деуге болмайды. Мысалы: ақ –ағар
(ақар емес), көк – көгер (көкер емес), жақ-жағын (жақын емес), тақ – тағын
(тақын емес), бақ – (бағыл емес), ойын – ойна (ойына емес), орын – орна
(орына емес), сарын – сарна (сарына емес), сары – сарғай (сарығай емес),
қозы – қоздау (қозылау емес); халық – халқы (халығы емес), жоғарғы –
жоғары (жоғарығы емес), мүлік – мүлкі (мүлігі емес), әріп – әрпі (әрібі емес),
қап – қабы (қапы емес), сап – сабы (сапы емес), көп – көбі (көпі емес). Сондайақ морфологиялық принцип бойынша қосымшалардың бір ғана варианты,
мысалы –лар алынуы керек те, қалғандары (-дар, -дер, -тар, -тер) оның жай
ғана дыбыстық өзгерістері ретінде жазуда еленбеуге тиіс.
Міне, бұл тәрізді сөздердің жазылуын морфологиялық принцип
бойынша түсіндіруге болмайды және қазақ орфографиясындағы жетекші
принцип морфологиялық деген тұжырымға шүбәмен қарауға тура келеді.
Морфемалық құрамы дыбыстық өзгеріске түскен күйде, яғни фонетикалық
принциппен жазылатын сөздердің саны «түбірі» сақталып жазылатын
сөздерден аз емес. Осындай себепке байланысты болу керек, соңғы кездегі
зерттеулерде қазақ орфографиясы фонетика-морфологиялық принципке
негізделген деген пікір орын ала бастады.
Проф. Қ.Жұбанов қазақ жазуы фонетикалық принципті ұстануы керек
деген пікірде болды. Ғалымның сондағы сүйенген негізі мен ғылыми
дәлелдері қандай? Ғалым мұрасын оқи отырып, осы сұрауға жауап іздесек,
экстралингвистикалық және таза лингвистикалық екі түрлі жайтты аңғарамыз.
Біріншісі – Қ.Жұбанов – тіл практикасында демократияшыл көзқарасты
дәйекті ұстанушы әрі орнықтырушы ғалым. Ғалымның бұқарашыл
платформасы жазу, терминология, емле, орфографиялық принциптер туралы
ойлары мен зерттеулерінен айқын танылады.
…Тілдің әліпбиінен бастап, жоғарғы сатысына жеткенше төңкеріс
практикасының, ілім-техниканың не бір игілігін сөзбен айтып, ашып бере
аларлық дәрежеге жеткізудің өзі де емле мен терминологиядан аулақ болмақ
емес. Мәдениетті таңдап, жасап шығарушы тап та, оны керек қылушы тап та
– еңбекші тап болған соң, емле мен терминологияның қызметі – сол қалың
еңбекшінің қолын мәдениетке жеткізу болады да, ондай кезде емле мен
терминология мәні әсіресе зор болады.
«…Сонымен, емлені қайта тексергенде, ең алдымен оны қалың елге
еңбекші бұқараға түсінікті, жеңіл қылып шығару жағын ескеру керек» дей
келіп, «Қазір біз туыс жүйелі морфологиялық емлені қабылдасақ, бізде де
ағылшындардікі және басқа елдердікі сияқты дәстүрлі жазу болады» [5] дейді.
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Шындығында, морфологиялық принцип бойынша көп вариантты
қосымшалардың бір ғана нұсқасы таңбалануы керек те, қалғандары еленбеуге
тиіс. Бұл бағыт, әрине, жазба тілдегі шарттылықты көбейтеді. «Көптік
жалғауының қазақша төрт түрі бар. Біз оның бәрін тастап, жалғыз «лар» -ді
ұстап қала алмаймыз. Мұнан оқыту жұмысы ауырлайды, сауаттану жұмысы
қиындайды. Сауаттану жұмысы тезірек жүру үшін жазуда сөз естілуіне жақын
болуы керек» [5]. Оппоненттерімен пікірталасында ғалымның мұндай
қарапайым мысалға жүгінуінің себебі жоқ емес. Морфологиялық принцип
бойынша қосымшалардың қалыптасқан варианттарын бөле-жарып, бірер
нұсқасына артықшылық беру тілдің ғасырлар бойына қалыптасқан шын
қалпынан қол үзу болар еді.
Емле ережелері мен принциптерін белгілеуде ғалым тек
экстралингвистикалық, әлеуметтік факторларға сүйеніп қоймай,
таза
лингвистикалық дәлелдерге де иек артып отырды. «Жалғауды туыс жүйесімен
жазу үшін оның тарихын, бұрын қалай жазылып жүргенін, қысқасы, алғашқы
нұсқасын білу керек. Жалғаудың қай түрі тұңғыш, қай түрі кенже екенін бұл
күнгі тіл білімі танып біле алмайды. Мәселен, -дар көнерек пе, я -лар ескірек
пе, болмаса -тар кәрі ме,
оны дәлелдеу мүмкін емес.[5] Тіпті
реконструкциялау әдісімен бұл формалардың архетипін тапқанның өзінде,
қазіргі жазу практикасында оның соншалықты үлкен мәнге ие бола қоюы
неғайбыл.
Сонымен, Қ.Жұбановтың айтуынша қазақ тілінің дыбыс жүйесіне сай
келетін бірден-бір принцип – фонетикалық принцип. Ал олай болса,
фонетикалық принципке қарама-қарсы қойылып, яғни «морфологиялық
принцип» деген айдармен таңбаланып жүрген басшы – [басшы], түнгі –
[түңгү], көзсіз – [көзсүз] т.б. сөздердің жазылу нормасын қалай түсінеміз?
Мұндай топтағы сөздердің саны едәуір және өз жүйесі бар. Сондықтан
оларды
«Ереже ескертусіз болмайды» деген рубликаға жатқызу тіл
шындығына сай келмейді. Тегінде, бұл топтағы сөздердің жазылуын
фонетикалық принципке қарама-қарсы қоюымыздың өзі дұрыс па? Әрине,
фонетикалық принципті «қалай естілсе, солай жазылады» деп түсінсек, онда
басшы, түнгі, бізсіз т.б. сөздер морфологиялық принципке негізделген деп,
фонетикалық принципке қарама-қарсы қоюға болар еді. Бұл жерде
фонетикалық принциптің өзін анықтап алу қажет тәрізді. Қ.Жұбанов «жазуда
сөз естілуіне жақын болу керек» дейді, яғни бұл ұғым «қалай естілсе, солай
жазылады» деген формуламен бірдей емес. «Фонетикалық принцип, дәлірек
айтқанда фонематикалық принцип, әрине, «қалай естілсе, солай жаз» дегенді
білдірмейді» [6]. «Фонематический принцип имеет большую обьяснительную
силу, чем морфологический: понятие фонематический принцип полностью
покрывает понятие морфологический принцип и сверх того, обьясняет те
факты, которые не могли быть обьяснены в терминах морфологического
принципа, а именно, неизбежные отступления от единообразной передачи
морфем в случае морфологических чередований» [7].
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Шындығында, фонетикалық принципті «қалай естілсе, солай жазылады»
деп білу бұл принцип туралы түсінігімізді шатастырып, жазу тәжірибесінде
оны дұрыс қолдануға кедергі болады. Егер «сөз қалай естілсе, солай
жазылады» деген қағидаға сүйенсек, түн деген сөзді түнь, тын деген сөзді
тын түрінде жазып, н дыбысының жуан-жіңішкелік қасиетін жеке-жеке
таңбалар едік. Немесе сауда сөзі сауда, ал саудагер сөзі сәудәгер түрінде
жазылар еді. Бірақ бұлай жазу фонетикалық принциптің емес, фонетикалық
транскрипцияның міндеті. Қазақ жазуында [н`] мен [н], [т`] мен [т] тәрізді
дауыссыздардың жуан-жіңішкелігінің арнайы таңбаланбауы сондықтан.
Әрине, жазу мен транскрипция әуелден екі басқа нәрсе. Дыбыс жазуы
дыбысталған сөздің айна-қатесіз көшірмесі емес. Оның қызметі алдымен ой
мен сезімді жеткізу. Сондықтан дыбыс жазуында фонологиялық жүктемесі
жоқ, фонетикалық қоршауға тәуелді небір дыбыс құбылыстары ескерілмейді.
Жазу теориясының аса терең білгірі Л.В.Шербаның ертеректе айтқан мынадай
пікірі бар:
«Многим казалось и кажется, что наше практическое письмо, не
обозначая более тонких звуковых нюансов языка, должно считаться
неточным. Это насколько не отвечает действительному положению вещей,
что скорее можно было бы поддерживать обратное, т.е. что оно было бы
неточным, если бы стремились обозначать все эти нюансы» [8].
Жазу теориясына қатысты бұл мәселеге Қ.Жұбанов дер кезінде назар
аударған болатын. Дыбыстық қоршауға тәуелді кез-келген дыбыстық
құбылысты жазуда таңбалай беру, Қ.Жұбанов айтқандай, ультрафонетик [5]
бағытқа бой ұру болар еді.
Бірақ мәселенің қиындығы мынада: фонологиялық жүктемесі жоқ
немесе ультрафонетик (Қ.Жұбановтың терминологиясы) құбылыстарын
фонологиялық мәні бар дыбыс құбылыстарынан қалай ажыратамыз? Фонема
теориясы бойынша бір фонеманың бірнеше реңкі болуы ықтимал, яғни
фонетикалық қоршау қанша болса, фонеманың реңкі де сонша болады. Бірақ
солардың ішінде фонетикалық қоршауға неғұрлым тәуелсізі – негізгі реңк.
Фонологиялық жазудың ерекшелігі бойынша фонемалардың негізгі реңкі
таңбаланады да, фонетикалық қоршауға тәуелді реңктері ескерілмейді.
Мысалы, жұмұсшұ деп жазбай, жұмысшы деп жазу себебімізді осы
тұрғыдан түсіндіруге болады. С/ш алмасуы фонетикалық ортаға тәуелді, яғни
[с] мен [ш] іргелес келген барлық жағдайда <с> фонемасы [ш] реңкіне көшеді.
Бұл іргелестікте <с>-ның басқа альтернациясы болмайды. Осы типтес
өзгерістерді шартты түрде жалпы фонетикалық алмасу деп атауға болады.
Бұл топтағы дыбыс алмасулардың өздеріне тән белгілері бар.
Жалпы фонетикалық алмасулардың морфемаға қатысы жоқ. Мейлі ол
үстеу жасайтын қосымша мен қалау рай тұлғасы болсын немес шартты райдың
жұрнағы болсын, сондай-ақ «жоқтықты» білдіретін аффикс болсын, бәрі бір,
талғампаздық болмайды. Фонема реңктері талғаусыз өзгере береді: құсша –
[құшша]; ысшы – [ышшы]; безсе [бессе], бізсіз [біссіз]. Ал кейбір дыбыс
9

өзгерістерінде
мұндай қасиет жоқ, мысалы, қ/ғ, к/г, п/б белгілі бір
морфемалардың аясында болады: тұрақ – тұрағы, бұлақ – бұлағы, қазақ –
қазағы, бірақ қазақы (сын емес); қырық – қырығы (сын есім); бірақ қырқы зат
есім (этнографизм); дарақ – дарағы, бірақ дарақы (сын есім); тақ –тағыл,
бірақ тақыл (зат есім); бақ – бағыл, бірақ бақыл (зат есім); қап – қабы, бірақ
қапы қалу; сап – сабы, бірақ еңбек сапында т.б. Белгілі бір морфемалардың
аясында болатын мұндай өзгерістерді алдыңғы типтегі алмасулардан
бөлектеп, морфонологиялық алмасулар деп атауға
болады. Әрине,
морфонологиялық алмасулар да фонетикалық алмасу, бірақ бұл алмасулар
белгілі бір морфемалардың жүйесінде ғана көрінеді. Мысалы, көптік
жалғауының дауыстылар мен /у/, /й/ сонорларынан соң л /-лар, -лер вариант
түрінде болуы осы морфемаға қатысты: қала-лар, тау-лар, тай-лар. Тап осы
жүйе -лық, -лік аффикстерінде де қайталанады: қала-лық, тай-лық. Бірақ өзге
морфемада, мысалы септік жалғауында, бұл жүйе басқаша сипат алады: қалада, тау-да, тай-да.
Жалпы фонетикалық алмасудың морфонологиялық алмасудан тағы бір
айырмашылығы бар. Егер орфоэпиялық нормадан әдейі ауытқи отырып,
артикуляциялық жақтан әнтек нық айтуға тырыссақ, қосымша реңктегі
фонема өзінің негізгі реңкіне көшуге мүмкіндік алады: [башшы] – басшы,
[кешегелді ] – кеше келді т.б. Мектеп мұғалімдері оқыту процесінде,
дикторлар радиодан ән тексін үйреткенде, мұндай мүмкіндікті нормадан әдейі
ауытқи отырып, ара-тұра пайдаланып отырады. Тіпті сөз мағынасын
айқынырақ ажырату үшін кей контексте [к] -ні әнтек нық айтып, фонеманы
негізгі реңкте дыбыстауға тырысамыз: [сексеуүлдүң күлү] сексеуілдің күлі,
салыстырыңыз: [сексеуілдің гүлү] сексеуілдің гүлі.
Ал морфонологиялық алмасулар орфоэпиялық нормадан бұлайша әдейі
ауытқуға ырық бермейді. Мысалы, ақ – ағар сөзін
«ақар» түрінде
дыбыстаудың мәні жоқ.
Дыбыстардың жалпы фонетикалық алмасуы мен морфонологиялық
алмасуы бір сөздің шенінде де кездесе береді. Мысалы, <қ> фонемасының
сөз қолданыста бірнеше реңкі болуы ықтимал:
1) [қырық] дегендегі [қ] – негізгі реңк;
2) [қырығы] дегендегі [ғ] – фонетикалық қоршауға біршама тәуелсіз
реңк-морфонологиялық алмасу;
3) [отызғырық] отыз-қырық дегендегі [ғ] – фонетикалық қоршауға
тәуелді реңк, жалпы фонетикалық алмасу;
4) қырқы (этнографизм), қырық [қырығы] қырқы – тарихи алмасу.
Осы салыстырудан байқайтынымыз, қазіргі жазу нормасында жалпы
фонетикалық алмасуларға қатысты дыбыстық өзгерістер жазуда арнайы
таңбаланбайды да, бұған керісінше, морфонологиялық алмасулар жазуда
жүйелі
түрде бейнеленіп отырады. Осы тұрғыдан қарағанда проф.
Қ.Жұбановтың «қазақ емлесі дыбыс негізді болуы керек» дейтін тезисін
жалпы фонетикалық алмасудың жазу-сызуда еленбей ерекшелігімен, сондай10

ақ морфонологиялық алмасулардың арнайы таңбаланатын сипатымен
ұштастыра қарауға болады.
Қосалқы принциптер. Тіл-тілдің дыбыс жүйесіндегі алшақтық пен
өзгешелікке, әліпбидегі әріп санының әр түрлі болуына байланысты көптеген
елдің жазу-сызуында тілдің ішкі жүйесі мен заңдылығынан тысқары
жазылатын шеттілдік сөздер, сөз топтары болады. Коммуникациялық жақтан
қолайлы болу үшін олар негізінен уәждемесіз принциптер (дәстүрлі,
айырмыс, транслитерациялық, транскрипциялық, түпнұсқа принциптері)
бойынша жазылады.
Қазіргі қазақ жазуында фонематикалық принциптен кейінгі жүйелі
түрде қолданылып келе жатқан принциптің бірі – түпнұсқа принципі.
Түпнұсқа принципі әліпбиі ұқсас болған жағдайда шеттілдік сөздердің
графикалық нұсқасын сол күйінде жазу үшін пайдаланылады. Ол үшін
әліпбиде төл сөздерді жазуда қолданылатын әріптерден басқа арнайы
графикалық таңбалар жүйесі алынады. Мысалы қазіргі қазақ әліпбиіндегі
в, й, ф, х, ц, щ, ч, э, ю, я, ь, ъ тәрізді әріптер шеттілдік сөздерді түпнұсқа
принципі бойынша жазу мақсатымен алынған.
Қазақтың төл сөздерін таңбалайтын әліпбидегі әріптермен (тіркесімен)
де шеттілдік сөздерді жазуға болады: ц – тс, ч – тш, сондай-ақ в әрпін
әліпбидегі у-мен ертеректегі және қазіргі жазу тәжірибесіндегідей, мысалы,
тауар, Еуропа т.б. , ф, әрпінің қызметін п-мен (бұл да тәжірибеде бар,
мысалы, порым, пасон т.б.), э әрпін әліпбидегі е-мен, ал жуан ъ жіңішкелікті
ь білдіретін таңбалардың қызметін қазақ тілінің дауыстыларын таңбалайтын
әріптермен беруге болады. Бірақ қазіргі қазақ жазуы бұл жолды ұстанбады.
Оның түрлі-түрлі себептері де болды. Сол себептердің негізгісін проф.
Р.Ғ.Сыздықова былай деп көрсетеді: «Кірме сөздердің жазылуы қазақ
емлесінің барлық кезеңінде де күн тәртібінен түспей келеді. Әсіресе бұл
проблема латынға көшкен кезде қатты қойыла бастады. Бұған қазақ тіліне,
оның жазба дүниесіне 20-30 жылдардан бастап орыстың өз сөздері (совет,
совхоз, колхоз, союз, гудок, наград т.б.) мен «интернационалдық» деп
аталатын дүниежүзілік ортақ сөздер – ғылыми-техникалық терминдердің
молынан ене бастауы түрткі болды. Бір ғажабы, осы кездің өзінде термин
сөздердің жазылуына қатысты емле қағидаларының саны (18) қазақтың төл
сөздерінің орфографиясына арналғандарынан (12) асып түсті.
Сөйтіп, латын жазуы кезінде «шет тілдік термин сөздерді жазуда қазақ
тілінің дыбыс заңдары негізге алынады» деп қабылданған ереже бойынша бір
сөзді әркім өзінше дыбыстап, бірнеше тұлғада таңбалануы қиындық келтіріп
отырғанын Қ.Жұбанов, С.Аманжолов сияқты мамандар атап көрсетті.
…Сондықтан 1940 жылы «орыс жазуын» қабылдағанда, орыс тілінен
жаңадан енген сөздер, әсіресе терминдер сол орысша тұлғаланған түрінде
өзгертілмей жазылсын» деген ереже осы қиындықтан шығудың амалы ретінде
қолайлы болған болу керек» (Тағы да бүгінгі емлеміз жайында. Егемен
Қазақстан, 1993, 27 наурыз). Автордың айтуынша, тіпті кейбір шеттілдік
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сөздер он алты нұсқада жазылған екен. Ондай сөздердің ғылыми негізге
сүйене отырып белгілі бір нұсқасын алуға қазақ жазуының теориялық базасы
болмады (болған күннің өзінде енді-енді жасалып жатты)*. Сөйтіп, латын
кезінде қабылданған тәуір Ереже жүзеге аспай қалды. Осылайша қазақ
жазуында, орыс әліпбиіне көшкенде, шеттілдік сөздерді түпнұсқа түрінде
(цитаталық принциппен) жазу принципі қалыптасты.
«Цитатный принцип принят также в орфографиях всех языков
Советского Союза при написании заимствовании из русского языка, если
письменности их основаны на кирилловском алфавите. Само собой
разумеется, что цитатный принцип применяется только в акте письма, чтение
же соответствует нормам займствующего языка». Бірақ шеттілдік сөздердің
түпнұсқа принципімен таңбалануы тек жазу актісінде ғана жүзеге асып
қойған жоқ, олардың оқылуы да бөгде тілдің дыбыс ығына түсіп кетті. Тіпті
төл сөздердегі дыбыстарды таңбалап тұрған әріптердің өзін соңғы кезде бөтен
тілдің дыбыс құндағына бөлеп айту қаупі туа бастады. Мұның өзі тіпті
әліпбиді өзгерту қажет-ау деген мәселенің күн тәртібіне қойылуына себеп
болды. Академик Ә.Т.Қайдаров латын әліпбиін кейбір жаңғыртулармен қайта
қалпына келтіру жөнінде мәселе көтерді (Латын әліпбиінің болашағы зор.
«Ана тілі», 24, 10, 7, 14, 11, 91 ж.).
Түптеп келгенде, осы күнгі әліпбиді қайта жаңғыртсақ та, я болмаса
басқа бір әліпбиге көшсек те, шеттілдік сөздер үшін арнайы әріптер алмай-ақ,
оларды төл сөздерді белгілейтін әріптермен жазу принципін ұстануға тура
келеді. Ендігі жерде тіл аралық байланыс бұрынғыдай біржақты емес (тек
орыс тілімен ғана емес) жан-жақты болып, өзге де халықтардың тілімен
(ағылшын, француз, неміс, түрік, жапон, қытай т.б.) қазақ тілінің тікелей
байланысқа шығуы таяу болашақтың өзінде-ақ күйшейе түспек. Ондай кезде
ағылшын сөзі үшін, жапон, қытай сөздері үшін түпнұсқа принципімен
жазамыз деп, әліпбиге арнайы әріптер тобын енгізу тіпті мүмкін емес.
Мұндай жағдайда да көпнұсқалық тәрізді қиындыққа тап болуымыз мүмкін.
Бұл жерде проф. Р.Сыздықованың емле жөнінде өзекті мәселе көтерген
мақаласындағы мына пікірге ден қоюға тура келеді. «Егер басқа жазуға,
айталық латынға көше қойғандай болсақ, ол күнде орфографиялық
принциптерді де бірден өзгертіп, кірме сөздердің барлығын қазақыландырып
жіберудің мүмкіндігі болар. Соның өзінде де «әйтеуір қазақша айтылуынша
жазу» деп тұрпайы теорияны көлденең тарта бермей, бүгінгі жаппай сауатты,
өзге тілдерді де меңгерген қазақ қауымының мәдени деңгейіне қарап,
ғылыми негізде дыбыстық сәйкестіктерді жүйелеп алып, кірме сөздерді
қазақша тұлғаға көшіруді ойластыру (астын сызған біз – Н.У.) қажет болады
Шындығында, бұл кезде қоғамдағы саяси-әлеуметтік өзгерістерге байланысты білім-ғылым, техника
саласына қатысты сөздер (терминдер) лек-легімен тілге толассыз еніп жатты. Ал оғанға дейін орыс тіліне
негізделген тұрмыстық сөздер (керует, бәтіңке, самаурын т.б.) біртіндеп кірді, және олар ондаған жылдардың
ішінде ауызша тілдің елегінен өтіп, бірер нұсқада қалыптасты. Ал қазақ жазуының латын мен кириллица
кезінде білім-ғылым, техника саласындағы шеттілдік сөздер тілімізге біртіндеп емес, ондап, жүздеп ене
бастады. Олар тіпті ауызша тілдің елегінен өтіп үлгермей-ақ, хатқа түсе бастады.
*
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(Егемен Қазақстан, 1993, 27 наурыз). Шындығында, ғылыми негізде
дыбыстық сәйкестікті жүйелей отырып, шеттілдік сөздерді қазақша тұлғада
жазудың (30-жылдармен салыстырғанда) қазіргі кезде жасалған теориялық
базасы жоқ емес. *Мысалы, соңғы жылдардағы зерттеулердің бірінде
көрсетілген мынадай салыстыруларға назар аударып көрейік.
Әліпбиге шеттілдік сөздерді жазу үшін арнайы әріптер жүйесін
енгізбей-ақ, қазақтың төл тума сөздерін белгілейтін әріптермен де жазу
бағыты ұстанылса, онда мұндай сөздердің екі түрлі жүйемен жазылуы
мүмкін. Біріншісі, түпнұсқа принципінен бас тартып, уәждемелі принцип
бойынша сөзді сингармонизм заңдылығымен «сындырып» жазу. Бұлай
жазудың коммуникациялық жақтан өз қиындығы бар: Мысалы, кейбір
сөздерді кәккей, кәмпүйтүр, үнійберсійтет, інійстійтүт деп жазуға тура
келеді. Екінің бірі мұндай да сөздің тұрпатын тану былайғы жұртшылыққа
қиындау тиеді. Екіншісі, транскрипция принципімен жазу. Бұл принциптің
түпнұсқа бойынша жазумен ұқсастығы да, өзгешелігі де бар. Ұқсастығы –
коммуникациялық жақтан қолайлы болу үшін шеттілдік сөздер тілдің ішкі
заңдылығы бойынша «сындырып» жазылмайды. Ал өзгешелігі – әліпбиде
шеттілдік сөздерді жазу мақсатымен әдейі алынған әріптер тобы болмайды.
Әліпби біртұтас болып, шеттілдік сөздер қалайда төл тума сөздерді жазуға
арналған әріптермен жазылады. Мысалы: көккей, униберситет, институт,
компиутер т.б.
Шетелдік фирмалар, кәсіпорындар, ұйымдар, кісі есімдері, ғылыми
техникалық терминдер түгелдей дерлік осы күнге дейін орысша нұсқамен
жазылып келгені мәлім. Ендігі жерде ағылшын, неміс, француз, жапон, араб
т.б. елдермен тікелей экономикалық мәдени қарым-қатынас шығумен
байланысты бұл топтағы сөздер көбейе түсуі ықтимал. Мұндайда жазу
тәжірибесіндегі транскрипциялық принциптің мүмкіндігін, коммуникациялық
жақтан қолайлығын жоққа шығаруға болмайды.
Аса жүйелі болмағанмен қазіргі жазу тәжірибемізде кездесетін
принциптің бірі – айырмас принцип. Бұл аталған принциптің мақсаты –
дыбысталуы ұқсас сөздерді (омонимдерді) жазуда парқын айырып хатқа
түсіру. Мысалы, қан-хан, қат-хат, ру-ұру, қауіп-хауіп, қаттау-хаттау,
байым-пайым, баб-бап.
ХХХ
Жоғарыда біз қазіргі жазуымызда қолданылып жүрген кейбір
принциптерге азды-көпті тоқтала келіп, олардың ішінде қайсысын негізгі етіп
алуды, түптеп келгенде, жазудың ішкі жүйесі арқылы айқындауға болатынын
байқадық. Мысалы, қазіргі жазуымыз дыбыс жүйелі жазу екені даусыз. Бірақ
дыбыс жүйелі жазудың бір-бірімен байланысты фонетикалық жағы бар да,
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фонологиялық жағы бар. Негізгі емле принципі осы екі түзілімнің бірін жүйелі
ұстануды талап етеді. Ендеше қазіргі жазуымыз осы екі түзілімнің қай
жағында тұр? Бұл сұраудың жауабын фонеманың дыбысталған сөздегі
көріністерін байқататын мынадай нақты мысалдарды талдау арқылы ізденуге
болады:
І.
<а> ––––––––– [а]
[ат] ––––– ат
<т> ––––––––– [т]
Фонеманың сөз, сөз тұлғаларын ажырататын сигнификациялық қызметі
мен дыбысталған сөзді құлаққа шалыну жағынан ажыратып тұратын
перцепциялық қызметі сәйкес түсіп жатады. Фонеманың дыбысталған сөздегі
бұл күшті позициясы басқаларынан гөрі сан жағынан әлдеқайда басым.
Сондықтан болу керек кейбір зерттеулерде қазақ жазуын фонетикалық жазу,
ал негізгі принципті фонетикалық деп атайды. Бұл жерде фонетикалық жазу
мен фонематикалық жазу бір-біріне қарама-қарсы қойылмайды.
ІІ. Фонеманың дыбысталған сөздегі екінші бір көрінісі:
[з] кө[з], көз;
[ш] кө[ш] шырымын алды, көз шырымын алды;
[с] кө[с] салды, көз салды;
[ж] кө[ж] жіберді, көз жіберді

<з>

Міне, бұдан бір морфемадағы <з>-ның перцепциялық жақтан төрт түрлі
дыбысталатынын байқаймыз. Осымен байланысты бұл морфеманың
орфограммасы төрт нұсқада жазылуы мүмкін: көз, көш, көс, көж. Бірақ
фонемалық жазу бойынша осылардың
ішінде фонеманың негізгі
дыбысталуына (инвариант-фонемаға) сәйкес келетін нұсқасы (көз) жазылады.
Сонда фонематикалық принцип дегеніміз «белгілі бір фонеманың дыбыс
түрленімдерінің ішінен фонетикалық ортаға неғұрлым тәуелсіз түрін жазу»
болып табылады. Ал фонетикалық принциптің теориялық негізі «фонема
дыбыс типтері, дыбыс кластары», сондай-ақ олардың күшті және әлсіз
позицияда жұмсалуы дегенге саяды.
ІІІ – Фонеманың дыбысталған сөздегі үшінші көрінісі:

<п>

[п] – қа [п] қап
[б] – қа [б] ішінде, қап ішінде
[б] – қа [б]ы қабы
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Бұл жерде <п> фонемасының позициялық екі түрленімі бар, қа[п] және
қа[б] ішінде. Бұл екі түрдің біреуі дыбыстық ортаға неғұрлым тәуелді де [б],
ал екіншісі, неғұрлым тәуелсіз [п]. Осы соңғысы фонеманың негізгісі
дыбысталуы болып есептеледі.
Фонематикалық принцип бойынша фонема өзінің негізгі дыбысталуы
бойынша жазылады.
Ал екінші құбылыстағы, қа[п], қа[б] дыбысы <п> фонемасының
позициялық түрленімі ме, әлде <б>-ға алмасуы ма? Егер позициялық түрленім
болса, фонематикалық принцип бойынша фонема өзінің негізгі дыбысталуы
мен қа[п] ы болып жазылуға тиіс, бірақ жазу тәжірибесінде сөз қабы түрінде
жазылады. Сонымен, мәселенің қиындығы мынада: фонеманың позициялық
түрленімін алмасудан қалай ажыратуға болады? Дегенмен, біздің ойымызша,
<п> фонемасы <б>-ға алмасқан. Олай дейтініміз бұл құбылыстағы <б> сөздің
грамматикалық мағынасын өзгертуге септігін тигізіп, сигнификациялық
жақтан ажыратып тұр. Олай болса, қа[б] ы дегендегі [б] дыбысы <б>
фонемасының негізгі дыбысталуы болып табылады. Сондықтан бұл сөз
фонематикалық принцип бойынша қабы деп жазылады. Жазу тәжірибесінде,
басқаларға қарағанда, осы үшінші топтағы сөздердің емлесінен қате жиі
кездеседі: мүлік-мүлігі, мүлікі, мүлкі, әріп-әрібі, әріпі, әрпі.
ІV. Фонеманың дыбысталған сөздегі тағы бір көрінісі:

<п>

[п]
[б]
[у]
[м]

– жа[п], жап
– жа[б]ұу, жабу
– жа[у]ып алу, жауып алу
– жа[м]ылу, жамылу

Мұндай күшті позицияда фонема өзінің негізгі дыбысталуы бойынша
жазылады. Қазақ (түркі) тіліндегі сөздердің құрылымын талдаған
зерттеулерде бір буынды түбірлердің көп буыны гомогенді сөздердің типтері
мен класын құрайтыны анықталып отыр [9]. Қуалай келгенде түбірі
бірбуынды морфемаға саятын көпбуынды гомогенді сөздердің морфемалық
жігі көп жағдайда бір-бірімен астасып жатады. Бұл типтес сөздерді
морфологиялық принциппен түбірін қуалап, жап-, жапып-, жапа-, жапылудеп жазу мүмкін емес. Мұндағы п/б/у/м сәйкестігі тарихи дыбыс алмасуына
жатады. Басқаша айтқанда, <п>-ның [б], [у], [м] дыбыстарымен өзара
байланысы тарихи байланыс (бұлар <п> фонемасының позициялық түрленімі
емес). Сондықтан бұл сөздердегі фонемалар өзінің негізгі дыбысталуы
бойынша жазылады.
Сонымен, фонематикалық принцип дегеніміз «белгілі бір фонеманың
дыбыс түрленімдерінің ішінен фонетикалық ортаға неғұрлым тәуелсіз түрін
жазу» болып табылады. Ал фонематикалық принциптің теориялық тірегі
«фонема – дыбыс типтері, дыбыс кластары, сондай-ақ олардың күшті және
әлсіз позициясы» дегенге саяды.
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1.2 Қазақ тіліндегі 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. Жазу мен дыбысталуының
арасында үлкен айырмашылық бар. Оларды жақындату үшін транскрипция
пайдаланады.
Фонетикалық принцип белорус, серб тілдерінде қолданылады.
Фонетикалық принцип бойынша, қалай айтылады, естіледі – солай жазылады.
Бірақ адамдар әртүрлі естиді, айтады, бұл адамның артикуляторлық
аппаратына және есту қабілетіне байланысты.
Фонематикалық, морфологиялық принцип орыс тілінде қолданылады.
Орыс тілінде жазудың фонематикалық (морфологиялық) принципі
қолданылады. Фонема немесе морфема дыбысталуына қарамастан, барлық
түбірлік сөздер мен олардың пішіндерінде 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.
Дауысты дыбыстарды таңбалайтын әріптердің емлесі
Қазақ тіліндегі дауысты дыбыстарды таңбалайтын әріптер мыналар: a,
á, е, і, о, о́ , u, ú, у.
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. Бұл жөнінде Н.Сауранбаев та өзінің зерттеуінде айтып өтеді
«ал – әл деген екі ұғымды ажыратып тұрған <а> мен <ә> дыбыстары. Сол
сияқты бос – боз деген ұғымдарды <с> мен <з> дыбыстары ажыратып тұр»
[10]. Яғни ғалымның бұл жердегі айтпағы бір дыбыстың орын
ауыстырғанынан сөз мағынасының мүлде өзгеріп кетуі. Сондай-ақ
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Н.Сауранбаев жеке-дара тұрған дыбыстардың тұрақты тіркесуі арқылы белгілі
бір мағынасы бар сөз жасалатынын айтады. 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.
І.Кеңесбаев қазақ тілінде а фонемасының палатализациялануының екі
түрлі шартын көрсетеді: «а) алдыңғы буындағы дауыстының тіл алды болуы,
мысалы Күлаш, тілмар т.б., ә) ш, ж, й дауыссыздары а-ға а мен ә-нің
аралығында айтылатындай реңк береді… Ш мен й немесе ж мен й аралығында
келген а палатализация құбылысына ұшырайды. Ал бұл шарттылық бұзылса,
а тұрақты сипат алады». Бұл тәрізді зерттеулерге қарағанда ш, ж, й,
аралығындағы фонема – <а>/ш [а]й, ж[а]й т.б., ал ә оның қосымша реңкі,
басқаша айтқанда палатализацияланған а.
Қазақ графикасы фонемалық принципке негізделген. Бұл принцип
бойынша фонеманың басты реңкі таңбаланады да, қосымша реңктері
ескерілмейді. Өйткені сөз мағынасын ажыратуға негізгі реңк таяныш болады
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. Тегінде, жазудағы бірізділік үшін
екі түрлі варианттың біріне тоқталған дұрыс. Бұл сөздерді дегенмен шәй, жәй,
жәйлау, күнә, шүбә, күмән деп бірізді жазып, қосамшаларды жуан вариантта
жалғау орынды да деп ойлаймыз. Жуан варианттағы қосымшалар өзінің негізгі
грамматикалық қызметімен қатар, түбір морфемадағы фонеманың <а>
екендігін көрсететін белгі (сигнал) ретінде графикалық қосымша қызмет
атқарады деп қарауға болады. Әрине, шәй, жәй, жәйлау т.б. сөздерді «ә»
арқылы таңбалауды фонематикалық принциптен пәлендей ауытқу деп
түсінбеу керек, өйткені түбір морфемадағы фонеманың <а> екендігін сол сөзге
жалғанатын жуан варианттағы қосымшалар көрсетіп тұрады. Мысалы: шәйға,
жәйлау, шәйпау, шәйқа, шәйып т.б. Керісінше, түбір морфемадағы «а» әрпі
арқылы таңбаланатын [а] дауыстысын сол сөзге жалғанатын жіңішке
варианттағы қосымша көрсетіп тұрады. Мысалы хал, халге [халге], халі [халі].
Х [қ] фонемасының іргелес айтылғанда <ә> тіл арты реңкіне [а]-ға көшеді.
Алайда мұндай сөзге қосылатын қосымшалар сол сөздегі дауыстының <ә>
фонемасы екендігін «хабарлап» тұрады. Қ.Күдеринованың пікірінше, қазіргі
қазақ емлесінің бір алуан қиындығын ә әрпінің жазылуы құрайды. Мысалы,
dilda – dildá, kústana – kústána, dilmar – dilmár, tilmash – tilmásh, tákappar –
tákáppar, laǵnet – láǵnet, minajat – minájat, júdá – júda, káýsar – káýsár, kinárat
– kinarat, qazir – kázir [11].
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А дауыстысы шеттілдік сөздердің соңында қазақ тілінің заңдылығына
сәйкес латын негізді 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). Алайда
кейбір шеттілдік сөздерде сөз соңындағы а әрпі сақталады: matematıka,
pedagogıka, statıstıka, mehanıka. Себебі бұл ежелгі латын тілінің сөздері қазақ
тіліне орыс тілі арқылы игерілген.
Латын негізді жаңа қазақ жазуында жіңішкелік белгі, жуан белгісі
болмаған соң, олардың орнына жіңішке дауыстылар жазылады. Себебі қазақ
тіліндегі үндестік заңы бойынша дауыссыздар дауыстылардың ырқында
болады. Сондай-ақ шеттілдік сөздердің көбіне орфографияның фонетикалық
принципі басшылыққа алынады. Мысалы, ансамбль – аnsámbl (-diń, -i, -ge, der), 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), рояль – roıál (-diń, -i, -ge,
-der), альпинист – álpınıs (-tiń, -i, -ke, -ter), альтернатив – álternatıv (-tiń, -i, ke, -ter), кобальт – kоbált (-tiń, -i, -ke, -ter), фестиваль – festıvál (-diń, -i, -ge, der), 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), 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). Алайда 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).
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.
Айтылуы
ı
emle
ı
etik

жазылуы
ıemle
ıetik
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ı

elik
ereje
ı
eńbek
ı
eptilik
ı
eresek
ı
ertegi
ı
esirke
ı
esep
ı

ıelik
ıereje
ıeńbek
ıeptilik
ıeresek
ıertegi
ıesirke
ıesep

Ауызша тілде е фонемасы екінші және одан кейінгі буында өзінің ө
вариациясында көрініс табады. Мысалы, júrek – júrók, kóılek – kóılók, túlek –
túlók, túınek –túınók, kúrek – kúrók. Сондай-ақ е дауыстысы айтылуда ө
дыбысына жуық айтылады. Ал жазуда өзінің негізгі реңкін сақтайды.
Н.Сауранбаевтың пікірінше, қазақ тілінің байырғы сөздерінде бас буындағы
жіңішке ө, ү дыбыстарының әсерімен соңғы буындағы жіңішке езулік е
дыбысы ө болып айтылады. Мысалы, óleń – ólóń, kórkem –kórkóm, júrek – júrók,
bóten – bótón, kómeı –kómóı, sóıle – sóıló, túbek – túbók т.б. Бірақ жазуда
айтылуынша, естілуінше жазылмай, е әрпі жазылады: түбек, өлең.
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. Құрамында е, и
әріптері бар шеттілдік сөздерде қазіргі латын негізді жаңа жазу бойынша
жіңішкелік белгісі ескерілмейді. Себебі бұл жіңішке дауысты фонемаларды
таңбалайтын әріптер болып 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.
Қазақ тілінде соңғы буындағы ы, і дыбыстары бар сөздерге дауысты
дыбыстан басталатын қосымша жалғанғанда ы, і дыбыстары кей уақытта түсіп
қалады. Қазақ орфографиясындағы елеулі қиындықтардың бірі – түбір сөзге
дауыстыдан басталатын қосымша жалғанғанда түбір сөздің соңғы
буынындағы қысаң дауыстының түсіріліп немесе түсірілмей жазылуы.
Мысалы: aýyl – aýly (aýyly), erin – erni (erini), ıyq – ıyǵy (ıǵy), muryn – murny
(muryny), múlik – múlki (múligi), baýyr – baýyry (baýry) т.б. Соңғы жылдары
аулы, даусы сияқты сөздер ауылы, дауысы болып жазылып жүрді: Бәйдібек
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ауылы, Азия дауысы. Осымен байланысты Н.Уәли мынадай пікір білдіреді:
«мұрын, ерін тәрізді сөздердің дыбыс құрамындағы ы-ның түсіп қалып,
мұрны, ерні түрінде айтылу себебі бұл сөздердің өзге сөздермен
салыстырғанда, тәуелдік тұлғасында жиі жұмсалуына байланысты. Ал құрық,
жарық сөздері, керісінше, тәуелдік тұлғада, өзгелермен салыстырғанда,
әлдеқайда сирек жұмсалады екен. Бұл фактор, яғни сөздің тәуелдік тұлғада
ұзына бойы тұрақты жұмсалуы, сонарлармен іргелес келген қысаң
дауыстының абсорбцияға ұшырауына, сөйтіп сөздің фонетикалық жақтан
ықшамдалуына қолайлы жағдай тудырса керек» [12].
Жазба тіл графика, морфология, лексикамен байланысты болса, ал
ауызша тіл дыбысқа және просодикаға байланысты. Ауызша тіл мен жазба
тілдің екі түрлі код жүйесіне қатысты болған соң, олардың заңдылығы мен
әдіс-тәсілдері бір-біріне сәйкес келе бермейді. Айталық, дауысты ы дыбысы
ауызша тілде Ж.Аралбаевтың көрсетуінше үш жағдайда редукцияланады.
Біріншісі, сөздің екпінсіз позициясында ы дауыстысы түсіп қалады: қзыл,
пшақ, қрық, шбық, қтық. Екінші, ритмикалық екпіндегі сөз тіркесінде де
байқалады: тор ат, сар адам, сар май. Сондай-ақ ы қысаңына біткен сөздер
ашық дауыстыдан басталатын қосымшалар қосылғанда ы дауыстысы сан- сапа
жағынан толық редукцияланады: алты-ау, – алтау, оқы-у – оқу. Сонымен,
ауызша тілде ы дауыстысы толық редукцияланып, түсіріліп айтылса, ал жазба
тілде толық сақталып жазылады.
Кезінде А.Байтұрсынұлы араб графикасын қазақ тіліне бейімдеп, төте
жазуды жасаған болатын. Қазақ тілінің дыбыстарын аз ғана әріптермен
таңбалаған. Бұл жазудың үнемдеу заңдылығымен сәйкес келді.
А.Байтұрсынұлының пікірінше, «ы» харфі бас буында һәм барша бітеу буында
жазылмайды. Ашық буында қалмай жазылады. Мәселен: «мы-сық» жазылады
«ы»-сыз «мсқ» болып «Мысы-ғы-на» деген сөзде «ы» қалмай «мысығына»
болып жазылады. Үйткені: «мы-сық» деген сөзде екі буын, бір буын «мы»,
екінші буын «сық», «мы» буынға –«ы» жазбаймыз бас буын болғандықтан,
«сық» буынға «ы» жазбаймыз бітеу буын болғандықтан, сүйткен соң «мысық»
болып жазылмай, «мсқ» ғана болып жазылады «мсығына» деген сөзді буынға
бөліп, харіфтерін түгел жазсақ, мәселен, «мы-сы-ғы-на» деп төрт буын
болады. Бас буынға «ы» жазбаймыз: басқа «сы», «ғы» буындарға жазамыз,
үйткені бұлар ашық буындар [13]. Сол сияқты ғалым сөздің басында,
ортасында ы қысқа, көмескі естілетінін айтады. Осымен байланысты қын, қыр,
қырын, жылым деген сөздерге мысал келтіріп, жазғанда да, жазбағанда да ының түсіріліп оқылатынын айтады [13].
Қ.Жұбановтың да ы әрпі туралы пікірі А.Байтұрсынұлының пікірімен
үндеседі: «білек, тыран, ыстаған сияқты сөздерді осылай басқы ашық буында
келте дауысты ы, і-лермен жаза тұрып, пленум сияқты сөздерді ы-лерсіз
жазған жеңіл соғар ма еді. Бір буындыда жазып, екі буындыға жазбасақ не
болар еді: біл-блек, қыр-қрау, ыс-стау. Буын айыртуды есепке алма. Қандай
емле болса да соған қарай буын жігін таптыру методикациясын шығаруға
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болады. Мұрын-мұрн/ы, халық-лал/қы көріп жүрген қиындығымыз жоқ.
Сонда, біл мен бледі, қыр мен қру сияқтылардағы ы, і-лердің ойнамалылығы
қалайша қиындық көрсетпек [14].
Н.Сауранбаев та ы, і әріптеріне өз пікірін білдіреді. Ғалымның
пікірінше, тек л, р дыбыстарынан басталған кейбір сөздерде ы, і мәнсіз ілесіп
айтылады. Мысалы, рас-ырас, лақ, ылақ т.б. Бірақ ы, і дыбыстарының ілесіп
естілуі жазылуда ескерілмейді. Сөздің басындағы ы, і дыбыстарының
орнықты я ілеспелі екендігін оларды түсіріп айтып көруден байқалады.
Мәселен, ілеген – леген дегендегі басқы і ілеспелі, сондықтан жазылмайды, ал
ілім дегендегі бастапқы і тұрақты, ол түсірілсе ілім болып сөздің мағнасы
бұзылады, сондықтан і әрпі жазылады [10].
Үнемдеп жазу қазіргі уақыттың талабы мен сұранысына жауап бере
алады. Себебі қазіргі цифрлық заманда жазудың негізгі мақсаты – аз мерзімде
көлемді ақпаратты адресатқа оңай әрі тез жеткізу. Осымен байланысты біздің
жазуымыз мобильді, оңтайлы әрі жеңіл болуы керек. Өмірдің бұл тенденциясы
экстралингвистикалық фактор ретінде жазу теориясына да әсер етеді. Бұл
тенденция әсіресе ы, і әріптерінің емлесіне қатысты болып келеді. Осымен
байланысты Н.Уәлиұлы өз еңбегінде ашық буынды азайту тенденциясына
сәйкес мына сөздерді екі буынмен жазуды ұсынады: құшынаш – құшнаш,
қазымыр – қазмыр, қазына – қазна, базына – базна [12]. «Сонда фонемалық
(ақпараттық) мәні жоқ, таңбаланбауы мазмұнға нұқсан келтірмейтін әріптерді
түсіріп жазу болашақ жазу бағыттары үшін негізгі үрдіс болу керек» – дейді
Қ.Күдеринова. Осымен байланысты бірнеше тілдік деректер беріледі: topyraq
– topraq, japyraq – japraq, qorytyndy – qortyndy, qubylys – qublys, jamyra – jamra,
málimet – málmet, shańyraq – shańraq, úńireı – úńreı, taqyryp – taqryp, qymyran –
qymran, maǵyna – maǵna, qatynas – qatnas, májilis – májlis, abyroı – abroı,
sańyraý – sańraý, jaýyryn – jaýryn. Жоғарыда келтірген зерттеушілердің
пікірлеріне сүйенетін болсақ, бұл тенденция жазудың үнемдеу заңдылығына
сәйкес келеді және жазуды жеңілдетеді.
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.
Бұл жөнінде ғалым Н.Сауранбаев әлсіз позицияда дыбыстардың өзгеріске
ұшырайтынын айтады. Бұған ғалымның құнд<ы>з деген мысалын
қарастырайық. Бұл жерде әлсіз позицияда <ы> фонемасы [ұ] мен [ы]-ның
арасында айтылады дейді ғалым. Бұнда [ұ] мен [ы] дыбыстары <ы>
фонемасының вариациялары болып табылады. Сондай-ақ, әлсіз позицияда
qolyń [qoluń], momyn [momun], sóziń [sózúń], kóziń [kózúń], kóılek [kóılók],
kóngen [kóngón] деген сөздерде <ы>, <i>, <e> фонемалары [ұ], [ү], [ө]
дыбыстарына ұқсас айтылады. Сонда [ұ], [ү], [ө] дыбыстары <ы>, <i>, <e>
фонемаларының вариациялары болып табылады.
Айтылуы
Kóılóek

Жазылуы
Kóılek
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júróek
kúróek
qunduyz
turmuys
ulttuyq
Kúlkúi
túlkúi
súlgúi
úkúim

júrek
kúrek
qundyz
turmys
ulttyq
Kúlki
túlki
súlgi
úkim

Жоғарыда көріп отырғанымыздай, қысаң дауыстылар езуліктен
еріндікке айналады, бірақ жазуда негізгі реңкі сақталады.
Соңғы кезде орта және жас буынның сөйлеу тілінде көрсетілген дауысты
фонемалардың вариациялары кейде байқалмайды. Бұл – қоғамның және оның
тілінің даму процесіне байланысты заңды құбылыс. Себебі сөздердің жазылуы
айтылуына да әсер етуі мүмкін, ол кейде сөйлеу тілінің «бұзылғаны» деп
бағаланады. Алайда сөйлеу тілі жазба тіліне және керісінше жазба тілі сөйлеу
тіліне ықпал етеді, яғни бұл орфография мен орфоэпияның бір-бірімен
байланысын көрсетеді. Көрсетілген мысалдарда қысаң <ы>, <i> және
жартылай қысаң <e> дауыстылары ерін үндестігі негізінде өзінің
вариацияларында жүзеге асады, бірақ бірінші буындағы еріндік
дауыстылардың екінші буындағы дауыстыларға әсері аздау. Ал жас ұрпақ,
мысалы, студенттер оны мүлде сезбейді. Бұл – заманның бір көрінісі.
Қазақ тіліндегі о, ө дауыстылары сөз басында, бірінші буында, сондайақ қос сөз бен біріккен сөздің соңғы сыңарының бірінші және екінші
буындарында да кездеседі: 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
– ýórnek, ókinish – ýókinish, ótirik – ýótirik, óńir – ýóńir. Еріндік о фонемасының
өзге фонемалардан ерекшелігі бұл байырғы сөздердің бірінші буынында ғана
айтылады және жазылады. Тек -қор, -қой, -ғой қосымшалары түрінде
келгенде ғана екінші, үшінші буындарда айтыла да, жазыла да береді: даңғой,
есепқор, еңбекқор, әуесқой [15]. Сөз басында о, ө дыбыстарымен басталатын
сөздер дифтонгоид түрінде айтылса да, жазуда негізгі сақтап, бір әріппен
беріледі.
Ө фонемасының жазудағы таңбасы – ө және е әріптері. Ө әрпі бірінші
буында ғана жазылады. Тек қосымша -көй, -гөй түрінде екінші және үшінші
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буындарда айтыла да, жазыла да береді. Ө фонемасы еріндік (ө, ү) буындардан
кейін айтыладжы, ал жазуда ол е әрпімен таңбаланады: өзен, óren, kóbelek,
úsheý, úzeńgi, kúres, dóńgelek, tórteý, kúzen, ústeý [15].
Жазуда ұ фонемасы ы әрпімен де таңбаланады. Екінші буында ұ әрпі
bulbul, mazmun, maqulyq, marqum сияқты сөздерде жазылады. Сондай-ақ сөз
басында р дыбысының алдында бірер сөзде түсіріліп жазылады: ру – ұру, рух –
ұ
рух, рұқсат – ұрұқсат.
Қазақ тілінде и, у әріптері барлық буында кездеседі. Мысалы, ıgilik, ıne,
ıis; tıin, qıyn, kıim; qı, jı, tı; ýys, ýyq; týys, qýys, týǵan; jý, qarý, jazý.
Қазақ тілінде и әрпі ый, ій дыбыстарының, у әрпі ұу, үу дыбыстарының
таңбасы ретінде қолданылады. У, и фонемалары дауыссыздармен қатар
келгенде толық дауысты дыбыс болып қолданылады: tý, jý, ıt. Ашық
дауыстылардан кейін бұлар дауыссыздарға айналады да, буын құрай алмайды.
Мысалы, baý, jaý, baı, saı және т.б. 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. Себебі жазудың үнемдеу принципі ескеріліп
отыр.
Латын негізді 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.
Латын негізді 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.
Дауыссыз дыбыстарды таңбалайтын әріптердің емлесі
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.
Қазақ тілінде б, п әріптері сөздің барлық буынында кездеседі: baılyq,
kóbelek, arab; parasat, kópir, talap.
Сөз басынзда б мен п жазуда жарысып жүреді: байым – пайым, бәле –
пәле, барабар – парапар, бәтуа – пәтуа.
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Дауыссыз қ>ғ, к>г, п>б /у/ алмасулары екі морфеманың жігінде жүзеге
асады да, сөздердің белгілі бір тобын қамтиды. Фонетикалық бұл жанды
құбылысты синхрониялық сипаттағы алмасу деуге болады: құрық-құрығы,
балық-балығы, себеп-себебі, жауап-жауабы, шап-шауып, тап-тауып т.б. Осы
аталған дыбыстардың морфема жігіндегі алмасуынан өзге диахрониялық
сипаттағы түрі бар. Соңғы типтегі дыбыс алмасу морфемалар жігінде емес,
морфемалардың өз ішінде кездеседі. Мысалы: айқай – айғай, тақат – тағат,
садақа – садаға т.б.
Қ/ғ, к/г, п/б дыбыстарының белгілі бір морфемалардағы ішкі
алмасуынан әр түрлі варианттар пайда болды. Олардың кейбір жарыспалы
сыңарларының ішінара мағыналық сипат алып, жеке сөз ретінде
қалыптасқандығы байқалады: бақы-бағы, шақа (қызыл шақа), шаға (балашаға) т.б. Осы алмасулардың қатарына өзара этимологиялық байланыстағы
сөздерді де жатқызуға болады: бүк-бүкіл-бүкір; теп-теперіш-тебер, төпетөпеле-төбелес т.б. Алайда қ/ғ, к/г, п/б алмасуын кез келген жағдайда мағына
айырымдық, сөзтанымдық функцияда жұмсалып, варианттардың барлығы
бірдей семантикалық филиацияға ұшырады деуге болмайды. Орфографияда
қиындық тудырып, әркелкі жазылып жүрген сөздердің бір алуаны осы
құбылыспен байланысты. Мысалы: aıqaı-aıǵaı, sadaqa-sadaǵa, qym-qýat – qymǵýat, kereqar – kereǵar, ala – kóbe, ala – góbe, ala-keýim – alageýim, alakúlikalagúlik, alaqanshyq – alaǵanshyq, saıkúlik – súıgúlik, arakidik –aragidik, mıǵula
– mıqula, tym-tyraqaı – tym-tyraǵaı, baıqus – baıǵus, tuqym-tuqıan – tuqym-tuǵıan,
tuqjynda – tuǵjyńda, qylqyndaný – qylǵyndyrý, qyz-qyrqyn – qyz-ǵyrqyn, ada-kúde
– ada-gúde, adyń-kúdiń – adyń-gúdiń, apyl-qupyl – apyl-ǵupyl, kishi-kirim – kishigirim, jelqabyz – jelǵabyz, jedeqabyl – jedeǵabyl т.б.
Диахрондық тұрғыдан алғанда сөз құрамы екі (үш) түрлі морфемадан
құрылуы ықтимал. Бірақ синхрондық тұрғыдан оларды екі (үш) морфемадан
құрылған деуге болмайды. Өйткені синхрониялық тұрғыдан алагеуім сөзім
«ала» және «кеуім»; алағаншық сөзін «ала» және «қаншық»; алагөбе сөзін
«ала» және «гөбе» тәрізді морфемалардан құрылған деп үзілді-кесілді айту
қиын. Морфемалық құрамы көмескі, жазылуы бір ізге түспеген бұл тәрізді
сөздерді ұ я ң д а ғ а н в а р и а н т бойынша бірыңғай жазу бағытын ұстану
бірізділікке саяр еді.
Бұл морфонологиялық алмасуға жатады. Бұл тәрізді морфема құрамы
көмескі сөздердегі к, п қатаңдарын көршілес дыбыстардың ықпалында
бағындыра жазу бағытын ұстануға болатын тәрізді. Мысалы: қақапас (қақбас
емес), тәбділ (тәпділ емес), көнбіс (көнпіс емес), төртпақ (төртбақ емес),
ақпар (ақбар емес), дақпырт (дақбырт емес), етпетінен (етбетінен емес),
бетпақ (бетбақ емес), шүберек (шүперек емес), көбе (көпе емес), ептейлі
(ебтейлі емес).
Бұл жүйеден тек -дан,-дар морфемаларымен келген бірер сөздің ғана
жазлуы тысқары тұрады. Мысалы: есепдан (есебдан емес), қасапдан (қасабдан
емес), есепдар (есепдар емес). Сонымен, фонемалардың қосалқы мәнін негізгі
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мәнінен ажырата білу белгілі бір жүйемен жазуға, бірізді жазуға таяныш
болады. Мысалы, бұрынғы, алдыңғы деп жазамыз ба, әлде бұрынғы, алдыңғы
деп жазған дұрыс па? Неге соңғы, таңғы деп жазамыз, неге күңгей, түңгі деп
бір сарынмен жазбаймыз?
Қ.Неталиеваның айтуынша, б фонемасы екі дауысты дыбыстың
аралығында (сөз тіркесінде немесе бір сөз ішінде) кейбір дауыссыздардан
кейін б дауыссызы в-ға жуық айтылады. Мысалы, аvбай бол, қара vбала, қаға
v
беріс. Ал тіркес болмай, жай сөздер тізбегінде қатар келгенде, мысалы, сен
қара бала құлап қалмасын дегендегі б өзгеріске ұшырамай, өзінің айтылу
нормасын сақтайды. Өйткені ол дыбыстар қатар жұмсалатын сөздер іргелес
айтылғаны болмаса, бір сөз тіркесінде емес жеке сөз ретінде айтылады. Олар
жеке сөз болғандықтан да, аралығында пауза бар. Сондықтан да бұл сияқты
сөздерге түсер екпін де бірдей емес. Әрқайсысысы сөйлемнің жеке мүшесінің
қызметін атқарады. Демек дыбыстар заңдылығына байланысты бұл ерекшелік
сөз тіркесін басқа сөздер тізбегінен ажыратуға жәрдемін тигізетін құбылыс.
Сондай-ақ мұнда б фонемасының в вариациясы көрініс тапқанымен,
орфографияның фонематикалық принципі бойынша б фонемасының негізгі
реңкі жазылады.
Қазақ тілінде <н> және <г> фонемалары іргелес келген тұста
комбинаторлық әсерден <н> фонемасының қосалқы мәні [ң] пайда болады:
түңгү-түнгі, бұрұнғұ-бұрынғы, күңгей-күнгей т.б. Егер осы фонетикалық
ситуацияны өзгертсек, бұл фонема өзінің негізгі мәнінде жұмсалады: тү[н]-де,
бұры[н]-нан, кү[н]і-мен т.б. Со[ң]ғы, та[ң]ғы сөздеріндегі [ң] өзінің негізгі
мәтінде жұмсалып тұр. Алайда орфографиялық сөздікте (1978 ж.)
фонемалардың негізгі мәні ескерілмегендіктен, асты[ң]ғы, алды[ң]ғы, үсті[ң]гі
түрінде жазылса, ал осы типтес сөздердің кейбірі бұры[-н]ғы делініп берілген.
Белгілі бір жүйеге бағынатын бір типтес сөздерді әркелкі жазу орфографияны
қиындата түседі. Дұрысы – бұл типтес сөздерді фонемалық негізгі мәні
бойынша жазу. Егер үстіңгі, астыңғы, алдыңғы т.б. сөздердегі ң-ге өзгеше
фонетикалық жағдай тудыртсақ, бұл дыбыс өзінің негізгі мәніне көшеді:
алдын ала (алдың ала емес), астын-үстін (астың-үстің емес), астынан
(астыңнан емес), үстінде (үстіңде емес) т.б. Ал қараң қалу сөзіндегі <ң>
фонемасы
өзінің
негізгі мәнінде жұмсалып тұрғандығын көреміз.
Салыстырыңыз: қаран болды. Сонымен қатар бұл сөздің қараңдау, қараңғы
тәрізді сөздермен этимологиялық байланысы бар екендігі байқалады. Сондайақ qaıran qalý – qaırań qalý, qaran qalý – qarań qalý, jıhanger – jıhańger, jıhangez
– jıhańgez, tyńǵylyqty – tynǵylyqty, tuńǵıyq – tunǵıyq, tebingi –tebińgi тәрізді
сөздерді дұрыс жазудың өз қиындығы бар. Сондықтан да мұндай сөздер
тәжірибеде әркелкі жазылып жүр. Осы сөздердегі [ң] комбинаторлық
өзгерістің нәтижесінде пайда болған. Бұл өзгеріс жазуда ескерілмей, н түрінде
жазылуға тиіс.
Сөз тіркесін өзгерту, сөзге әр түрлі қосымшалар жалғау, қосымшаларды
түбірден бөліп қарау тәрізді тәсілдер арқылы морфемалар жігіндегі фонема
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реңкінің фонетикалық ортаға неғұрлым тәуелсіз түрін табуға болады.
Мысалы: [qaırańǵalý] qaıran qalý – qaıran qalý –qaıransyń, [tyńǵylyqty] tyndyr,
tyndyrymdy; [tuńǵúıuq] tuńǵıyq-tun, tundyr; [jıhańgez] – jıhan, jer-jıhan.
Осылардың ішінде басқаларымен салыстырғанда қайрансың, тындыр, түн,
жиһаз морфемаларындағы <н> фонемасының реңкі фонетикалық қоршауға
анағұрлым тәуелсіз. Сондықтан бұл сөздер фонематикалық принцип бойынша
(фонемалардың мәнін сақтап жазу) <н>-ның қосалқы реңкі [ң] арқылы емес,
негізгі реңкі [н] бойынша таңбалануға тиіс.
Қазақ орфографиясында -нг- немесе -ңг- арқылы таңбаланатын ажырату
қиынға соғатын бір алуан сөз бар: інген-іңген, кеменгер-кемеңгер, жауынгер
– жауыңгер, әменгер – әмеңгер, шенгел – шеңгел, жанғыл – жаңғыл т.б. Бұл
типтес сөздердегі фонеманың (<н> ба, <ң> ба?) негізгі реңкін жоғарыда
айтқандай тәсілдермен тексеру мүмкін емес. «Тексеруге» болмайтын бұл
типтес сөздерді жазуда қазақ емлесі, жауынгер, дүнген, монғол тәрізді бірер
сөзді еске алмағанда, ң варианты түрінде таңбалау бағытын ұстанған.
Мысалы: іңген, шеңгел, шеңбер, әмеңгер, жаңғыл, бастаңғы, жеңге т.б.
Жалпы алғанда, морфемалар жігіндегі фонеманың негізгі реңкін сақтап
жазудың пәлендей қиындығы жоқ тәрізді көрінеді. Шындығында, негізгі реңк
пен қосымша реңкке байланысты жазылуы қиын бірсыпыра сөз морфемашілік
дыбыс құбылыстарына қатысты. Мысалы, жамбас дегендегі [м] негізгі реңкте
[м] қолданылып тұр ма, әлде <н> фонемасының қосымша реңкі түрінде
жұмсалып тұр ма? Орфографияда бұл типтес сөздер жамбас, шамба, сәмбі
тәрізді м арқылы таңбаланғанмен, бірақ жазу тәжірибесінде бұл сөздерді н
арқылы жазып қою дағдысы да ұшырайды. Қазіргі қазақ емлесінде күн
аттарының -нб арқылы жазылуы дәстүрге айналды. Бірақ осы дәстүрге күмән
келтіріп, тіл мамандарының «жаздырып» жібергені деп түсінетіндер де бар.
«Күн аттары (1923 жылдың қазақ календарында – Н.У.) сембі, жексембі,
дүйсембі, сейсембі, сәрсембі, бейсембі, жұма түрінде жазылған. ХХ ғасырдың
ортасына дейін күн аттары осылай жазылып келген, Елуінші жылдары кейбір
тіл мамандары грамматикалық түбір сақтау заңына сүйеніп, оларды сенбі,
жексенбі т.б. түрінде жаздырып жіберді. Біз ескілікті тарихи
документтердегідей етіп м әрпі арқылы жаза беру керек дегіміз келеді. Халық
қазынасына сүйенген жөн ғой деп ойлаймыз» [12].
Бұл сөздердің н арқылы жазылуының не дұрыс, не бұрыстығын айтпас
бұрын мынадай өзгешелікті ескеру қажет тәрізді. Күн аттарын білдіретін
сөздердегі м мен б дыбыстары өзара іргелестігінен айрылса, мұндағы м
еріндігі н дыбысымен айтылады: Жексен (Жексем емес), Дүйсен (Дүйсем
емес), Бейсен (Бейсем емес), Сейсен (Сейсем емес), Сәрсен (Сәрсем емес),
Сейсенкүл (сейсемкүл емес), Сәрсенқұл (Сәрсенқұл емес).
Бұдан қазақ тілінде сөйлеушілердің психикасында фонеманың негізгі
реңкі <н> екендігін байқауға болады. Сондықтан бұл сөздердің <н> арқылы
жазылуын қате деп тануға болмайды.
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Африкат ч дыбысы латын негізді 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.
Африкат дыбыстардың біріне ц дауыссызы да жатады. Латын негізді
жаңа қазақ әліпбиінде бұл дыбыстың таңбасы жоқ. Себебі қазақ тілінің төл
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. Латын
негізді жаңа қазақ жазуында кирил негізді 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.
Орыс тілі арқылы енген щ әрпін төл сөздерде shsh әріп тіркесімен
берілсе, ал шеттілдік сөздерде sһ әрпімен таңбаланады: ashshy, tushshy,
keshshe; ýchılıshe, praporshık.
Қазақ тілінде ж әрпі барлық буында кездеседі. Айтылуда кейде ж
фонемасының дж вариациясы көрініс табады. Осымен байланысты
Н.Сауранбаев жігіт деген сөзді келтіріп, ж дыбысының кейде африкат дж
дыбысына ұқсап кететінін айтады: жігіт – джігіт. Жазуда орфографияның
фонематикалық принципіне негізделіп, ж фонемасының негізгі реңкі
таңбаланады. Ал латын негізді 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).
Латын негізді 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.
Латын негізді жаңа қазақ жазуында p, h қатаң дауыссыздарға аяқталатын
сөздерге қосымшалар жалғанғанда, қатаң дауыссыздар ұяңданбайды: arhetıp arhetıpi, stereotıp - stereotıpi, ketchýp – ketchýpy, sheıh - sheıhy, shtrıh - shtrıhy.
Қазақ тілінде мұндай фактілер морфонологиялық құбылыстарға жатады.
Мысалы, kitap – kitaby, dop – doby және т.б. Ал шеттілдік сөздерде қатаң
дауыссыздар ұяңданбайды, өз қалпында қалады.
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Сонымен, латын негізді жаңа қазақ жазуында төл сөздер көбіне
орфографияның фонематикалық принципіне негізделеді, ал шеттілдік
сөздерде фонетикалық және түпнұсқа принципі басшылыққа алынады.
1. 3 Түбір сөздердің жазылуы
Түбір сөз деп тіл білімінде дербес морфемаларға бөлінбейтін, тұтас
күйінде ұғынылатын сөздің мағыналық бөлігін айтады. Қазіргі қазақ тілінде
кел, тың, сауық сияқты әртүрлі грамматикалық топтарға жататын сөздер түбір
деп танылады да, келіс, тыныш, сауықшыл сөздері түбірлерден әртүрлі
аффикстер арқылы жасалғандар туынды түбірлер немесе туынды сөздер деп
қаралады. Н.А.Баскаковтың еңбегінде түркі сөздерінің түбір морфемасы бір
буынды болып келетіндігі айтылады [16]. Сөйтіп түбір морфема екінші
жағынан буын ретінде де ұғынылады. Сондықтан да алғашқы түбір, негізгі
түбір дейтін ұғымдар сол түбірді құрайтын буынның сипаты жайлы ұғыммен
тығыз байланысты қаралып отырады. Сонымен байырғы түбір бір буынды, ал
көп буынды түбірлердің қалыптасуы, орнығуы түркі тілдерінің солардың бірі
қазақ тілінің, типологиялық ерекшелігімен байланысты. Жалпы дүниежүзі
тілдерін алып қарайтын болсақ, әр тілдің өзіндік ерекшелігіне байланысты
сөздердің морфологиялық құрылымы да, сөз құрамындағы түбір морфема мен
қосымшалардың табиғаты да түрлі-түрлі болады. Қазақ тілі грамматикалық
құрылымы
жағынан
жалғамалы тілдер қатарында.
Жалғамалы
(агглютинативті) типтегі тілдерге тән негізгі қасиеттер:
1) грамматикалық мағыналар түбірге қосымшалардың (аффикстердің)
жалғануы арқылы беріледі;
2) қосымшалардың әрқайсысы көбінесе бір ғана грамматикалық
мағынаны білдіреді;
3) ол қосымшалар бірінің үстіне бірі жалғана береді;
4) қанша қосымша қосылғанмен сөз түбірінің дыбыстық құрамы
өзгермейді (сол күйінде қалады). Мыс: үй+ім+нің терезе+лер+і, біз+дің
бала+лар+ы+мыз. Сонымен қазақ тілі бүкіл түркі тілі сияқты жалғамалы
(агглюнативті) тілдер тобына жатады. Демек, түбір сөзден афикстік
морфемалар арқылы туынды сөздің жасалуы және олардың түрлі
грамматикалық мағыналарға ие болып түрленуі – оларға жалғанатын
қосымшалардың (жалғау/жұрнақтардың) жуан түбірге жуан, жіңішке түбірге
жіңішке жалғанып, үйлесіп келуі арқылы жүзеге асады. Түбір сөздердің
жазылуында осы заңдылықтар ең негізгісі болып есептеледі [17].
Тұлға жағынан алып қарағанда, қазақ тілінде сөздер бес түрлі тұлғада
қолданылады (негізгі түбір, туынды түбір, қос сөз, біріккен сөз, қысқарған
сөз). Олардың әрқайсысының өзіндік тұлғалық ерекшелігі болғаны сияқты,
әрқайсысына тән орфографиялық ерекшеліктері де болады.
Кирил графикасына негізделген Негізгі емле ережелерінде түбір
сөздердің жазылуына байланысты 3 тармақша берілген [18]. Олар:
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1. Сөз тіркесіндегі жеке сөздер естілуінше (айтылуынша) жазылмай,
негізгі тұлғалары сақталып жазылады. Мысалы: ала am (алат емес), бара
алмаймын (баралмаймын емес), көк орамал (көг орамал емес), ақ лақ (ақ лақ
емес) барса игі еді (барсигеді емес) келсе игі еді (келсигеді, келсегеді емес),
барып па екен (барыппекен емес)
2. Орыс тілінен енген атау сөздердің тұлғасы, негізінен, орыс
орфографиясы бойынша өзгертілмей жазылады. Мысалы: вагон, паровоз,
гидрология, биология, комитет, агроном, агротехника, педагог, медицина,
спорт, хирург, конституция, клуб, кино, радио, адвокат, планета, молекула,
бюджет, банк, транш.
Ескерту. сс, лл, кк, тт сияқты қосар әріппен келген кірме сөздердегі екі
әріптің біреуі қосымша жалғанғанда түсіріліп жазылады. Мысалы: прогресс –
прогреске, металл – металдар, грамм – грамы, балл (баға) – бес балдық жүйе,
Донбасс – Донбастан. Ал орыс тілінен енген бірқатар кірме сөздер, әсіресе
тұрмыс-салтқа қатысты зат, бұйым атаулары ерте кездерден дыбысталуы
қазақша қалыптасқан түрінде жазылады. Мысалы: жәшік, бәтеңке, сіріңке,
божы, бөкебай, бөшке, қалаш, шөген, кір (гиря), келі (кило), сот, болыс, облыс,
зауыт, тауар (бұл түркі тілдерінің өз сөзі). Соңғы дауысты дыбысын түсіріп
қалыптасқан газет, минут, гранат, цифр, координат сияқты он шақты сөзден
басқа кірме сөздерде соңғы а дыбысы түсірілмей қолданылады және солай
жазылады: оптика, кантата, капсула, тирада.
1. Араб, парсы тілдерінен енген сөздер, негізінен, қазақша дыбысталуы
бойынша жазылады. Мысалы: әділ, амал, пейіл, ақпар, әлем, мектеп, пән,
кітап, бұқара. Кірме араб сөздерінің ішінде екі-үш түрлі мағынаны білдіру
үшін тұлғасын сәл өзгертіп қалыптастырылғандары сол екі-үш вариантта
жазылады. Мысалы: хабар – ақпар, әрекет – қарекет, пейіл – пиғыл, ақирет –
ақырет (кебін), мәлімет – мағлұмат, қазына – қазине (қазинелі қара нар),
қазір – әзір, қақы – ақы – құқы, хақ – ақ, ғашық – асық, ғылым – ілім.
Араб, парсы тілдерінен енген бірқатар кісі аттары әркімнің әртүрлі ат
қоюына байланысты сол қалыптасқан күйінде жазылады. Мысалы: Хасан,
Хасен; Зәуре, Зура, Зухра; Бәтима, Фәтима, Пәтима; Қали, Ғали, Әли, Әлі;
Жүсіп, Түсіп, Нүсіп; Омар, Ғұмар [18].
Байқап отырғанымыздай, түбір сөздердің жазылуына байланысты
ережеде ең алдымен төл сөздердегі сөз тіркесіндегі сөздер түбір тұлғалары
сақталып жазылады деп көрсетілген. Орфографияда мұндай сөздердің
жазылуы морфологиялық принципке бағынады. Ал екінші тармақшада
берілген орыс тілінен енген сөздердің жазылуы латын графикасына
негізделген қазақ емле ережесінде мүлде алынады. Мұның себебі латын
графикасына негізделген әліпби бойынша кірме сөздерді жазу принципіне
байланысты. «Орыс тілінен енген атау сөздердің тұлғасы, негізінен, орыс
орфографиясы бойынша өзгертілмей жазылады» деген ереже ендігі кезекте
жаңа емледе жеке-жеке тараушаларға бөлініп, келтірілген түбір сөздердің
моделіне байланысты жазылымы көрсетіледі. Мысалы, жаңа емле бойынша
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педагог сияқты -ог-қа аяқталатын орыс тіліндегі түбір сөздер қазақ тілінің
айтылым заңдылығы бойынша -ок түбірінде жазылады. Сонымен қатар
геминант дауыссыз дыбыстардың жазылуы да өзгереді. Оған мынадай ереже
көрсетілді: «Сөз соңындағы барлық геминат дыбыстардың біреуі түсіріліп
жазылады: класс – klas, klastyń, klasy, klasqa, klastar; холл – hol,
holdyń,holy,holǵa, holdar»; Сөз ортасындағы геминат сс, мм,лл, тт, фф, нн, бб,
рр, пп, гг, дд,кк, уу дыбыстарының бірі түсіріліп жазылады: patıson, komısar,
aksesýar, rejısоr, resor, profesor, prosesor, klasıfıkator,asonans, dısonans,
renesans, pasat, dısıdent; komersıa, komýnıkasıa, gramatıka, komýna, komentarı,
komýnısm, ımýnogen, ımıgrant, programıs, mamologıa, sımetrıa, amıak, anagram,
telegram, kardıograma; metalýrgıa, elıps, kolej, kırılısa, sılabýs, ılokýtıv, kolektıv,
paralel, koloıd, bılıard, brýselez, paladi, kıler, talı, sılabýs, kolokvıým, ıntelekt,
trıler, koleksıa, alofon, troleıbýs, alýzıa; kotej, atraksıon, atestat; sýfıks, sýfozıa,
efekt, efýzıa, afekt, afrıkat, koefısent; týnel, aneksıa, anotasıa, baner, tenıs, ınovasıa,
konotat; abrevıatýra, gıbon, korespondent, popýri, terıtorıa, sparıng, gemoroı.
Геминант дауыссыз дыбыстардың түсіріліп жазылуы семантикаға тікелей
қатысты. Егер мағынасына нұқсан келмесе геминант дауыссыз дыбыстың
біреу жазылмайды. Бұл
кірме сөздердің түбір күйіндегі жазылуына
байланысты жаңа ереже.
Түбір сөздердің жазылуындағы үшінші ереже араб-парсы тілдерінен
енген сөздердің жазылуы. Мұнда кірме араб сөздерінің ішінде екі-үш түрлі
нұсқасы бірдей жазылады деп көрсетілген. Бірақ кірме элементтердің
варианттылығы бара-бара өзіндік семантикалық жүгі айқындалып, дара
мағыналы сөз бөлшегі болып қалыптасатыны белгілі. Мысалы: үкімет және
өкімет сөздерінің мағынасы қазіргі кезде дараланған. Үкімет – мемлекеттің
атқарушы билігінің жоғарғы органы дегенді білдірсе, өкімет деген саяси
үстемдікке қатысты айтылады. Осы сияқты хабар деген болған іс, оқиға,
сондай-ақ біреулердің хал-жайы жөнінде білдірілген қысқаша мәлімет, ал
ақпар сөзі мәлімет немесе дерек деенді білдіреді.
Түбір сөздердің жазылуындағы қиындықтардың бірі – бірінші буында
еріндік дыбыстың кейінгі дыбысқа әсерінен болған сөздер. Мысалы, өлең –
өлөң, құбылыс – құбұлұс, жұмыл – жұмұл. Қазақ орфографиясында түбірдің
соңғы буыны жуан болса, қосымша да жуан, жіңішке болса, қосымша да
жіңішке болады. Ал қазақ тілі дауысты дыбыстары жуан-жіңішке, еріндікезулік болып жұптасып келетіні белгілі. Жазуда, яғни орфографияда еріндік
дауыстылардан жасалған түбір сөздер фонетика-фонематикалық заңдылық
бойынша жүзеге асады.
Орфографиялық заңдылық дегеніміз – орфографиялық принциптерді
негізге ала отырып, белгілі бір дұрыс нұсқаны жазу [19].
Латын графикасына негізделген қазақ жазуында, кирил жазуындағыдай
төл сөздердің жазылуы, оның ішінде түбір сөздердің жазылуы тілдің үндесім
заңдылығын басшылыққа ала отырып, сөздер фонетика-фонематикалық
принципке негізделіп жазылады.
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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 отыру 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 [12]. Бұл ереже қазақ тілінің барлық түбір
сөздерін жазуда қолданылады. Яғни орфографияның фонемалық немесе
фонематикалық принципі дыбыс типтерінің алмасуы жазуда таңбаланбайды
деген қағидаға негізделеді. Әріптік таңба фонеманың күшті позициясындағы
бейнесіне теңестіріледі. Ал сол сөздің жазылуы оның морфемаларын қоса
есептегендегі фонемалық құрамын толықтай сипаттайды.
Орфографияда тілдің дыбыстық қабаты негізге алынып, фонетикалық
өзгерістер негізге алынбай, сөздің дыбысталу мен жазылуы арасындағы
қатынасты реттеу маңызды. Себебі фонологиялық жүйе айтылымға қарағанда
әлдеқайда тұрақты. Ондай жағдайда орфография фонетикалық қызметін
тоқтатып, фонематикалық қызметке ауысады, яғни фонеманың дыбыстық
қызметіндегі кейбір өзгерістерді ескерместен, тілдің тек фонологиялық
жүйесіндегі негізгі мәні бар мағыналық бөлшектер хатқа түсіруді көздейді.
Мысалы: бөлік – [б˚′өл˚′үк], зорлық – [з˚ор˚л˚ұқ˚], лезде – [іл′ез′д′е].
Мысалдардан көріп отырғанымыздай, сөз синтагмалық қатынасқа түскенде
шексіз көп дыбыстар қағаз сыртында қалады. Хатқа тек мағынасы бар, мағына
мен мазмұнға қызмет ететін тілдік бірліктер жазылады. Яғни тілдік қарымқатынасқа түскенде тіл бірліктері сөз ағымында білгілі бір орфоэпиялық
заңдылыққа орай бір-бірімен ұласа айтылып, бір-біріне ықпал жасап, әртүрлі
фонетикалық өзгеріске ұшырайды. Ал осындай жүйені елемей, тілдік
дыбыстарды әріптеп нақпа-нақ айтсақ, сөздің дыбысталудағы тұтастығы,
үндесімі мен үйлесімі бұзылады. Сөйлеуде дыбыстардың бір-біріне әсер етіп,
ықпалын тигізіп, ұласа айтылуы – мәнді фонетикалық құбылыс. Осыған
байланысты профессор Н.Уәлиұлы былай дейді: «Аса маңызды бола тұра бұл
құбылыстың бәрі бірдей жазуда еленбейді. Өйткені жазу – «жүгіртіп» оқуға
жеңіл, қабылдауға қолайлы болуы қажет. Жазудың (письмо) мақсаты сөздің
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айтылуы мен дыбысталуын дәлме-дәл көшіру емес. Жазу қандайда болмасын
белгілі бір ойды, сезімді хабарлайды. Егер қоралы ат, төреге ерсең,
тоналарсың дегендерді айтылуынша жазсақ [қоралат] па, [қоралы] ат] па,
[төрөгөрсөң, тоналарсың] әлде төре көрсең, тон аларсың» ба?), ақпаратты
қабылдауды күрделендіре түсер еді де, артық энергия жұмсауға тура келеді.
Сондай-ақ (бірғанатты гөрдү) дегенді адресат «бір ғана атты көрді», «бір
қанатты көрді» деп, әртүрлі ұғынуы мүмкін. Сондықтан сөз ішіндегі, тіркес
шеніндегі дыбыстардың бір-біріне тигізер позициялық, комбинаторлық әсерықпалын ескермей, дыбыстардың фонематикалық мәнін сақтап жазу мәтінді
қиындықсыз, кедергісіз оқуға мүмкіндік береді. Бұл – жазудағы (графикадағы)
фонематикалық принцип» деп көрсете отырып, бүгін, бүгінгі сөздерін
салыстырып көрсетеді. Ғалымның пайымдауынша,
бүгін және бүгінгі
сөздеріндегі [н]-ның фонетикалық жағдайда тәуелділігі бірдей емес. Бүгін
сөздеріндегі [н]-ға қарағанда бүгінгі сөздегі [н]-ның дыбыстық қоршауға
тәуелділігі әлдеқайда басым [бүгүңгү]. Әрине, дыбыстардың
барлық
реңктерін орфоэпияда болмаса, жазуда көрсетудің мәні жоқ. Жазуда
фонеманың өкілі ретінде сөзтанымдық қызмет атқаратын негізгі дыбыстық
реңкі ғана белгіленеді. Морфеманың фонемалық мәнін сақтап жазу дегенді
осылайша түсінуге болады [12].
Фонематикалық принцип бойынша сөзді [құбұлұс], [жұмұш], [өлөң],
[сембі], [ылаж] деп тұрпаты бойынша жазбай, құбылыс, жұмыс, өлең, сенбі,
лаж деп тұлғасы бойынша таңбалауымыздың себебі өзінен-өзі түсінікті де
тәрізді. Бұлай жазудағы мақсат – сөздің «түбірін» сақтау. Сонымен, түбір
сөздерді жазуда фонемалардың позициялық, комбинаторлық өзгерісінен
пайда болған қосымша дыбыстық мәндері, яғни варианттары ескерілмейді.
Өйткені дыбыстардың позициялық, комбинаторлық игерілуі, әртүрлі қосалқы
мәні елене берсе, орфография тым күрделеніп, қолдануға өте қолайсыз болып
шығар еді. Бірақ басты себеп ол емес. Фонемалардың қосалқы мәнінің
(позициялық, комбинаторлық өзгерістердің) еленбеуінің негізгі себебі –
олардың қызметі, мағына айырымдық қызметі болмағандықтан. Дыбыстардың
позициялық игерілуінен пайда болған өзгерістер (варианттар), сонымен,
жазуда елене бермейді. Алайда бірсыпыра сөздердің жазылуында ақ – ағар,
жоқ – жоғал, теп – теуіп, тебін, тарақ – тарағы деп жазып, дауыстылардың
дауыссызға тигізер әсерін ескеруіміз неліктен? Сондай-ақ а) қап – қабы, кітап
– кітабы, сеп – сеуіп, теп – теуіп, кеп – кеуіп, жап – жауып т.б. ә) ақ – ағар,
көк – көгер, үк – үгер, бүк – бүгер, жақ – жағын, тақ – тағын т.б. тарақ –
тарағы, құрақ – құрағы, ширақ – ширағы, сырық – сырығы, жарық – жарығы
т.б. Аталмыш сөздердің бұлайша жазылу себебі бұндағы п/б, қ/ғ, к/г, п/у
дыбыстарының өзгерісі де белгілі бір позицияға (дауыстылардың аралығы)
тәуелді емес. Бұл дыбыстық құбылыстар морфонологиялық дыбыс алмасуға
жатады [19].
Сонымен қазіргі жазу мен орфография теориясы фонетика мен
фонологиядағы теориялық ұстанымын анықтау арқылы анықталады. Яғни,
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әртүрлі фонологиялық тұжырымдамалар жазу мен емле саласындағы маңызды
теориялық мәселелерді шешудің алғышарты болады. Фонемалар бір емес
бірнеше сөздің құрамында түрлі сөз тіркестерінің бойына ене отырып, әрбір
сөзден жеке дара тәуелсіз ажыратыла алады. Мәселен, шаш, шеке, қыш
сөздеріндегі <ш> фонемасы аталған сөздердің бір элементі ғана емес, «ш»
фонемасы жеке дара тұрып, жеке мағына ажырататын бірлік болып саналады.
Егер сөйленістегі дыбыстар, яғни фонемалар бөлініп ажыратылмаса,
«дыбыстық» жазу болмай, сөздер бөлінбейтін бөлшек ретінде жазылып,
идеографиялық жүйе графикасы қалыптасар еді. Тіл тұтынушы тілдің
морфологиялық жүйесін игермей тұрып, сөйленіс ағымындағы сөздерді тек
буынға бөлу мүмкіндігіне ғана ие болады. Фонема мен морфеманың сәйкес
теңестірілуін сезіну тіл тұтынушының фонема жүйесін түсіну кезінде, яғни
сөйленіс ағымындағы фонемалардың сызықтық бөлшектену мүмкіндігін
танығаннан кейін барып қалыптасады. Нақтырақ айтқанда, фонема жүйесін
түйсіну морфологиялық қатаныс парадигматикасы қалыптасқанда барып
жүзеге асырылады.
«Егер фонема құрылымы тіл меңгеру үдерісінде қалыптасса, онда тілдің
тұтынушысы фонеманы тікелей физикалық іске асу қызметі арқылы тани
алады. Ондай жағдайда фонеманың физикалық коррелятын сөйленіс
ағымында анықтау өте қиын болып саналады: яғни оның акустикалықартикуляциялық сипаттамасы фонетикалық күйіне қарай өзгереді. Сөйленіс
кезінде осы аталған сипаттама бірнеше сегменттер арасында жүзеге
асырылып, көрші фонема корреляттарының сипаттамасының астарынан
көрінбей қалуы да мүмкін болады», – деп фонетист әрі фонолог ғалым
Л.Зиндер көрсеткен болатын [20]. Қазақ орфографиясында да жазылуы қиын
емле материалдарына фонемалар жатады. Бұл емлесі қиын жазба материалына
фонеманың өзі негізгі материал болып табылады деген сөз. Кей жағдайда
әліпбидегі әріптердің өзі емлелік материал бола алады. Мәселен, бас әріппен
жазу, жалқы есім ережелерін сақтау кезінде әліпбидегі әріптер орфография
саласының материалы ретінде анықталады.
Түбір сөздерді фонематикалық принцип бойынша жазу – белгілі бір
фонеманың дыбыс түрленімдерінің ішінен фонетикалық ортаға неғұрлым
тәуелсіз түрімен жазу дегенді білдіреді [12]. Бұл теориялық ілімді дыбыс –
фонема – әріп арақатынасы арқылы түсіндіруге болады. Жалпы дыбыстың
саны шексіз. Дыбыс деген сөздің де беретін мағынасы кең. Жаратылыстағы
серпінді мүшенің, бір нәрсенің қимылынан пайда болған, құлаққа естілетін
үннің бәрі дыбыс деп аталады. Мысалы, бағанға керілген сымға желдің
соғылып, сымның толқуынан, қозғалысынан белгілі дәрежеде монотондық үн
(дыбыс) шығады, сондай-ақ домбыраның шегіне адамның қолы тиюінен шек
толқиды да дыбыс пайда болады. Бірақ бұл дыбыстар – физикалық құбылыс.
Бұл дыбыстардың жігі ажыратылмаған монотонды болып келеді де,
мағыналық сапасы болмайды. Сөйлеу тілінде дыбыстың мағынасы болады.
Бірақ дыбыстың бәрі жазуда таңбаланбайды. Мағынаға қызмет ететін ең
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негізгі бөлшек хатқа түседі. Мысалы, [д] дыбысының басқа дыбыстармен
әргелес тұрғанда және синтагмалық қатынаста әртүрлі реңкте айтылады. Яғни
парадигмалық қатынастағы дала, дерек, дос, дөң сөздері синтагмалық
қатынасқа түскенде [д] жуан, [д′] жіңішке, [д˚] еріндік, [д˚′] еріндік-жіңішке
сипатта айтылады. Ал жазуда әріптің негізгі әрі мағынаға қызмет ететін
бөлшегі ғана таңбаланады. Яғни фонологияда фонеманың дыбыстың қоры
дыбыс және әріп арқылы жарыққа шығады. Сонымен дыбыс – фонема – әріп
тәрізді тілдік бірліктер бір-бірімен байланыста өмір сүреді. Сөздің өмір сүру
формасы дыбыс болғандықтан, үндемей ойлау, оқу, жазудың өзі де
дыбыстарды іштей айтумен байланысты. Ал әріп – сол дыбысқа берілген
шартты таңба. Бір ғана дыбысты әртүрлі халықтың таңбалары арқылы түрліше
өрнектеуге болады. Мысалы: н дыбысы латын жазуында – n түрінде, кирилде
– н түрінде, араб жазуында –  بт.б. А.Байтұрсынұлы еңбегінде: «Дыбыс
таңбасын қаріп деп атаймыз. Дыбыс пен қаріп екеуі екі басқа нәрсе. Біріне
бірін қатыстырып, шатыстырмасқа тиіс. Дыбыс естілетін, көзге көрінбейтін
нәрсе, қаріп көрінетін, естілмейтін нәрсе» – деп дыбыс пен әріптің айырмасын
нақтылап түсіндірген болатын 21. Дыбыс пен әріп бір нысанның екі түрлі
қыры болғанмен, бірінен алшақтайтын тұстары да жиі кездеседі. Әріп кейде
жеке дыбысқа сәйкес келсе (мәселен, о, ө, ұ, ү), кейде бір әріп (ё, ю, я) бірнеше
дыбыстың қосындысын (йұу, йүу, йа) таңбалайды. Ал кейбір әріптердің (ь, ъ)
дыбыстық мәні болмайды. Сонымен әріп шартты таңбалар тізбегі емес, сол
тілдің дыбыстық құрамын танытанын белгілер жүйесі. Жазудағы фонемалық
принцип бойынша әр фонеманың әліпбиде дербес таңбасы болуға тиіс. Қазақ
графикасында негізінен әр фонеманың дербес таңбасы бар, яғни бір әріп бір
фонеманы білдіреді. Бірақ бұл – жазуда белгілі бір сөздің фонемалық құрамын
түгелдей дербес әріптермен таңбалау шарт деген сөз емес. Сөздің фонемалық
құрамын әріптердің түрлі комбинациясы арқылы да беруге болады. Мұндайда
бір әріп бірнеше фонеманың тіркесін білдіреді. Ондай әріптерді көпмәнді
(полифункциялы) әріптер деп атайды. Сөйтіп әліпбидегі кейбір әріптердің бір
ғана дыбыстық мағынасы болса, кейбір әріптердің бірнеше дыбыстық
мағынасы болады.
Орфографияның фонетикалық принципі жазылған сөздің оның кез
келген айтылым формасындағы дыбысталу үлгісіне барынша жақын болуына
негізделеді. Мәселен нан түбір сөзінің жазылуы оның айтылымына ([нан])
пара пар. Бір ғана графикалық нұсқа бар, соған сәйкес фонемалық құрамы да
толықтай осы графикаға тең келеді (<нан>). Дегенмен, орфографияның
фонетикалық принципі «қалай естілсе солай жазылу» деген қағидамен сәйкесе
бермейді. Ондай жағдайда орфографияның бұл принципі маңызды болмай,
оның орнына фонетикалық транскрицияны ауыстырумен тең болар еді. Ал
орфография ережелері әдеби тілге лайықты жазылу бірізділігін сақтайды, тіпті
диалектілік және жағдаяттық сөйленістері әртүрлі дыбысталу варианттарын
жойып, тек әдеби қолданыстағы үлгісін ғана заңдастырады. Осылайша,
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фонетикалық принцип орфографияда дыбыс типтерін айтылым нормативімен
сәйкес бейнелеу мақсаты бойынша жүзеге асады.
Фонетикалық принципке негізделген шынайы орфографияға баға беру
ең алдымен, белгілі бір тілдің фонологиялық жүйесіндегі басты
ерекшеліктерге байланысты болады. Мысалы, фонетикалық принципке
басымдық беретін серб тілінің орфографиясы шынайы (рационалды) деп
саналады. Себебі серб тілінде вокализм жүйесіндегі алмасу құбылысы жоқ
(барлық дауысты фонемалар екпінсіз буындардағы қарама-қайшылығын
сақтайды). Сондай-ақ серб орфографиясы консонантизм жүйесіндегі
алмасуды ішінара сипаттайды: ұяң/қатаң дауыссыздардың алмасуы т.б. Демек,
серб орфографиясында жазылымның дыбысталымға жақындығын сақтау
басымдылыққа ие. Мысалы, серб тіліндегі шездесет (шестьдесят), потпис
(подпись),
свеска (связка),
фудбал
(футбол) сөздері
орыс
тіліндегі шестьдесят, подпись, связка, футбол сөздерінің жазылымынан
айырмашылығы фонетикалық принциптің басшылыққа алыну себебінен.
Серб тілінде «Пиши како говориш и читаj као што jе написано» деген ереже
бар.
Бұл ереже арқылы серб тілі орфографиясының негізгі ережесі
фонетикалық екенін көреміз. Ал беларус тілінде емленің негізгі принципі
фонетикалық принцип бола тұрса да, орфографиясында мүлде басқа жағдай.
Беларус тілінің фонологиялық жүйесі консонантизмде де, вокализмде де ашық
алмасу түрленімі көп болуымен ерекшеленеді. Яғни түбірде де, морфемада да
жазылымның екітүрлі болуы кездеседі деген сөз. Мысалы, дом – дамы, мой –
мая, т.б. Екітүрлі жазылымның шамадан тыс көп болуы олардың қайсысы
дұрыс екенін анықтауда қиындық тудырады. Оларды морфеманың екпінді
немесе екпінсіз қалпына қарай ажыратады. Бұл құбылыс сөздің
грамматикалық болмысын тануды қиындатады. Сондай-ақ мәтінді көріп тану
кезінде қолайсыздық тудырады. Демек, серб тілі үшін шынайы қолайлы
(рационалды) деп танылған орфографиялық принцип беларус тілі үшін
рационалды емес деп есептеледі. Неміс лингвисті Г.Паульдің тұжырымына
сүйенетін болсақ, «Әрбір тілдің орфографиясын сол тілдің өзіндік
заңдылықтарына қарай танып бағалау қажет» дейді. Сондықтан қазақ тілінің
ұлттық емлесі үшін фонетика-фонематикалық принцип тән [22, 8-9].
Түбір сөздердің жазылуында фонетикалық принцип түрі бірқатар кірме
сөздерді жазуда қолданылады. Фонетикалық принцип ертеректе еніп,
дыбысталуы жағынан қазақша «сындырылып» қалыптасқан кірме сөздерде
(жалпы есімдер мен жалқы есімдер) негізге алынады. Бәрімізге белгілі ХІХ
ғасырдың екінші жартысында орыс тілінен қазақ тіліне бірнеше мыңдаған
сөздер енді. Аталған кезеңдегі емленің негізгі принципі фонетикалық
болғандықтан орыс тілінен енген сөздердің көпшілігі қазақ тілінің айтылымы
бойынша жазылды. Мұнда ауызша каналдың функциясының басымырақ
болуы негізгі фактор болып, сөздердің дыбыстық жағынан өзгерген түрлері
молынан қолданылды. Кірме сөздер қазақ тілінің фонетикалық заңына
бағынып, грамматикалық нормаларына сәйкестеліп, сөз жасау формаларына
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икемделді. Мысалы, самаурын, болыс, шәйнек, кереует, кәріс, неміс т.б.
Сонымен қазақ тілі емлесінде фонетикалық принцип: біріншіден, төл және
кірме сөздерге қосымшалардың жалғануында; екіншіден, кейбір біріккен және
кіріккен сөздерде; үшіншіден, ертеректе енген кірме сөздерде қолданылады.
Мысалы, jáshik, bátińke, sirińke, bojy, bókebaı, bóshke, qalash, shógen (shógen
qazan), shoıyn (shoıyn qorytý), kir (kirge tartý, kir tasy), keli (eki-úsh keli), sot,
bolys, oblys, kábil, taýar, pálte, reseńke, shótke, máıki, poıyz, nómir, kástról, kálósh,
kástóm.
Орфографияда әріп пен дыбыстың бір-біріне сәйкес келе
бермейтіндіктен сөздің жазылуы мен айтылуының арасында қиындықтар
болады. Мысалы: бала, ана, жер, азамат, қара, қызыл, кел, т.б. сөздердің
жазылуы мен айтылуында соншалықты айырмашылық жоқ. Ал оқы, жанба,
Нарынқол, басшы, Досжан, т.б. деген сөздер айтуда оқұ, жамба, Нарыңғол,
башшы, Дошшан түрінде өзгеріп айтылады. Бірақ жазудың өзіндік жүйесі,
нормасы болғандықтан жазуда негізгі дыбыстық реңк қана қағаз бетіне
түсіріледі. Жоғарыдағы мысалдардағы [н], [ж], [с] фонемалары іргелес
дыбыстардың әсерінен өзгеріске ұшырап [м], [ш], [ш] түрінде естіледі. Бірақ
жазуда вариант емес, «инвариант фонема» таңбаланады. Ал инвариант фонема
деген дыбыс арқылы айтылатын, әріп арқылы жазылатын, тілдің
парадигмалық жүйесіндегі дыбыстың негізгі реңкі. Осы негізгі реңкті
жазарман дұрыс танып, оны қағаз бетіне түсіре білуі тиіс.
Жалпы фонема теориясы бойынша бір фонеманың бірнеше реңкі
болады. Мысалы, бала дегендегі <а> фонемасымен жайлау дегендегі <а>
фонемасы екі түрлі. Жайлау дегендегі <а> фонемасы жіңішкерген <ä>
реңкінде дыбысталады. Мұның себебі – іргелес келген [ж] және [й]
дыбысының әсері. Яғни фонетикалық қоршауға неғұрлым тәуелсізі – негізгі
реңк, ал фонетикалық ортаға барынша тәуелділері – қосымша реңк деп
есептелінеді. Жоғарыда көрсетілген бала сөзі негізгі реңкте, әлді позицияда
тұрса, жайлау сөзіндегі а фонемасы әлсіз позицияда тұрып, [ä] қосымша
реңкте. Жазуда қосымша реңк таңбаланбайды тек негізгі реңк қана жазуда
ескеріледі. Сөзімізді түйіндей айтқанда, фонема әлді позицияда өзінің негізгі
қасиетін сақтайды (мысалы, бала дегендегі [а] дыбысы әлді позицияда тұр),
ал әлсіз позицияда әртүрлі өзгеріске түседі (мысалы, жайлау дегенде жäйлäу
болып өзгереді). Әлсіз позицияда фонеманың вариациясы және варианты
белгілі болады. Вариация парадигмадағы фонеманың синтагмалық қатынасқа
түскенде, сол тілдің фонологиялық парадигмасында жоқ өзгеше бір дыбыстық
реңкте объективтенуі. Мысалы, [атцыз], [қатчы], [авай вол] т.б. дегендегі
[ц], [ч], [в] қазақ тілінің фонологиялық парадигмасында жоқ дыбыстар,
сондықтан олар вариация деп танылады. Ал вариант әлсіз позициядағы
инвариант фонеманың әлді позициядағы вариантқа ұқсас келуі. Яғни, өрік –
өрүк, күшті – күштү бірінші буындағы дыбыстың әсерінен екінші буындағы
дыбыстың өзгеріске түсуі деуге болады. Сонымен парадигмадағы
фонемалардың қайсыбірі синтагмалық қатынасқа түскенде, олар сол тілдің
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фонологиялық парадигмасында жоқ өзгеше бір дыбыстық реңкте
материалдануы вариация болады, ал қазақ тіліндегі парадигмалық жүйесінде
бар ұқсас дыбыстық реңкте материалдануы вариант деп танылады. Ауызша
тіл мен жазба тілге қатысты бұл фонологиялық білімдерді қазақ тіл білімінде
алғаш рет негіздеген профессор Н.Уәлиұлы. Ол әр фонема-инварианттың
дыбыс шоғыры болады. Ол шоғыр инварианттың синтагмалық қатынасқа
түскендей әртүрлі дыбыстық қоршауына (позицияға) байланысты түзіледі.
Мысалы, <з> фонема-инварианттың әлсіз позицияда [ж], [ш:], [с] түріндегі
варианттары бар. Осы фонеманың жалпы әлді және әлсіз позицияларда әзірге
бізге белгілі 16 дыбыстық репрезентанты бар. Ал осы дыбыстық
репрезентанттар инвариант фонеманың дыбыс шоғырын (қорын) құрайды
[23].

[з]
<з>

[з] [зат] зат
[з 0] [з0ор0] зор
[з1] [з1 ер1] зер
[з 01] [т01 өз 01] төз

[ж]

[ж] [қажжұуа] қаз жуа
[ж0] [бож0 ж0 ор0 ға] боз жорға
[ж1] [т1еж1 ж1 ет1] тез жет
[ж 01] [к01 өж01 ж01 ақсы] көз жақсы

[ш]

[ш] [жашшықты] жаз шықты
[ш0] [с0 ош0 ш0 ы] созшы
[ш1] [с1 әб1 іш1ш1өп] сәбізшөп
[ш 01] [т01 өш01ш1 і] төзші

[с]
[c] [жассын] жазсын
[с0] [с0 ос0 сұн0] созсын
[с1] [бес1 с1 із1] безсіз
[с 01] [к01өс01 c01 үз01] көзсіз
Міне, ғалым [з] дыбысының төрт түрлі реңкін салыстыра отырып, қазақ
жазуының фонематикалық принципке негізделгенін көрсетеді.

З

з
ш
с
ж

негізгі реңк
қосымша реңк
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Бұдан бір морфемадағы з-ның төрт түрлі дыбысталатынын байқаймыз.
Осымен байланысты бұл морфеманың орфограммасы төрт нұсқада жазылуы
мүмкін: көз, көш, көс, көж. Бірақ фонематикалық жазу бойынша осылардың
ішінде фонеманың негізгі дыбысталуына (инвариант фонемаға) сәйкес келетін
нұсқасы көз жазылады. Ал түңгі, күңгей, бұрыңғы болып дыбысталатын
сөздердің негізгі реңкін фонетикалық ситуацияны өзгерту арқылы анықтауға
болады (тү-н-де, бұры-н-нан, кү-н-мен) дейді [23, 71].
Соңғы жылдары емленің негізгі принипі фонематикалық болу себебінен
қазақ орфографиясында
фонеманың «әлді позициясы» және «әлсіз
позициясы» терминдері қолданыла бастады. Әлді позиция – фонетикалық
қоршау неғұрлым әлсіз болатын, дыбыстардың өз реңкінде анық естіліп, анық
айтылатын позициясы. Әлді позициядағы фонема жазуда таңбаланады.
Сондықтан тілде қанша әлді позициядағы фонема болса, сонша ғана әріп
таңбасы болады [10]. Ал фонеманың әлсіз позициясы – фонема өз мәнінде
анық айтылмай, естілмей, фонетикалық қоршау әсері күшті болатын позиция.
Әлсіз позициядағы фонема жазуда таңбаланбайды, ол әлді позициядағы
реңкіне көшіріліп таңбаланады [24].
Фонологиялық мектептердің зерттеулерінде әлсіз позицияда фонемалар
бейтараптанады деген тұжырым бар. Яғни күшті позициядағы фонемалардың
ерекше (дифференциалдаушы) белгісі арқылы әлсіз позициядан ерекшеленіп
бейтараптану үдерісі қалыптаса бастайды. Себебі мұндай жағдайда әлсіз
позициядағы фонема ерекшеленбейді, керісінше омонимделе бастайды. Демек
бейтараптанған фонема ешқандай ерекшенбеген фонема ретінде көрініс
табады. Ал Щерба бағытындағылар бейтараптану ұғымын басқаша түсінеді.
Олардың түсінігінше, фонемалардың бейтараптануы әлсіз позициядағы
фонеманы күшті позициядағы фонеманы ерекшелеу үшін қарама-қарсы қойып
көрсететін белгі ретінде пайдаланбау деп түсініледі. Мәселен, [а] мен [ә] бірбіріне қарама-қарсы белгісі бар фонемалар және сол ерекше белгілері арқылы
түрлі позицияда ажыратылатын жеке дыбыстар. Мысалы, «жаяу» сөзіндегі а
фонемасының айтылымы оқылым көрсеткіші болып саналмайды. айтылымы –
[жәйау] /жаяу/. Бұл жердегі <ә> – әлсіз позициядағы фонема. Ол алдыңғы
күшті позициялы фонеманың тек омонимі болып саналады. Демек, мұндай
құбылысты бейтараптану деп атайды. Ал «қаз» және «қас» сөздеріндегі «с»
және «з» фонемалары екеуі де күшті позицияда. Осы екі дауыссыз дыбыстың
бойындағы мағыналық (фонемалық) ерекшелігі арқылы екі түрлі мағынаны
білдіреді. Бұл мысалда алдыңғы мысалдағы ерекшеліктер мүлде байқалмайды.
Себебі әлсіз позиция жоқ, сол себепті бейтараптану құбылысы да жоқ. «Жай»
және «жәй» сөздеріндегі «а» мен «ә» фонемалары бір-біріне бейтараптанған
фонемалар болып табылады. Себебі олардың бірі күшті позицияда, ал екіншісі
әлсіз позицияда қолданыс тапқан. «Сан» және «сән» сөздеріндегі «а» мен «ә»
фонемаларын алдыңғы мысалмен шатастырмау керек. Мұндағы фонемалар
мағына өзгертуші күшті позициядағы фонемалар. Бұдан шығатын қорытынды
мынадай: әлсіз позициядағы фонемалар лингвистикалық табиғатына сай өзінің
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күшті позициядағы дыбыстық белгісінен айтарлықтай ерекшеленбейді. Олар
тек айтылымдық, оқылымдық жағынан сәл өзгеріске түседі тек бейнелеуіштік,
танымдық қызмет қана атқарады. Демек, фонемалардың белгілі бір позицияда
болуы оның орфограммасын айқындауға негіз болады.
Л.В.Щерба өз пайымдауында дыбыстардың фонологиялық ұқсастығы өз
кезегінде бір ғана фонеманың реңкі ретінде анықтала алмайды деп көрсете
отырып, осы пайымдауын дәйектеу үшін [э] дыбысының әртүрлі позицияда
әртүрлі белгілермен өзгере алатын ерекшелігін орыс және француз тілінде
салыстыруға тырысады. Тіпті кейде қолданылған «дыбыстық типтегі» (бірақ
ол акустикалық емес) сөзді акустикалық немесе артикуляциялық ұқсастығына
қарай ажыратуды мақсат етпеу керек, ондай жағдайда тілдің дыбыстық
бөлігіне жататын бірлік ретінде қарау қажет [8, 62]. Біздіңше, белгілі бір
фонемалардың фонетикалық көрінісі ретіндегі сегменттерін ұқсату
фонетикалық ұқсастығынан іздеу немесе дыбыстардың өзара ұқсамауынан
іздеу басты мақсат емес: ең бастысы дыбыстың фонемалық қажеттілігін
қалыптастыратын ұқсастықтармен салыстыру негізге алынады. ал
акустикалық ұқсастық лингвистикалық жалпылама сипаттамасы ретінде
қабылданады.
Сонымен фонематикалық принцип бойынша жазуда әлді және әлсіз
позиция түрлері есепке алынады. Әлді позиция негізгі реңкке, яғни фонема
инвариантына тең. Ол әрдайым фонетикалық қоршауға тәуелсіз болады. Ал
әлсіз позицияда фонеманың бөгде немес қосалқы реңктері көрініс табады.
Мысалы, bas, baq сияқты сөздердегі әрбір мағына ажыратушы фонемалар
негізгі реңкте, яғни олар әлді позицияда деген сөз. Ал basshy, baqsa деген
сөздерде s/sh және q/s фонемалар іргелес келуінен фонетикалық қоршауға
тәуелді болады. Синтагмалық қатынаста бұл сөздердегі фонемалардың
қосалқы реңктері пайда болады: bashshy, baǵsa.
Фонематикалық принцип бірқатар ыдырап бөлектеніп қалған
ережелерді біріктіру мүмкіндігіне ие. Мәселен, ұяң және қатаң дыбыстарды
тексеруде, ережеге бағынбайтын жұрнақтардың жалғану емлесін тексеруде,
қатаң дауысызға аяқталатын түбірге дауысты дыбысты қосымша жалғанғанда
болатын әлсіз күшті позициядағы өзгерістерді нормалауда
т.б.
Морфологиялық және фонематикалық принцип бір-бірін қарама-қарсы
тұрмайды, керісінше олар бірін-бірі толықтырады. Мәселен, әлсіз
позициядағы сөзқолданыс арқылы дауысты мен дауыссызды ажырату кезінде
фонематикалық принципке сүйенсек, сөздің морфемалық құрамындағы түбір
мен қосымша арасындағы фонемалық ықпалды морфологиялық принцип
арқылы анықтауға болады.
Соңғы жылдары орфографиялық сөздікте шай, шай= жай, жай= сөздері
бірыңғай жіңішке жазылмаған, сондықтан емле сөздігі үндестік заңын
сақтамаған деген пікір айтылып жүр. Аталмыш сөздерді емле тезіне салып,
үндестікке бағындырған болып, сөздің қара басын шәй, жәй, шәй- деп жазуға
болар-ау, бірақ шайға шақыр, шайлық пұл дегенді шәйге шақыр, шәйлік пұл,
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кірді шайқа дегенді кірді шәйке демесі бәрімізге аян. Бар байлығым, бір
шайлығым деген мәтелдегі байлығым, шайлығым - жуан түрде ұйқасып тұрған
сөздер. [ж] мен [й]-дің, [ш] мен [й]-дің аралығындағы жуан дауыстылардың
жіңішке реңк алып, түрленетіні – түркітану ғылымында өткен ғасырдың
басында ашылған жаңалық [15].
Аталмыш сөздегі дауысты «нағыз» [ә]-нің өзі болса, осы түбірден
өрбіген сөздерге қосымша ешбір ауытқусыз біріңғай бастан-аяқ жіңішке
нұсқада, шәйге, шәйке түрінде жалғанар еді. Бірақ «шайқа»-ны шәйке,
«шайқал»-ды шәйкел, «жайлауға»-ны жәйләуге, «шайға»-ны шәйге шақыр,
«жайтқа»-ны жәйтке деп айту тілдік тазада жоқ. Оған ешбір фонетикалық
кедергі жоқ. Сөздің қара басы [жәй], [шәйге] деп жіңішке тұрпатта
айтылғанмен, олардың түптұлғасы жай, шай екенін қосымшалармен
түрлендіру арқылы анықтауға болады [15].
Қазақ орфографиясы нормаларын заңдастырумен байланысты қиындық
- «бейүндес буынды» сөздердің жазылу мәселесі. Әсіресе соңғы жылдары
тіліміздің жазу, нормаларына жұртшылық назары ауып, тиісті сөздіктерге
көрсетілген нормалардың кейбірін сынға ала бастады. Нормалауыш
сөздіктерде көрсетілген қасиет, қаріп, қабір, қадір, қауіпті, қайтіп,
қайткенде, қадім, мұғалім т.б. сөдерді кәсиет, кәріп, қабыр, қадыр, қауыпты,
кәйтіп, кәйткенде мұғалым т.б. түрінде жазып, әлгідей сөздердің нормасын
тиянақтауда үндестік заңдылығына сүйену керектігін айтады. Әрине,
«бейүндес буынды» сөздерді, егер олардың саны сынаушылар көрсеткен
сөздермен шектелсе, солай етіп жазуға да, айтуға икемдеуге де болар еді. Бірақ
мұндай типтегі сөздердің саны, түрлері осы аталған сөздермен шектелмейді,
тілде бұдан басқа да біралуан сөз бар: тәкаппар, құдірет, ақырет, қауесет,
қазірет, қасірет, рақымет, тауқымет, қорек, мехнат, тақсірет т.б. Біріңғай
жуан, я болмаса біріңғай жіңішке түрде таңбалап жөнге салуға бұлардың ырық
бермейтіні байқалады. Құдірет сөзін күдірет/құдырат, тақсірет сөзін
тәксірет/тақсырат, харакет сөзін кәрекет/харакат, бірақ сөзін бырақ,
Ақымет деген есімді Ақымат деу тілге зорлық болар еді. Мұндай сөздер де,
жоғарыда айтылған азын-аулақ икемдеуге келеді-ау деген сөздер де шеттілдік
болғандықтан, ырыққа көне бермейтіндей көрінеді. Шынында, біріңғай жуан,
біріңғай жіңішке таңбалауға көне бермейтін тек шеттілдік қана емес, төлтума
сөздер де бар: мұнікі, оныкі, ауылдікі, таудікі, көгорай, көкқарға, көкпар,
қағылез т.б.
Мұндай қиындықтардың икемге келеді дегенін үндесіммен айтып,
жызып, ал келмейтінін сол күнінде жылы жауып қойғанмен, мәселе
шешілмейді. Сондықтан әңгіме «қиындықтың» төркіні неде екенін іздестіруге
келіп тіреледі.
Жазылу нормасы мен айтылу нормасы даулы көрінетін «бейүндес
буынды» сөздердің біралуаны [қ], [к] дыбыстарының түрленімімен, қолайсыз
жағдайға икемделуімен байланысты екені байқалады. Бұл жерде алдымен [қ]ның жіңішке тембрінің пайда болуына әсер ететін түрткіжайтқа назар аударуға
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тура келеді. Сөздің соңғы буындарындағы жіңішке дауыстылар бірінші
буындағы дауыстының жіңішке түрленіміне, ал ол өз кезегінде [қ] -ның
жіңішке тембрлері реңк алуына әсер етеді. Сөйтіп, құдірет, рақымет
дегендегі [қ] дауыссызы жіңішке [қ’] реңкпен айтылады.
Бұл – сөз ішіндегі тілдік дыбыстардың «қолайсыз жағдайға» түрленім
түріндегі бейімделуі.
Сонымен [к] –нің әдеттегі жіңішке тембірінен басқа жуан тембрлі, [қ]ның әдеттегі жуан тембірінен басқа жіңішке тембрлі болып келуі түрленім
деңгейінде үндесім деуге болады. Сондай-ақ қауесет дегендегі [ä] соңғы
буындағы [е] –нің әсерінен жіңішке реңкпен айтылады. Бірақ бұл дауыстының
естілімі кәдімгі [а]-мен әдеттегі [ә]-нің аралығы деуге болады.
Сондай-ақ сөздегі дыбыстардың құрылымына әсер ететін түрткі жайттар
болды: мысалы, шеттілден сөз енеді [құрмет, рақмет], сөз бен сөз бірігеді
(бірақ <бір+ғана-ақ), сөз бен сөз тіркесіп бір ырғақпен айтылып, бір екпінге
бағынады ([ағешкі] ақ ешкі), сөз дыбыстық жақтан ықшамдалады
([кеботыр]келіп отыр)т.б. Сөйтіп, белгілі бір дыбыстар үшін жаңа позициялар
пайда болады, алайда бұлардың қайсыбірі «қолайсыз» болып келді. Кейбір
дыбыстар үшін қаншалықты «қолайсыз» жағдайда болса да, олардың тіл
заңдылығына, нормасына бейімделетіндей әлеуетін (потенциалы) болаы. Кей
жағдайда тілдік бірліктердің ондай әлеуетін танып-білу оңай бола бермейді.
Мысалы, араб тілінен енген құрмет деген сөздің «басы жуан, аяғы жіңішке»
болып, қазақ тілінің әдеттегі үндесімімен үйлеспей тұрған сияқты көрінеді.
Егер үйреншікті үйлесім тезіне түссе [күрмет] немесе [құрмат] болар еді. Бірақ
бұлай деу – донор тілдегі түпнұсқадан мүлде алшақ. Тілдегі ауыс-түйіс тәртібі
бойынша кірме сөз, бір жағынан, түпнұсқадан көп алшақтамауға, екіншіден,
импртап алған тілдің заңына бағынуға тиіс. Осы екі үрдіс бір-біріне қарамақаррсы болмай, керісінше, бір-бірімен үйлесімді болуы керек [23].
Ал шынында, құрмет, тақсірет, хазірет бірақ, қайткенде тәрізді
сөздерді қазақ тілінің дыбыс тәрібіне мүлде бейімделмеген деуге болмайды.
Бірақ бұл сөздер әдеттегі жуан (тембрлі) [қ]-ның жіңішке реңкте түрленуі
арқылы үндесім заңынабейімделген. Сондай-ақ мұнікі, оныкі, көкпар,
көгаршын, көгал дегендегі [к] – жуан тембрлі дауыссыз. Бұл дыбыс та үндесім
заңынажуан реңк түрінде бейімделген.
Осы тәрізді ерекшелік [ғ] мен [г] дауыссыздарында да бар
екенібайқалады. Атап айтқанда, [ғ]-ның жіңішке тембрлі вариациясы
[ағ’ешкі] ақ ешкі, [ғäзійз] ғазиз мына тәрізі әлсіз позицияда кездессе, ал [г]
–нің жуан түрленімі [гауқар] гауһар, [когал] көгал, [когаршын], [когорай]
көгорай т.б. әлсіз позицияда ұшырасады.
Қазақ тілі жазбаша жүйесінің үлкен құрсауы үндесім заңы
(сингармонизм заңы). Ол – тілдегі дауысты дыбыстардың бір-бірімен үйлесіп,
үндесіп, ыңғайласып айтылуы. Үндесім заңының екі жағы бар. Оның біріншісі
және негізгісі – бір сөз бойындағы дауысты дыбыстардың бірыңғай жуан, не
бірыңғай жіңішке айтылатын тіл үндесімі. Сөз түбірі мен оған қосылған
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жұрнақ, жалғанған жалғау, не бірыңғай жуан, не бірыңғай жіңішке болып
отырады. Қазақ тілінің бұл дыбыстық заңдылығы жазуда да көрініс тапқан.
Сондықтан
бүкіл
түркі
халықтарының
мақтанышына
айналған
А.Байтұрсынұлының әліпбиі қазақ тілінің басты үндестік заңын айғақтайтын
бірден-бір алфавит болғаны белгілі.
Қазіргі қазақ графикасында да үндестіктің осы түрі бейнеленеді. Бірақ
тілдің ауызша және жазба жүйесінде бұл қағидадан ауытқитын мынадай
тұстар бар: Ол ең алдымен ә дыбысына байланысты. Қазақ тілінде ә дыбысы
сөздің барлық буынында, әсіресе соңғы буындарда айтыла бермейді.
Сондықтан жазуда екінші буыннан ары а әрпімен таңбаланады. Мысалы,
күнәһар, тәкаппар, рәсуа т.б. Ә дыбысының қазақ сөзінің аяқтамайтынын сөз
соңындағы жалғаулардан да көруге болады: жайлауда – жәйләуда,
куәландыру – күуәләндіру, тәкаппарланғанмен – тәкәппәрләңғаммен. Сөйтіп,
жіңішке буыннан басталған сөз жуандап барып аяқталып, тіл үндестігі
бұзылғандай болып көрінеді. Бұл арада тілдің ауызша түрін таңбалап
көрсетудің қиындығын ескеру керек. Өйткені орфоэпиялық сөздікте күнәға
деген сөздің айтылуын күнәға деп беруден басқа амал таппай, екінші
буындағы ә-ні жіңішке, үшінші буындағы а-ны жуан етіп, анық оқып, сөз
бойындағы бейүндестікті «баттитып» көрсетеміз. Сондықтан сөз бірден
жуандап кетпей, алдыңғы дауыстының реңкін ала жүріп, бірте-бірте
өзгеретінін әрқашан біліп отыру керек. Мысалы, кінәламау – кінәләмау,
күмәнданғандықтан – күмәндәңғандықтан, рәсуаланғанмен – рәсүуәләңғанмен
деген сияқты екінші буында ә келетін сөздер үшінші буында а-ға жуықтап, әнің реңкін сақтап, яғни а мен ә-нің ортасында айтылып, сөз аяғында жуан
дыбыстауға көшеді. Сонда бейүндес жазылатын сөздерді жіңішкеден жуанға,
бірте-бірте, буын жігін ажыратпай өткізіп айтатын болсақ, сөз табиғи қалпын
сақтап, үндесімді шығатын болады. Оны былай көрсетуге болады: ә - á – а
Түбір сөздердің жазылуындағы ендігі бір үлкен проблемалардың бірі
сөз варианттарының бірін кодификациялау. Біз варианттар деп мазмұнмеже
жағынан және функция (қызметі) жағынан бірдей бірінің орнына бірі
қолданыла беретін, тұрпатмеже жағынан ғана жекелеген, толық емес
өзгешелігі бар тілдік бірліктерді түсінеміз. Кейбір бірліктер тұрпатмеже
тұрғысынан әр басқа, ал мазмұнмеже жағынан ұқсас болғанымен, кей
жағдайда бірінің орнына бірін қолдануға келе бермейді. Ондайларды вариант
деп тануға болмайды. Мысалы, оқытушы // мұғалім сөздері мазмұнмеже
жағынан ұқсас болғанымен, қызметі жағынан айырмасы бар. Оқытушы
көбінесе жоғары мектепте қолданылады, ал орта мектепте пән оқытушысы
деген мағынада жұмсалады: қазақ тілі пәнінің оқытушысы т.б.
Орфографиялық варианттар ретінде мына сияқты сөздерді көрсетуге болады:
барабар – парапар, батсайы – батсайы, бәле – пәле, бұнда – мұнда, бұндай –
мұндай, бұнша – мұнша, балуан – палуан, ділмар – тілмар, ештеме – ештеңе,
мұнша – бұнша, найзағай – нажағай, парапар – барабар, таяз – саяз, айқай –
айғай, әжім-ажым, әжуа-ажуа, бәйшешек-байшешек, әрдайым-әрдәйім,
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жайт-жәйт, абыржу-әбіржу, абиыр-әбүйір. Тегінде, жазудағы бірізділік
үшін екі түрлі варианттың біріне тоқталған дұрыс екені белгілі.
а/ә дыбыстары арқылы келетін сөз варианттары туралы Қ.Күдеринова
былай дейді:
а/ә вариантты сөздердің әдеби нормасын таңдауда жуан
вариантты кейбір сөздер негізсіз заңдастырылған деп ойлаймыз: әжім-ажым,
әжуа-ажуа, бәйшешек-байшешек, әрдайым-әрдәйім, жайт-жәйт, абыржуәбіржу, абиыр-әбүйір. Өйткені І-буындағы, сөз басындағы дыбыстардың
позициясы әлді болып табылады. Ал АТ-да бұл қатар [әжім], [әбіржүу],
[әбоІүйоІүр] деп жіңішке үндесімде дыбысталады». Яғни бірінші буында ә әрпі
әлді позициядағы дыбыс реңкіне сәйкес жазылады [24].
Жалпы екі немесе одан да көп вариант болғанда, олардың біреуін талғап,
таңдап қолдану қажеттілігі пайда болған жағдайда норма мәселесін сөз етуге
тура келеді. Осыған байланысты профессор Н.Уәлиұлы былай дейді: «Көп
жағдайда бірнеше варианттың біреуі ғана норма деп танылады: көбі – көбісі
емес, туралы – турасында емес, т.б. Кей жағдайда екі немесе үш вариант та
норма деп танылады мұны/бұны, келуімен байланысты/келуіне байланысты.
Алайда бұлардың ішінде қайсыбіріне артықшылық берілетін нұсқалары
болады»[10]. Ендеше, жоғарыдағы мысалдар ішіндегі барабар – парапар,
батсайы – батсайы, бәле – пәле, бұнда – мұнда, бұндай – мұндай, бұнша –
мұнша сияқты сөздерді норма ретінде тануға болады. Ал ділмар – тілмар,
ештеме – ештеңе, мұнша – бұнша, найзағай – нажағай, парапар – барабар
сияқты сөздердің семантикалық жүгін айқындау шарт деп ойлаймыз. Бұл
жерде аталған сөздердің жұмсалымдық сипаты қолданым стилімен тікелей
байланысты. Әдеби тілдегі нұсқа тілмар болса, ділмар сөйлеу тіліндегі
нұсқасы, осы сияқты мұнша – бұнша, найзағай – нажағай, парапар – барабар
сөз варианттарының мұнша, найзағай, парапар сөздері әдеби тілдегі сөз. Ал
бұнша, нажағай, барабар сияқты түрлері сөйлеу барысында фонетикалық
өзгерістер нәтижесінде туған варианттар деп білеміз.
Жазу тәжірибесінде отбасылар//отбастар, қолбасылар//қолбастар,
әрқайсына//әрқайсысына орфограммаларының бірін таңдау проблемаға
айналады. Соңғы варианттың ішінде мағыналық дифференциация бар. Яғни
қайсы жансыз затқа, қайсысы адамзатқа қатысты айтылатын реңкіне
байлансты [23].
Тілдік норманың табан тірейтін тұсы – тілдік жүйе. Варианттардың
дыбыстық түрлерін, олардың жарыспалы сыңарларын реттеуде дыбыс
заңдылықтарын түп қазық етіп алу қажеттілігі байқалады.
Норма мен норма еместің шекарасында тұрған дыбыстық варианттар
бар. Олардың біреуіне басымдылық беріп, ғылыми негізде кодификациялауға
болады. Қазақ тілінде варианттардың кейбір типі дыбыстардың
ықпалдасуымен байланысты бұны/мұны, мұнда/бұнда, бұрнағы күні / мұрнағы
күні, бағана/мана, бағанағы /манағы, сүйінші/шүйінші, қысқаш/қышқаш т.б.
Сөйлеу тілінде еріндік ұяң [б]-ның еріндік мұрын жолды үнді [н]-ға
алмасуы екінші буындағы мұрын жолды [н] үнді дауыссыздың әсерінен екені
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байқалады. Байырғы кезде дыбыстардың бұл типтегі ықпалдасуы едәуір сөзді
қамтығаны байқалады: [бұрұн] > [мұрұн] мұрын; [бойұн] > [мойұн] мойын т.б.
Егер бір кездердегі дыбыс өзгерістеріндегі осы үрдісті ескерсек, онда мұны
(бұны емес), мұнда (бұнда емес), мұрнағы күні (бұрнағы емес), манағы
(бағанағы емес) тәрізді нұсқаларға артықшылық беріп, басым вариант деп
тануға негіз болады.
Ал сүйінші, қысқаш тәрізді сөздердің шүйінші, қышқаш болуы ызың [с]
дауыссызының соңғы буындағы ызың [ш] дауыссызымен ықпалдасып, салдыр
жағынан игерілуі [сүйүншү] > [шүйүнші], [қысқаш] > [қышқаш]. Бірақ бұл
жерде басым вариант сүйінші, қысқаш деп танылады, өйткені сөзге сүйін=,
қыс= морфемалары негіз болып тұр.
Қазіргі тіліміздегі варианттардың бір типі қысаңдардың аралас
буындағы жуан/жіңішкелігімен байланысты құдірет – құдырет, құзірет –
құзырет, қасиет – кәсиет, қазір – кәзір, қасірет – қасырет, қадым – қадім,
қадыр – қадір т.б.
Тіл – өзін-өзі реттеп отыратын жүйе. Тілдің эволюциялық дамуында екі
үрдіс қатарласа жүретіні мәлім: біріншісі – ой-сананың күрделенуі тәрізді
факторлармен байланысты тілдік бірліктердің күрделену үрдісі болса,
екіншісі– ықшамдалу үрдісі. Ықшамдылық, жинақтылық тілдің қызмет етуіне
қолайлы. Сондықтан аса күрделі элементтер шектен тыс көбейіп кетуіне
ықшамдау үрдісі, кең мағынада алғанда үнемдеу заңдылығы жол бермейді.
Тілдің өзгеру эволюциясында едәуір варианттардың пайда болуы күрделі
бірліктердің ықшамдалу үрдісімен байланысты деуге болады. Тілдік
нормаларда босаң аймақтардың пайда болуы – тілдегі ықшамдалу
құбылысының нәтижесі.
Әдетте «мағынаға зиян тигізбей ықшамдау» құбылысы суспензия
(Есперсен) деп аталады. Қазіргі қазақ тілінде бір-бірімен тайталас
қолданылатын жарыспа варианттардың бір сыңары осы айтылған құбылысқа
сәйкес келеді. «Қысқа» варианттардың мазмұнмежесі өзгермейді де,
тұрпатмежесі құрылымдық жақтан ықшамдалады. Мазмұнға зиян келмейтін
жағдайда құрылымы ықшам варианттарға артықшылық беру нормаларды
кодификациялаудағы негізгі принциптердің бірі болуға тиіс. Сондай-ақ, сөз
жұмсау дағдысында «мазмұнға зияны тимейтін» мына тәрізді ықшам
нұсқаларға жіп тағу жарыспа нұсқалардың нормалану барысын жеделдете
түсер еді.
Берігірек – берірек, берігіректе – беріректе, әрігірек – әрірек, әрігіректе
– әріректе, төменгіректе – төменіректе, төменгірек – төменірек;
турасында – туралы; мынандай – мынадай, анандай – анадай; шындығында
– шынында; тіптен – тіпті; бекерге (барды) – бекер (барды); кейіннен (білді)
– кейін (білді), әуелден – әуелде; бермен (кел) – бері (кел), әрмен (кет) – әрі
(кет); мұрсатана – мұрсат – мұрша; баратындығын (айтты) – баратынын
(айтты); барғаннан соң – барған соң; әдейін – әдейі; шынтуайтында,
шындығында – шынында; сындайын – сынайын (бағымды сынайын), үйдейін
44

– үйдей, сол заматта – сол замат; кәнеки – кәне, не болмаса – немесе;
нақтылы – нақты; қыс бойына – қыс бойы; кейіннен – кейін; анағұрлым –
анағұрлы, соғұрлым – соғұрлы, неғұрлым – неғұрлы; түсіндірмелі (сөздік) –
түсіндірме (сөздік); жиналмалы – жинамалы; аспалы – аспа (шам, көпір),
бүктелмелі – бүктемелі, қозғалмалы – қозғамалы, дегендейін – дегендей; дығын, -дігін барғандығын, -ын, -ін (барғанын); -шылық/-шілік
(сыпайышылық, саушылық); -лық/-лік (сыпайылық, саулық); жарыспалы (сөз),
жарыспа (сөз), мандырымды – мандымды, мандыртпады – мандытпады,
мандырымсыз – мандымсыз; септігі жоқ – себі жоқ; тоғайып – тойып;
мұндағыға дейін – мұндаға дейін; берітінде – беріде; жайында – жайлы;
тиесілі – тиісті; бересілі (болды) – бересі (болды), аласылы – аласы; көресілі
– көресі; әлденендей – әлденедей; әлгінде – әлгіде; келіпсіңіз – келіпсіз; әуелгіде
– әуелде; әуелгіден – әуелден; -тұғын (баратұғын), -тын (баратын); -іменен
(меніменен) -імен (менімен), оқысам деп жүргенімде – оқысам деп жүргенде;
осынымды – осымды, осыныңды – осыңды; барғаннан соң – барған соң,
мінекей – міне; әнеки – әне; тіптен – тіпті; бірдеңке – бірдеңе т.б [15].
Қазіргі сөз қолданыста босаң нормаға жататын мүлде басқа – мүлдем
басқа, мынадай – мынандай, шын мәніндегі – шын мәнісіндегі т.б.
варианттардың ықшам сыңарына баспасөз беттерінде редактор қаламының
еркіндік бере бастағаны сезіледі. Бұлай болуы орынды да, өйткені мынандай
дегенге қарағанда мынадай нұсқасы ықшам. Тіл-тілге ортақ заңдылық
бойынша ықшам, жинақы қолданыстар (варианттар) тілдің коммуникациялық
қызметіне қолайлы көрінеді.
Тілдік бірлік варианттарының тағы бір типіне сөздің тұлғалық
дериваттары жатады: алғашында – алғашқыда, жаңғыз – жалғыз, түгендеу –
түгелдеу т.б. жарыспалы сөздер жатады. Бұлардың жетекші сыңарын
айқындап, біріне басымдылық беруде олардың тұлғалық деривациясы,
типтестігі тәрізді ерекшеліктеріне назар аудару қажет. Мысалы, алғашқыда
сөзі бастапқыда-мен бір типтес. Ал жалғыз – жаңғыз, түгелдеу – түгендеу
варианттарындағы жалғыз, түгелдеу тәрізділердің артықшылығы – бұлардың
өзге тұлғада кездесуі мен дербес қолданылуы: жалғыз, жалқы, түгелдеу,
түгел, түп-түгел. Осылардың жарыспалы сыңарлары жаңғыз (жаңқы
түрінде қолданылмайды), түгендеу (түген, түп-түген деп айтылмайды)
тәрізділерден мұндай ерекшелік байқалмайды [15].
Әдетте соң, кейін септеуліктері алдыңғы сөздің шығыс септікте тұруын
қажет етіп тұрады. Кейін шылауы үшін бұл қатаң норма (барғаннан кейін)
болса, ал соң шылауы үшін – босаң норма. Қазіргі кезде барған соң деген
ықшам тұлғадағы нұсқа белсенді нормаға айналды: барған соң. Әсіресе қатаң
норма мен босаң норманы дәл айыра білу, босаң нормаға байланысты тілдік
варианттардың
ерекшелігін,
жарыспалы
сыңарлардың
бір-бірінен
артықшылығын сезіне білу, олардың қыр-сырын дұрыс байқай отырып
саралай жұмсау тек практикалық қана емес, түптеп келгенде, сөз мәдениетінің
іргелі теориялық мәселелерінің біріне жатады.
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Айта кетерлік жайт, қазіргі БАҚ беттерінде Алла, Аллаһ атауларының
жарыса қолданылып жүргені байқалады. Осымен байланысты оқырмандарға
жол сілтеп, жоба көрсетпек болған авторлардың бірі Алла деген дұрыс десе,
екінші бір автор Аллаһ деп қолданған жөн деп біледі.
Мұндайда тіл тәртібіне сүйену керектігін көрсетеді. Тіл тәртібі бойынша
осы екі нұсқаның бірі норма, екіншісін норма емес деп үзілді-кесілді баға
беруге болмайды. Аллаһ нұсқасы ең алдымен діни уағыздарда, діни
мазмұндағы мәтіндерде, діни ортадағы қарым-қатынаста жұмсалатын дін
қызметшілерінің тілдік тұлғасына тән қолданыс деуге болады. Дінтанушы
ғалым Мұртаза Бұлытай жұртшылыққа арнап сөйлеген сөзінде Аллаһ
нұсқасын қолданады, яғни бұл нұсқаның діни дискурсқа (сөзге) тән сипаты
бар. Бұдан Аллаһ сөзінің стильдік реңкі бар екені, осымен байланысты
коммуникативтік жағдаят «таңдайтыны» байқалады. Ал Алла сөзі стильдік
мағынасы жағынан бейтарап, сондықтан әртүрлі мазмұндағы, әсіресе дүниауи
мәтіндерде жұмсала береді. Міне, тіл заңдылығына сүйенсек, Алла, Аллаһ
сөздерін «Кім?», «Қай жерде?», «Кім кімге?» деген коммуникативтік
қағидатқа сай орынды қолдану керек екенін, талғаусыз жұмсай беруге
болмайтыны аңғартады [23].
Мерзімді басылым беттерінде уәлие-әмбие, уәлие-әнбие сөздерінің
жарыса қолданып жүргенін айта кетуге болады. Ауызша тілде <н>
фонемасы, <б> фонемасына іргелес тұрған жағдайда <н> фонемасының
қосымша реңкі [м] дыбысы естіледі. Жазуда негізгі реңк хатқа түседі.
Сондықтан бұл жерде негізгі реңк м емес н фонемасы болады: уәлие-әнбие.
Сонымен жоғарыдағы емледегі қиындықтар негізге алына отырып,
латын графикасына негізделген қазақ емлесінде түбір сөздердің жазылуына
байланысты мынадай емле баптары жасалды: «§ 11. Сөздердің, сондай-ақ сөз
тіркесіндегі жеке сөздердің негізгі тұлғасы сақталып жазылады: qulyn (qulun
емес), júzim (júzúm емес), oryndyq (orundyq емес), kók oramal (kóg oramal емес),
aq ala (aǵala емес), aq aıý (aǵ aıý емес); bara almaımyn (baralmaımyn емес),
barsa ıgi edi (barsıgedi емес), baryp pa eken (baryppeken емес), kele jatyr (kelatyr
емес); §12. Ауызекі жолмен игерілген бірқатаркірме сөздер айтылу дағдысына
сәйкес жазылады: taýar, nómir, kábil, kástóm, pálte, poıyz. §13. Сөздер бірыңғай
жуан не жіңішке үндесіммен жазылады: azamat, yntymaq, bosaǵa, turmys; ásem,
memleket, izet, úmit, sóılem. Е с к е р т у. Кейбір араб-парсы тілінен енген сөздер
бейүндес түрде жазылады: quzyret, qudiret, qaýip, muǵalim, qyzmet, qoshemet,
qasir, aqyret, qasıet, qadir, kitap».
Байқағанымыздай, түбір сөздердің
жазылуына байланысты базалық емлелік ереже сақталды. Әйтсе де, өзгеріс
жоқ емес. Өзгеріс – түбір тұлғалы кірме сөздердің жазылуына байланысты
екенін көруге болады.
Қорыта айтқанда, жаңа емле ережесінде түбір тұлғалы төл сөздер қазақ
тілінің фонетика-фонологиялық, морфологиялық принциптеріне бағына
отырып, жуан не жіңішке тұрпатта жазылады. Ал бейүндес сөздердің
жазылуы қазақтың төл сөзі болмағандықтан бұл заңдылыққа бағынбайды.
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1.4 Бөлек жазылатын сөздердің емлесі
Қазақ орфографиясында шешімін таппай келе жатқан қиындықтардың
бірі – құрама сөздердің бірге я болмаса бөлек жазылуы. Орфографиядағы өзге
қиындық бір басқа да, құрама сөздердің жазылуына байланысты қиындық бір
басқа деуге болады. Мысалы, бозторғай, қараторғай, қарабидай, желбау,
уықбау, ауылшаруашылық т.б. толып жатқан сөздер әр түрлі басылымдарда
әркелкі жазылып жүргендігі жиі
байқалады. Тіпті
лингвистикалық
сөздіктердің (орфографиялық, түсіндірме сөздік, орысша-қазақша сөздік,
терминологиялық сөздіктер т.б.) өзінде кейбір сөздер бірге жазылса, сол
сөздердің кейбірі бөлек жазылған. Мұндай фактіні, жасыратыны жоқ, жиі
кездестіруге болады. Орфография мәселесін сөз еткен мақалаларда,
рецензияларда көбіне сөздердің бірге не бөлек жазылуына байланысты алақұлалықтар сынға алынып жүруі де орынсыз емес. Қазақ орфографиясының
тәжірибесіне сүйенсек, құрама сөздің бір ғана заттың атауы болуы, бір ғана
мағынаны білдіруі, сөйлемнің бір ғана мүшесі ретінде жұмсалуы олардың
бірге не бөлек жазылуына таяныш бола бермейді.
Күрделі сөздерді тұрпат межесі тұрғысынан босаралықсыз (біріккен
сөздер), босаралықпен (құрама сөз) және қосаралықпен (қос сөздер)
тұлғаланатындар деп үшке бөлуге болады. Мұндағы босаралықпен
тұлғаланатын құрама сөздердің әртүрлі терминге ие болып, кейде тіпті сөз
тіркесі аясында қаралуы бұл топтың номинативтік бірлік ретіндегі мәртебесін
анықтауда басы ашылмай жатқан мәселелердің бар екендігін аңғартады.
Сондықтан грамматикалық бірліктердің (грамматикалық құрылыстың өзінше
дербестігі, ерекшелігі бар топтары – тұтастықтар деп аталады) бөлек
тұлғалануын сөздің дербес тілдік бірлік екенін көрсететін синтаксистік
құрылымның ерекшелігі деп алып, бөлек тұлғаланудың 5 сатысын көрсетуге
болады. Олар:
1. Сөйлем мүшелерінің бөлек тұлғалануы;
2. Синтаксистік сөз тіркесі деңгейіндегілердің бөлек тұлғалануы (алтын
сағат, күміс қасық, сабақ үлгірімі);
3. Түйдекті тіркестердің бөлек тұлғалануы (келе жатыр, сабақтан кейін,
үйдің алды);
4. Фразеологиялық тіркестердің бөлек тұлғалануы (ит әуре, мысық
тілеу);
5. Лексикалық синтагмалардың, яғни күрделі сөздердің бөлек
тұлғалануы (тандыр нан, ат қора).
Мұндағы сөйлем мүшелеренің бөлек тұлғалануы фонологиялық
жазудың басты қағидасына айналғаны белгілі; фразеологиялық тіркестердің
бөлек тұлғалануы тіпті олардың мазмұн межесінің ерекшелігіне баланды.
Түйдекті тіркес деп топтап отырған – негізгі сөз бен көмекші етістік тіркесі
және толық мағыналы сөз бен шылау сөздердің тіркесі. Бұл аталғандар
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босаралықпен таңбалану, яғни бөлек жазылу нормасы ретінде
кодификацияланды.
Сол сияқты синтаксистік сөз тіркесі деңгейіндегі күрделі сөзге ұқсас
қабыса байланысқан тіркестердің бөлек жазылуы қағидаға айналды: Мысалы:
1. Зат есім – зат есім тіркесі: ағаш күрек, тас үй, бас қызметкер.
2. Сын есім – зат есім тіркесі: ақ қар, боз ат, қызыл гүл, тар жол, қысқа
жіп, кең сарай, терең көл, қалың орман, жақсы кісі, ыстық су, әдемі қыз.
3. Есімше – зат есім тіркесі: орылған егін, көгерген шөп, айтар сөз, барар
жер, сауылатын сиыр.
4. Есімдік – зат есім тіркесі: осы өзен, бұл сөз, барлық әлем, әр адам, күллі
халық, бүкіл дүние.
Күрделі сөздердің, әсіресе күрделі зат есімдердің орфограммасын
арнайы қарауға тура келеді. Себебі күрделі сөз қатарындағы номинативті
бірліктердің бір кезде біріккен сөз тобынан орын алып отырғаны белгілі.
Мысалы уық бау, шаңырақ бау, құлақ бау, аяқ бау құрама сөздері бөлек
таңбаланса, шашбау, белбеу, қазықбау лексемалары бірге жазылады. Бұндай
құбылыс ортақ компонентті күрделі сөздердің біреуінің біріккен сөз қатарына
өтуі (мысалы: қолғап), сол үлгілегі өзге тіркестердің де орфограммасына
ауытқушылық әкеледі (мысалы: шашқап, кесеқап). Сондықтан емле
ережелерінде бөлек жазылатын сөздер емлесі, бірге жазылатын сөздер емлесі
арнайы екі тарауға бөлініп көрсетіледі. Енді бөлек жазылатын сөздердің
емлесінің әрқайсысына жеке тоқталайық.
Анықтауыштық қатынастағы сөз тіркестері бөлек жазылады.
Анықтауыштық қатынастағы күрделі сөз пайда болу үшін алдымен оның
сыңарлары зат пен құбылысты түсіндіру мақсатында, сөйлемде қатар келуі
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 «қолтықтасқан» сөз тіркестері бір ғана зат я құбылысқа
атау болып қалыптасады. Сөйлемнен тыс қаралғанда да бұл сөз тіркестері сөз
тәрізді бола алады.
А.Байтұрсынұлы терминімен айтқанда, тек сын, яғни айыратын сапалық
не қатыстық сын есімдер немесе бұл заттардың неге арналғанын білдіретін
сөздер де, соңғы сыңарлары ортақ болып келетін тіркестер. Тірек
компоненттің бір емес бірнеше тіркесімділікте қайталануы және сол
тіркесімділіктің қолдану жиілігі қабыса байланысқан сөз тіркестерін күрделі
номинативтік бірлік дәрежесіне жеткізеді. Сондықтан күрделі сөздердің бөлек
жазылуы атаулардың түрлерін айырып көрсету мақсатынан да шығады. Бұл
күрделі сөздер компоненттерінің экстралингвистикалық фактормен Д1,Д2
немесе Д2, Д1 қатынаста тұрғанының дәлелі. Мысалы: қараша үй,
үлкен үй (этн.), қоржын үй, ағаш үй, жер үй, жалғыз аяқ жол, машина жол,
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қой қора, сиыр қора, тауық қора, аға буын, аға ғылыми қызметкер, көк базар,
жайма базар, ағаш төсек, ағаш тырма, ағаш мінез, ағаш тостаған, қара
бақыр, қара жұмыс.
Анықтауыштық қатынастағы күрделі сөздер мен сөз тіркестерін өзара
ажырату үшін компоненттік талдау жасау қажет. Мысалы, ас қасық (күрделі
сөз) пен күміс қасық (сөз тіркесі). Ас қасық – 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. Байқап қарасақ, бірінші компоненттің архисемасы (тамақ) екінші
компоненттің дифференциалды семасы (тамақ) болып тікелей жалғасады.
Ал күміс қасық деген сөз тіркесінде алғашқы сыңардыі архисемасы
соңғы сыңардың дифференциалды семасына айнала алмайды. Бұл тіркестің
валенттілігі – бірінші компоненттің архисемасы (металл) мен екінші
компоненттің интегралды семасының (металдан жасалған) ортақтығынан аған
туындайды. Сондықтан күміс қасық тіркесінің ас қасық тіркесіне қарағанда
тұрақтылығы төмен, дистант түрінде байланыса береді: күміс ас қасық. Ал
компоненттердің байланысуы берік ас қасық күрделі сөзінің босаралықпен
жазылуы – олардың денотатив семаларының (Д1, Д1) ортақтығынан туындап
отыр.
Күрделі сан есімдердің әрбір сыңары бөлек жазылады.
Бүгінде күрделі сан есімдердің компоненттері бір бірінен бөлек
таңбаланады деген қағида емлемізде берік орнықты. Ал аналитикалық тәсіл
сан есім сөзжасамында басты қызмет атқаратыны белгілі. Профессор
М.Балақаев күрделі сан есімдерді «бөлек жазылып жүрген біріккен сөздер»
деп сипаттаған болатын. Дегенмен күрделі сан есімдердің бөлек тұлғалануы
орныққан қағидаға айналды. Жалпы орфографиялық сөздік, емле ережелерін
түзуде, баспасөз, көркем әдебиет беттерінде, ісқағаз құжаттарын толтыруда
күрделі сан есімдердің орфограммасы қиындық тудырмайды. Ендеше күрделі
сан есімдердің бөлек жазылуының уәждемесі, яғни босаралықпен таңбалану
қасиеті тіл заңдылығындағы қатаң норма деп саналады. «Қазіргі қазақ тілінің
сөзжасам жүйесі» атты монография авторлары: «Егер тірек компоненттің
доминанттылығы (мағына үстемдігі) берік болса, күрделі сан есім бөлек
жазылуы қажет» деген құнды пікір айтады. Күрделі сан есімдердің тірек
компоненті, әдетте оларлың ондық, жүздік, мыңдық бөлшектері болып келеді.
Бір емес, бірнеше тіркесімділікте қайталанатын он жиырма, отыз, қырық, жүз
сөздерінің мағына үстемділігінің болуы оның алғашқы сыңар болуында.
Әйтпесе күрделі атаудың алғашқы сыңары бүтіннің мағынасын бере алатын
болса, постпозициядағы қайталана беретін сыңар дерексізденіп, стандарт
тұлғадан аффиксоидталатынын (аяққап, балақұмар) немесе эллипсиске
(қарақұйрық тышқан, бұзаутіс қамшы) ұшырайтынын білеміз. Демек, санның
ондық мәні де актуалданады, әрі бірлік бөлшегі де маңызға ие болып
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тұрғандықтан, құрамы босаралықпен қатар көрсетіледі: он бір, он екі, тоқсан
бір, жүз екі, бір мың алты жүз қырық бес.
Күрделі сын есімдердің әрбір сыңары бөлек жазылады.
Қазақ тілінде бір сөзден тұратын түр-түс атаулары олардың жалпы
санына қарағанда өте аз. Демек, түр-түс атауларының басқалары осы сөздердің
басқа түске қатысты сөздермен өзара тіркесуі арқылы жасалады екен. Оның
себебі – спектр жүйесінде хроматты және ахроматты негізгі түр-түстерден
басқа да сан алуан реңктердің және әртекті, қосалқы, күрделі түстердің де көп
болуына байланысты. Бір түбірлі түс атауының түр-түстің өзін білдірмесе де,
оған жақын, сипаттаушы қасиеті бар, оны әр қырынан көрсете алатын
сөздермен тіркесуі өз алдына (ашаң қара, ашық қара, жылтыр қара, көмір қара,
божбан қара), қазіргі қазақ тілі сөздік қорында жалпылама қолданыстағы тура
мағыналы күрделі сын есімдер саны баршылық. Мысалы: көк ала, қызық ала,
ал қызыл, сары ала, қоғыр ала, ақ ала, ақ сары, қызғылт сары, қара көк, қара
қоңыр. Күрделі сын есімдердің компоненттері ажыратыла таңбалануы уәжді.
Біріншіден, күрделі сын есімдер компоненттері экстралингвистикалық
мәнділікпен турал байланысты тұрады. Мысалы, сары – піскен егіннің немесе
жұмыртқаның сарысындай түсті берсе, ала – ақ пен басқа түстің араласуы
негізінде жасалған түсті білдіреді. Демек сары ала – сары мен ақ араласқан
түсті тура атайды. Екіншіден, адам санасының көру-бейнелеу, көру-жазу
әрекеті бірінші кезекке қойылады, яғни әртүрлі түр-түс реңктерін көзбен
көріп, оның суретін бейнелейтін суретші нысандағы түстің реңктерін көзбен
ажырата алады. Сондықтан оны сөзбен атағанда лексемалар өзара мағыналық
контаминацияға түсіп кетпеуін қалайды. Үшіншіден, күрделі сын есімдердің
босаралықпен таңбалануы лингвистикалық себептерге байланысты. Спектр
жүйесінде хроматты және ахроматты негізгі түр-түстерден басқа да сан алуан
реңктердің көп болуына байланысты тілімізде бір сөзден тұратын түс
атауларына қарағанда екі, үш сөзден тұратын түр-түс атаулары көп.
Сондықтан түс атауының дара тұлғасы әр текті тіркесімділікте тұрпаты
тұрақты форма алады.
Күрделі етістіктердің, есім және еліктеуіш сөздермен тіркескен
құрама етістіктердің әрбір сыңары бөлек жазылады.
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 (шақырып ал, айтық бақ, келе жатыр, айтып бер) және толық
мағыналы екі немесе одан да көп жалаң етістіктердің тіркесуі арқылы (апарып
беру, оқып біту, ішіп болу) жүзеге асып отыр.
Аналитикалық тәсіл арқылы жасалған етістіктерді күрделі етістіктер
(еріп шықты), етістікті сөз тіркесі (наздана қарады), аналитикалық форматты
етістік (еніп алды) және кұранды етістік деп бөлуге болады. Құранды
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етістіктің бәрі де етістіктің түрлену жүйесі бойынша формасын өзге
ртеді, мысалы, жәрдем еткен, жәрдем етіп, жәрдем еткелі, жәрдем ете ал
ады, жәрдем етпей, жәрдем етті, жәрдем етер емес» деп кұранды етістікті
ң сипатын анықтайды. Ал күрделі етістік жасауға тек қана толық мағыналы с
ыңарлар қатысады. «Күрделі етістіктегі біртұтас лексикалық мағына оның қ
ұрамындағы алғашқы дербес мағыналы етістіктердің мағынасының кірігіп, ж
ымдасуынан, абстракцияланып, біртұтас лексикалық мағынаға көшуінен жас
алады. Алып бар деген күрделі етістіктің мағынасы алудың да, барудың
да мағынасын
қамтитын біртұтас күрделі қимылдың аты...олардың
әрқайсысынан кең мағына».
Көмекші
етістік
бөлек
жазылатынын
айтқан Н.Оралбаева «бірақ сыңардың тұтастығы – мағынасында, құрамының
тұрақтылығында,
орындарының
беріктігіңде,
сыңарларының үнемі қатар қолданылуында» дейді.
Күрделі етістік жасауға тек қана толық мағыналы сыңарлар қатысады.
Етістіктің аналитикалық форманттары құрамындағы морфемалар бір-бірімен
жымдасып кетпейді, қосымша негізгі етістікке тіркеседі, көмекші етістік бөлек
жазылады. Көсемше мен көмекші етістігінің мағыналары айтылымда
кіріккенімен, тұлға жағынан жымдаспайды және морфемалардың арасына сөз
ене алмауы – етістік сыңарларының көсемше жұрнағы арқылы жасалуына
байланысты. Бұндай жағдайда аналитикалық тәсіл арқылы жасалған етістік
сыңарларының бөлек тұлғалануын әр компоненттің дербес түрлене алуымен
дәлелдейміз. Екі морфемадан тұратын етістіктердің бөлек жазылуына тағы бір
уәж – бір көмекші етістіктен бірнеше аналитикалық формант жасалуын іздеу.
Құрама сөздердің ішінде етістіктің босаралықсыз таңбалануы
сирек құбылыс десек те, тіл тарихы алып кел, алып бар, алып кет сияқты
күрделі етістіктерінің (алу және бару, апару және беру, алу және кету) әкел,
апар, әкет болып қысқарып, кірігуінің куәсі болып отыр. Ал шындығында
күрделі етістікке қарағанда аналитикалық формантты етістіктердің, мыс
алы, келе жатыр – келатыр, бара жатыр – баратыр, ұйықтап жатыр
– ұйықтабатыр болып кірігуі уәжді еді: мұнда екінші компонент тура мағы
насында жұмсалып тұрған жоқ. Бір сөзден тұратын күрделі қимыл атауы енді
басқа күрделі етістік жасауға қатынасады. Мысалы: әкеліп бер, апарып таст
а, апарып жаз т.б. Сөйтіп, жазба тіл нормаланып, кодификацияланғанға
дейін құрамы кіріккен етістіктер ғана бірігіп жазылатын болды да, қа
лған жағдайда аналитикалық тәсіл арқылы жасалған етістік сыңарларыны
ң бөлек жазылуы дәстүрге айналды.
Толық мағыналы сөзбен тіркескен шылаулар бөлек жазылады.
Шылау сөздердің жазылуы үш топқа бөлінеді: а) шылаулар негізінде
бөлек жазылады. Мысалы: сабақтан кейін, жиналысқа дейін; қағаз да,
қарындаш та; қалам мен сия; аз ба, көп пе? ә) ау, ай, мыс, міс, ды, ді, дағы,
сынды шылаулары өздерінен бұрынғы сөздерден дефис (-) арқылы жазылады;
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б) ма, ме, (ба, бе, па, пе) сұраулық шылау түбір мен қосымша арасында
қолданылғанда, -мы, -мі, -бы, -бі, -пы, -пі болып өзгерген қалпында жазылады.
Мысалы: келемісің, айтыппысың?
Шылау сөздердің жазылуы туралы бұл ереже Анықтағышта (1974 ж.)
толықтырыла түсті. Мысалы, Ережеде (1957 ж.) түбір мен қосымшаның
аралығында келетін бір ғана ма, ме (ба, бе, па, пе) шылауының қалай
жазылатындығы берілсе, Анықтағышта (1974 ж.) бұл пункт толықтырылып,
-да, де, -ақ шылауларының түбір мен қосымшаның аралығында келетін бір
ғана ма, ме (ба, бе, па, пе) шылауының түбір мен қосымшаның аралығындағы
жазылуы былайша көрсетілген: осы үйдің ұлыдамын, қызыдамын; әңгіме
айтуға жоқпын . Сондай-ақ сынды (Баян сынды, Төлеген сынды) шылауы осы
Ереже бойынша дефис арқылы жазылады делінсе, ал Анықтағышта (1974 ж.)
бұл шылау негізгі сөзден бөлек жазылады деп көрсетілген. Күнделікті жазу
тәжірибесінде де сынды шылауының негізгі сөзден бөлек тұлғаланып
жүргендігін кездестіруге болады. Тегінде, сынды шылауын негізгі сөзден
бөлек жазудың тиімді жағы бар. Өйткені бұл шылау тәрізді, секілді, іспетті
т.б. көмекші сөздермен негізгі сөзден бөлек жазылатын ұқсату мәніндегі
шылаулармен мағыналық бір топ құрайды.
Жалпы қағида бойынша ақ, ай, ау демеуліктері негізгі сөзден бөлек,
дефис арқылы жазылады: айтасың-ақ, барады-ау, дүние-ай, қызық-ай 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.
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 алақай, айхай, ойбай тәрізді
одағайлардың жазылуының бұл сөздерден айырмасы жоқ, бәрі де
типологиялық бір типке жатады. Ау, ай демеуліктерінің кейбір одағайлармен
кірігіп кеткендігі сонша, сол демеулік шылаудың үстіне тағы бір демеулік
үстемелене жұмсалады (мұндай жағдайда соңғы демеулік дефис арқылы
жазылады) алақай-ай, ойбай-ау т.б.
Сонымен, дербестігі жоқ, тек демеуліктермен жұмсалатын
одағайлардың жазылуы бір басқа да (япырай, япырымау, әттегенай),
демеуліксіз де қолданыла беретін одағайлардың, (мысалы, о бәтір, ой
бәрекелді тәрізділердің) жазылуы бір басқа болуға тиіс. Соңғы топтағы
одағайлармен қолданылатын демеуліктер дефис арқылы жазылады: бәтір-ау,
бәрекелді-ай, тәңір-ай, шіркін-ай, әттең-ай.
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Ай демеулігінің дәстүрлі орнынан ауытқып, түбір мен қосымшаның
аралығында жұмсалуы сөз қолданыста ара-тұра болса да кездесіп қалып
отырады:
«О тәңірайшыл» кер есек,
Қулық-сұмдық не өсек.
Болмаған соң бір есеп,
Мейлі қамқа, мейлі бөз.
(Абай).
Ай демеулігінің жұмсалуына байланысты бұл ерекшелік жазу
тәжірибесінде екі түрлі таңбаланып жүр: тәңірайшыл, тәңір-айшыл. Ал осы
сөзді тәңірайшыл түрінде тұтастай тұлғалау ай шылауының демеулік мәнінің
солғындауын «бейнелейді» деуге болады. Бұл жерде ғана шылауына
байланысты бір мысалды еске түсіруге болады. Әдетте ғана шылауы негізгі
сөзден бөлек жазылады: сен ғана, маған ғана, Болат қана т.б. Тек аз сөзімен
қатар қолданылған жағдайда бұл шылау бірге жазылады (азғана). Өйткені екі
сөз бірімен-бірі шылауына байланысты бір мысалды еске түсіруге болады.
Әдетте ғана шылауы негізгі сөзден бөлек жазылады: сен ғана, маған ғана,
Болат қана т.б. Тек аз сөзімен қатар қолданылған жағдайда бұл шылау бірге
жазылады (азғана). Өйткені екі сөз бірімен-бірі «кірігіп» кеткен. Оны ғана
шылауының үстемелене жұмсалуынан байқауға болады. Мысалы: азғана ғана.
Тағы бір еске ала кететін нәрсе – ғана шылауының әдеттегідей емес,
түбір сөз бен қосымшаның аралығында қолданылуы:
Шешеке, еш алданбан мал ғанаңа,
Барамын атам қосқан жар ғанама.
Емізген ақ сүтіңді балаң едім,
Бер сана бидай салып қол ғанаңа.
(«Қозы Көрпеш – Баян сұлу»)
Әдеттегі норма бойынша бұл сөздер малыңа ғана, жарыма ғана, қолыңа
ғана болуға тиіс. Бірақ бұл, зерттеуші айтқандай, ғана шылауының байырғы
мұра тіліндегі поэтикалық қызметіне байланысты жыр ішінде «заңдасқан»
қолданыс.
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Ғана шылауының осы аталған ерекше қолданысы да әр түрлі
басылымдарда әркелкі – бірде бөлек жазылса, бірде бірге, кейде тіпті дефис
арқылы да жазылып жүр. Бұл жерде мынадай пәтуаға келуге болатын тәрізді.
Түбір сөз бен қосымшаның аралығында қолданыла беретін өзге де
шылаулардың жазылуы келемісің, әншідеміз, бишідеміз; әнді айтадыақсың
тәрізді ғана шылауы да мұндай жағдайда түбір сөзбен тұтастай тұлғалануы
қажет: малғанаңа, жарғанама, қолғанама т.б
Ма, ме (ба, бе, па, пе) шылауы да әдетте негізгі сөзден бөлек жазылады:
бар ма? кітап па? ақ па? қызыл ма? т.б. Ма, ме сұраулығы, Ережеде
айтылғандай, түбір мен қосымшаның аралығында қолданылғанда дыбыстық
өзгеріске түскен күйде және дефиссіз (бірге) жазылады: барамысың?
айтамысың? Бұл – сөйлеу стиліне тән ерекшелік.
Тағы бір ескеретін жайт – ма, ме шылауы сұрау есімдігімен (қанша,
неше), сондай-ақ осынша, сонша, мұнша, онша тәрізді туынды үстеулермен
қатар айтыла келіп, сұраулық мәннен өзгеше реңкке көшеді. Міне, осы
ерекшелік, яғни сұраулық мәннен қол үзіп, басқа бір реңкке көшуі ма, ме
шылауының негізгі сөзбен бірге тұлғалануына таяныш болады. Мысалы:
қаншама, осыншама, мұншама, соншама, оншама т.б.
Қазіргі қазақ тілінде да, де, та, те жалғаулығы сөйлеммен сөйлемді, сөз
бен сөзді байланыстырып, ыңғайластық мәнде жұмсалады: Күн жауды да,
ашылып кетті; ауылда да, қалада да, қалам да, қағаз да т.б. Бұл жерде да,де
жалғаулығының негізгі сөзден бөлек тұлғалануы ешбір дау туғызбайды.
Алайда да, де 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
да, да-нің есімдіктерден бөлек тұлғаланбауы түсінікті. Өйткені мұндағы да
ыңғайластық мағынада жұмсалмай, өзгеше мәнге ие болған. Бірақ осы аталған
Орфографиялық сөздікте қайтсе де, сөйтсе де, әйтсе де сөздеріндегі да, де
бөлек жазылған. Шындығында, бұл типтес сөздердегі да,де-нің бірге
тұлғалану мүмкіндігін жоққа шығаруға болмайды. Өйткені да, де шылауы
өзінің төл қызметі мен мағынасында емес, өзгеше мәнде, атап айтқанда
қарсылықты мағынада қолданылады. Мысалы: Күннің жылынғанына біраз
болды, әйтседе қар кете қойған жоқ; Бүгін күн ұзақ жүрді, сөйтседе
шаршаған жоқ; Оқыған жақсы, ондада тәуір оқыған жақсы.
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, бара-тұғын, баратын). Бұл тәрізді
құбылыс жазуда да бейнеленуге тиіс. Міне, осы тұрғыдан қарағанда, қарсылық
мәнде жұмсалатын әйтседе, ондада, сондада тәрізді шылауларды біріктіріп
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жазуға болар еді. Типологиялық жақтан бұлардың алайда, бірақ тәрізді қарсы
мәнді шылаулардан пәлендей дерлік айырмасы жоқ деуге болады.
Соңғы сыңары жалпылама мәнді сөздердің бірі болмай, нақты бір
өсімдіктің (мия, қылша, қонақ, қаңбақ, кекіре, жусан т.б. я болмаса құстың
(тырна, шағала, бүркіт, торғай 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 (күрделі есімдер) деп танылады да, әр сыңары бөлекбөлек тұлғаланады.
Мысалы: көк мия, ешкі мия, ақ мия; қызылтамыр қылша, тау қылша,
мойнақ қылша, бұйра қылша; ат қонақ, ит қонақ, қарабас қонақ, тау қонақ,
күріш қонақ, бал қаңбақ, сор қаңбақ, май қаңбақ, әбе қаңбақ; түйе шетен
(пижма), май шетен, гүл шетен; көк кекіре, ақ кекіре, сары кекіре, у кекіре;
ас бұршақ (горох), бөрі бұршақ (люпин), атбас бұршақ ( бобы), сиыр бұршақ
(лобия), түйе бұршақ; шағыр жусан, құм жусан, ақбас жусан, қара жусан,
сарбас жусан, бөрте жусан, мығыр жусан, мық жусан, түйе жусан т.б.
Екінші сыңары нақты бір құстың атын білдіретін күрделі құс атаулары да осы
ізбен жазылады: сақалды тырна, ақбас тырна (журавль красавка), ақ тырна;
ақ шағала, өгіз шағала, байбай шағала, су шағала, су бүркіт (орлан), саржақ
су бүркіт, құм бүркіт, шөл бүркіт, мола бүркіт, түз бүркіт; итала қаз,
сарала қаз, қара қаз, қоқи қаз, қараша қаз, қоңыр қаз; меңіреу құр, ақ құр; су
құрқылтай: кегір үйрек, қөгала үйрек, көкмойын үйрек, ақбас үйрек т.б.
Айдарлы торғай, ақбас торғай, ақкөт торғай, алақанат торғай, бұйра
торғай, бұқпа торғай, балшықшы торғай, барылдақ торғай, барылдауық
торғай, боз торғай, бозша торғай, жарылдауық торғай, додабас торғай,
жасыл торғай, жасымақ торғай, жатаған торғай, жау торғай, жорға
торғай (сойка), жүрдек торғай, жалпылдақ торғай, жыршы торғай,
зіңкілдек торғай, кезеген торғай, көбелек торғай, көкала торғай (трясогузка
белая), көкқасқа торғай взәузе, қарала торғай, қарабауыр торғай, құшынан
торғай, қара торғай, сібір қара торғайы, қожабас торғай, қотыр торғай,
қызылбас торғай, қызылқұйрық торғай, майкөт торғай, мақтан торғай,
молда торғай, мұңды торғай, ноғайбас торғай, мысық торғай (иволга немесе
сарғалдақ), пайыз торғай (щегол), сайрауық торғай, сарала торғай,
сарыбауыр торғай, сары торғай, сауға торғай, селкілдек торғай, суаяқ
торғай, суықбас торғай, суық торғай (снегирь), сұрша торғай, үрпекбас
торғай, шөже торғай, шөжебас торғай, шөпек торғай, шырша торғай,
шырылдауық торғай т.б.
Бұл жерде қарабас қонақ, ақбас жусан, суаяқ торғай, қарабауыр
торғай, қожабас торғай, қызылқұйрық торғай тәрізді үш сыңарлы құрама
есімдердің жызылуына назар аударуға тура келеді. Үш сыңары мұндай
құрама есімдердің алғашқы екі сыңарын бірге жазу тиімді көрінеді. Өйткені
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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. Бұл – құрама сөздің алғашқы екі сыңарының,
соңғысымен салыстырғанда, идиоматизацияланғандығын көрсетеді. Алғашқы
екі сыңардың біріккен сөз екендігін мынадай құбылыстан да байқауға болады.
Үш сыңары құрама атаудың кей жағдайда үшінші сыңары эллипсиске ұшырап
айтылғанмен, қалған екі сыңары бәрібір сол заттың атауы болып жұмсала
береді. Мысалы: қарабауыр торғай қарабауыр, қызылқұйрық торғай
қызылқұйрық, көкмойын үйрек көкмойын, кодірен бидай кодірен, қосауыз
мылтық қосауыз, ақиық сұңқар ақиық, аққұйрық арлан аққұйрық т.б.
Идиомалық, фразалық тіркестердегі әрбір сөз бөлек жазылады.
Мысалы, қас батыр, бағы жанды, иек артты, бас тартты, қол ұшын
берді. Бірақ атау сөздің орнына жүретін лексикаланған тіркестер бірге
жазылады: басқосу, атсалысу, ақкөңіл, т.б.
1. 5 Бірге жазылатын сөздердің емлесі
Белгілі сыңарларының
мағынасы көмескіленуі, контаминацияға
ұшырауы арқылы дербестігінен айрылған құрама сөздер болады. Құрама
сөздердің бұл типі біріккен сөздер деп аталады. Мысалы: жаужұмыр,
сайгүлік, ендігәрі, қолғап, жаушымылдық (пион), ашудас, белбеу, күздігүрі,
қозмалдақ, жаздыгүні, әумесер, қыстыгүні 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.
Құрама сөз сыңарларының өз дербестігінен біршама айырылуының тағы
бір жолы бар. Құрама сөз сыңарларының мағыналық контаминацияға
ұшырауының нәтижесінде, үшінші біртұтас мағына пайда болады да, біріккен
сөзге айналады. Бұл аталған жеке белгі де құрама сөзді біріккен сөз деп тануға
мүмкіндік береді де, тұтас тұлғалауға таяныш болады. Мысалы: тоқтыбалақ
(құс), тауқұдірет (құс), өнеркәсіп, ақжаулық (этн.), қызойнақ, атжалман,
бірқазан (құс), сушықара (құс), тазқара, тастүлек, қолбала, қалыңмал,
беташар, есепшот, кәсіпорын, көрсары, маубасбұқа (құс), тесібелдібайқасқа
(құс), сукөз (…..ттің тұқымы) т.б. Осындай тәсілмен біріккен сөз әсіресе
өсімдік атауларында жиі кездеседі: қазтабан (өс.), желімбасақ (өс.),
жөтелшай (өс.), аұқұлақ (өс.), балықкөз (өс.), бөрікқұлақ, ботакөз (өс.),
бозкілем (өс.), томарбояу (өс.), бетіқышық (өс.), аққой (жуының түрі),
биемшек (өс.), аққайың (шөптің түрі), жерсабын (өс.), кәріқыз (өс.).
Осы сөздердің қатарынан құрама сөз сыңарларының «бүтіннің бөлшегі»
ретінде жұмсала келіп, біртұтас мағынаға ие болғандарын да жатқызуға
болады: қосауыз (мылтықтың түрі), қосаяқ (тышқан), бізқұйрық (құс),
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кезқұйрық (құс), бізтұмсық (құс), шөгелтабан (бүркіттің бір түрі), қаратамақ
(құс), қарабауыр (құс), көкмойын (құс) т.б.
Бірінші сыңары өсімдікке, ал екінші мүлде басқа бір затқа қатысты
атаулардан жасалған құрама сөздерді біріккен сөздің қатарында қарап, тұтас
тұлғалауға болады: арпабас, гүлтәжі, долантопшы, бұошаққын, гүлсидам,
гүлсерік (околцветник), гүлсағақ (цветоножка), гүлзардақ, құртқашаш (өс.).
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: егеуқұйрық, өгізтіл (өс.), атауын
қазақ тілінде сөйлеушілер («егеу» және «құйрық» немесе «егіз» және «тіл» деп
дербес сөзге бөле-жара қарамайды.
Құрама сөздердің ішінде біріккен сөз қатарына қосып, бірге жазуға
таяныш болатын тағы бір жеке белгіні атап айтуға болады. Ол, мысалы,
құрама сөз сыңарларының бүтіннің бөлшегі ретінде жұмсалып барып, бір
бүтінге айналуы. Мысалы, гүл, жапырақ, тамыр 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 әр түрлі сөздерден, ал
екінші сыңары өсімдіктің белгілі бір мүшесінің атауы болып, лексикалық
бір бүтін болады. Ондай мүшелер көбіне а) көбею органдары: тамыр, мұрт,
сабақ, жеміс, қат, жидек; ә) транспирация органдары: жапырақ, сабақ, мұрт;
б) жер үсті органдары: гүл тікен, бұта т.б. Осы аталған «бүтіннің бөлшегі» (гүл,
жапырақ, тамыр т.б.) құрама сөздің тұрақты сыңары ретінде қайталанып
отырады. Бұл құрама сөздер сөйлеу кезінде тіркестірілмей, дайын күйдегі
тіркес ретінде қолданылады.
-гүл, -шешек: бөрігүл, жанаргүл, көкбасгүл, наргүл, көкшегүл, қозыгүл,
меруертгүл, намазгүл, секпілгүл, таугүл (омандр), шегінгүл, ымыртгүл,
ақшешек, бәйшешек, гүлшешек т.б.
-тамыр: көгентамыр, қаратамыр, алтынтамыр, майтамыр,
маралтамыр, мыңтамыр, бояутамыр т.б.
-қат, -жеміс, - жидек, -бүлдірген: бөріжеміс, қаражеміс, иіржеміс,
бөріқарақат, қарақарақат, қожақат, қойқарақат, қызылқат, тасқарақат,
итбүлдірген, қойбүлдірген, тасбүлдірген, субүлдірген, итжидек,
қаражидек т.б.
-жапырақ:
айылжапырақ,
бұйражапырақ,
теңгежапырақ,
жаужапырақ, мүйізжапырақ, мыңжапырақ, тасжапырақ, түйежапырақ,
тікенжапырақ, шүкіржапырақ т.б.
-тікен: бозтікен, түйетікен, қаратікен т.б.
Құрама сөздердің ішінде біріккен сөздердің қатарына қосып, бірге
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жазуға таяныш болатын тағы бір белгі бар. Ол – құрама сөз сыңарларының,
мысалы, шөп, көк, от, құрақ, шалғын, қурай, ағаш, егін 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.
-шөп: айдаршөп, айланшөп, ащы қарашөп, әлекшөп, балшөп, бауыршөп,
ойраншөп, бөденешөп, кенешөп, жәбіршөп, жұлдызшөп, жұмыршөп,
көкекшөп, кірпішөп, қандышөп, кенепшөп, қарғашөп, қорғасыншөп, қояншөп,
сабыншөп, өгейшөп, сағызшөп, сүйелшөп, томағашөп т.б.
-от: ақот, қарот, киікот, балықот, маралот, семізот, бақаот т.б.
-қияқ: айылқияқ, жыланқияқ, қарақияқ, өлеңқияқ т.б.
-егін, -құрақ, -балғын, -шалғын: ақегін, көкегін, балқұрақ, бозшалғын,
ақшалғын т.б.
-қурай: ақбасқурай, балқурай, қарақурай, сарыбасқурай, сепсеқурай,
қызылқурай, аққурай, талқурай (вербейник) т.б.
-ағаш, -көк, -тал: әулиеағаш, қараағаш, қандыағаш, қазылағаш,
сарыағаш, жаманкөк, балдыркөк, ашкөк, ақтал, көктал (ива сизая), қаратал,
сауыттал, қызылтал, сабаутал, жылауықтал т.б.
Бірақ бұл қатарға изафетті тіркестің екінші түрінен (алма ағашы, өрік
ағашы, сандал ағашы) ықшамдалып жасалған күрделі атаулар (алма ағаш, өрік
ағаш, сандал ағаш) жатпайды.
Соңғы
сыңарлары құс тәрізді жалпылама
сөзбен келген құс
атауларының да жазылуы осы тәрізді: қарақұс, сарықұс, сұршақұс.
Соңғы жылдарда екінші сыңары әр түрлі грамматикалық тұлғада келген
құрама сөздердің бір тобын біріккен сөз деп танып, бірге тұлғалау жазу
тәжірибесінде кездесе бастады:
а) жатыпатар, алыпатар, қанішер, батаоқыр, бақанаттар,
ұйқыашар, жолашар, күнқағар, тоқымқағар т.б.;
ә) көріпкел, шауыпкел;
б) құлақкесті, көкейкесті, тұяқкесті, жүрекжарды, жұмысбасты,
ерғашты, қағазбасты, етекбасты, шаруабасты, желсоқты т.б.;
в) қағаберіс, кіреберіс, тастайберіс, құлайберіс, шығаберіс, жатаберіс
т.б.
г) күншығыс, күнбатыс, бетбұрыс, беталыс т.б. Бұл типтес құрама
сөздерді біріккен күйде жазуға негіз болатын белгі – етістік тұлғалардың
деграмматизациялануы.
Бір сыңары көптік жалғауымен келген құрама сөздердің бір тобын
біріккен сөз ретінде бірге жазу ғылыми әдебиетте жиі кездесіп отырады.
Солардың
біралуаны мына тәрізді: бассүйексіздер, баскөкіректілер,
буынаяқтылар, түзуқанаттылар, түзутұмсықтылар, қосмекенділер,
ашатұяқтылар, еттұмсықтылар, мүйізтұмсықтылар, сүтқоректілер,
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тамыратпалылар, тамыртүйнектілер, күрделігүлділер, қосжыныстылар,
шатыршагүлділер, тамыржемістілер, бірұялылар т.б.
Алайда түзу тұмсықты құстар, ет тұмсықты жануарлар дегенді бөлек
бөлек жазып, түзутұмсықтылар, еттұмсықтылар дегенді бірге жазуымыз, сырт
қарағанда, бірізді көрінбейді. Бірақ бұлай жазуды мүлде жүйесіз деуге
болмайды. Мысалы, мұндағы заңдылық құрама сөз сыңарының эллипсиске
ұшырауы, тіркестің ықшам түрде айтылып, біріккен сөзге айналуы: бір ұялы
өсімдіктер бірұялылар, Ал құрама сөздің эллипсиске ұшырамаған түрі бөлекбөлек тұлғаланады: сүт қоректі жануарлар, тамыр түйнекті өсімдіктер т.б.
Бұл жерде -лар, -лер қосымшасының граммтикалық мағынасымен бірге,
тым айқын болмаса да, сөз «ұластырушылық» қасиеті бар тәрізді. Оларға
сырттай ұқсас тіркестердің бәрі бірдей біріктіріліп жазыла бермейді. Бұл
жерде олардың этнографиялық мазмұнда жұмсалуы (ботаоқыр, бақанаттар,
тоқымқағар), терминдік немесе номенклатуралық мәнде қолданылуы
(алыпсатар, бассүйексіздер, тамыратпалылар т.б.), субстанциялануы
(көріпкел, жүрекжарды, жатыпатар т.т.б.) тәрізді ерекшеліктерді ескерілуге
тиіс. Ал өзге жағдайда мұндай құрама сөздердің бірге жазылуына регламент
қою қажет.
Осы
күнгі
баспасөз
беттерінде
батысгерманиялық,
шығысқазақстандық тәрізді құрама сөздерді бірге жазу дағдысы жиі
кездесе бастады. Тегінде, бұлай жазу орыс тіліндегі үлгіге арқа сүйеу тәрізді.
Дегенмен тіл тәжірибесінде қолайсыз болса, өзге тілдік ешбір үлгі өміршең
бола алмас еді. Бұл жерде шығысқазақстандық деп біріктіріп жазу -дық, -дік
қосымшасының -лар, -лер тәрізді «ұластырушы» қасиетіне сәйкес келетін
секілді. Ал -лық, -лік қосымшасыз келген құрама сөздің бұл түрі Орта Азия,
батыс германия, Шығыс Қазақстан түрінде бөлек-бөлек тұлғаланады.
Сонымен, құрама сөз сыңарларының біріккен сөзге айналуының
бірнеше жолдары бар екендігіне назар аудардық. Олар – а) дыбыстықсемантикалық контаминацияға ұшырап барып, біріккен сөзге айналуы:
жарғанат (жарғақ қанат), ендігәрі (ендігіден әрі), білезік (білек жүзік), әйтпесе
(олай етпесе), қайтіп (қалай етіп); ә) әр басқа екі сөздің тіркесе келіп, үшінші
бір өзгеше мағынаны білдіруі арқылы біріккен сөзге айналуы: орынбасар,
оттегі, кәсіпорын, өнеркәсіп, алақоржын (тышқан). Біріккен сөздің бұл
аталған түрлері бұрын-соңды шыққан зерттеулерде тиісті дәрежеде, әр
қырынан қарастырылған. Міне, осы айтылғандарға қоса біріккен сөздің тағы
мынадай түрлері бар деуге болатын тәрізді. Олар, жоғарыда айтылғандай,
құрама сөз сыңарларының жалпылама мәнде, дерексіз сипатта жұмсалуының
негізінде жасалған біріккен сөздер. Мысалы: сарықұс, қарақұс, қандыағаш,
тасжапырақ т.б. және құрама сөз сыңарларының бүтіннің бөлшегі ретінде
жұмсалуынан жасалған біріккен сөздер: темірқанат (құс), бізтұмсық (құс),
тоқалтіс, ақшұнақ (тышқанның түрі), мұзбалақ, кезқұйрық, балтатұмсық
(құс), қаратамыр (өс.), қозыгүл (өс.), ақсақал, қосаяқ, қосауыз т.б.
Жазу тәжірибесінде күрделі сөздердің кейбір типтерін біріктіріп жазу
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үрдісі кейінгі жылдарда күшейе түскені байқалады. Осымен байланысты
Орфографиялық сөздіктің соңғы басылымында (1988), алдыңғылармен
салыстырғанда, бірге жазылған сөздердің саны едәуір көбейе түскен. Алайда
осы үрдістің себебін «күрделі сөз мағынаны білдіреді» деген мектеп
көлеміндегі қағидамен түсіндіруге болмайды. Мысалы, сырт пішіні бірдей
бола тұра, неге ақ аю бөлек, ақ бөкен бірге жазылады? Ал, біздің
ойлауымызша бұл құбылыстың мәнін жалпы тіл біліміндегі фразеология
теориясы біршама аша түсетінін кейбір күрделі сөздердің сыңарларына
семасиологиялық талдау жасай отырып та байқауға болады. Мысалы ақ аю,
қоңыр аю дегендегі ақ, аю экстралингвистикалық ұғымды (өмірдегі) ақ, аю
дегендерге сәйкес келеді. Тіркес құрамындағы мұндай семалар денотат бір
(Д1) деп белгіленеді: Д1 + Д1 . Сары ағаш, қара ағаш- тардағы сары, қара
семаларының экстралингвистикалық фактормен тікелей емес, жанама
байланысы бар (жемісі сары, діні қара т.б.) екені көрініп тұрады сондықтан
бұл семалар денотат екі (Д2) деп белгіленеді. Ал мұндағы ағаш
экстралингвистикалық ұғыммен тікелей ұштасып жатқандықтан, денотат бір
(Д1) деп аталады: Д2 + Д1. Өгіз шағала, түйе құс дегендегі өгіз, түйе
экстралингвистикалық ұғымдағы «өгіз» бен «түйе» емес, «үлкен», я болмаса
«соларға ұқасас» дегенге меңзейді. Мұндай семалар коннотат бір (К1) деп
аталады, ал бұлардың екінші сыңарлары (құс, шағала) денотат бірге (Д 1)
жатады: К1 + Д1. Тіркестің неге бұлай айтылатыны, яғни уәждемесі,
(мотивациясы) көрініп тұрады. Сондай-ақ қанды ағаш тіркесіндегі ағаш-тың
денотат бірге (Д1) жататыны айтпаса да түсінікті. Ал бұл сөздің қанды-мен
неге тіркес құрайтыны синхрондық тұрғыдан мүлде белгісіз, яғни уәждемесі
жоқ. Әдетте мұндай семалар коннотат екі (К2) деп көрсетіледі: К2 + Д1. Жау
қазын, жау жұмыр
дегендегі
жау, жұмыр, қазын-дардың
экстралингвистикалық мәні синхрондық тұрғыда мүлде белгісіз: яғни
уәждемесі жоқ. Фразеология теориясы бойынша мұндай семалардың тіркесі
К2 + К2 түрінде белгіленеді. Тас бақа тіркесіндегі тас, бақа лексемалары
шыңдық
өмірдегі таб пен бақа-ны білдірмейді. Бұл сөздердің
экстралингвистикалық фактормен байланысы тікелей емес, жанама түрде
жүзеге асады, сондықтан мұндағы семалар К1 + К1 түрінде бейнеленеді. Осы
ізбен талдай берсек, ақ бөкен –дегі ақ экстралингвистикалық ұғымдағы ақ
емес, жануардың (Д1) неге бұлай айтыланыты белгісіз. Сондықтан мұндай
тіркестерді К2 + Д1 түрінде көрсетуге болады. Ақ қу тіркесіндегі ақ семасын
Д1, қу семасын К2 деп белгілейміз. Өйткені мұндағы ақ экстралингвистикалық
факторға сәйкес болса, қу сөзінің экстралингвистикалық мәні қазіргі тіл
тұтынушыға белгісіз. Сондықтан мұндайлар Д1 + К2 семалар тіркесіне жатады.
Сонымен, жоғарыда айтылған тіркестерді былай көрсетуге болады:
ақ аю
Д1 Д1
ақ аю
қоңыр аю
Д1 Д1
қоңыр аю
сары ағаш
Д2 Д1
сарыағаш
қара ағаш
Д2 Д1
қараағаш
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қанды ағаш
өгіз шағала
түйе құс
ақ бөкен
ақ қу
тас бақа
жау жұмыр
жау қазын

К2 Д1
К1 Д1

қандыағаш
өгізшағала
К1 Д1
түйеқұс
К2 Д1
ақбөкен
Д1 К2
аққу
К1 К1
тасбақа
К2 К2
жаужұмыр
К2 К2
жауқазын

Сөйтіп құрамындағы семалар экстралингвистикалық фактордан (Д1)
алшақтап (Д2 + К1), және одан қол үзген (К2) сайын екі құрамды күрделі есім
сөздерді бірге жазу үрдісі күшейе түседі. Мұндайда, әсіресе Д 1 Д1; Д2 Д1; Д1
Д2; типтерімен салыстырғанда, Д1 К1; К 1 Д2; К2 Д2; К2 К2 типіндегі тіркестер
пәлендей қиындықсыз-ақ бірге жазылады. Өйткені, алдыңғыларға қарағанда,
бұлардың идиомалану сипаты әлде қайда күшті. Олай болса, екі құрамды есім
тіркестердің идиомалығы артқан сайын, жеке сөздер тәрізді, олар тұтастай
тұлғалануға бейім болып келеді.
Осы айтылған бірге жазылатын сөздер емлесінің ғылыми негіздемесін
жіктеп көрсетейік:
Екі түбірден құралған бір ғана зат пен ұғым атауы бірге жазылады.
Қазақ емлесі қалыптасуының алғашқы кезеңдерінде «бір зат не
ұғымның атауы» болған, «бір деммен айтылатын» күрделі сөздердің бәрін
біріктіру дұрыс деп саналынды. Бірақ кейбір сөздердің біріктіріліп жазылған
формасы (бойұрды, атойсалды) мазмұн межесіне жауап бере алмады. Кейін
мазмұн межесін толық ашатын біріккен күрделі сөздер қалдырылып, бірігуі
күмәнді деген басқа күрделі атаулар бөлек жазылатын формаға көшті. Бұдан
кейін емледе бірізділік болу керек деген қағидамен барлық күрделі атаулар
бөлек таңбаланса күрделі сөздерге қатысты мәселелер шешілетін сияқты
болды. Осыдан кейін сөздің мағыналық жақтарына назар аудару басталды.
Мысалы, бір кездері ажыратыла беріліп келген қосауыз денотаттық атауы
бүгінде бірге жазылады, яғни жазудағы тұрпат межесі - босаралықсыз жазу.
Тұтас интенсионалдық ұғым болған қосауыз сөзі өзінің тіркес түріндегі тұрпат
межесіне бағынбай, бірігу формасында жазылуға тұрақталады. Мазмұн
межесінде бір ғана затты білдіретін, яғни «оқ шығатын екі тесігі бар қару»
ұғымындағы бір сөз мәніндегі күрделі сөз біріктіріліп жазылды. Яғни қос
ауызды мылтық тіркесі түрінде пайда болған ұғым қолданыс барысында
дифференциалды сема атау дәрежесіне жетіп, қосауыз универбке айналды да
бірге жазыла бастады. Демек, біріккен сөздер алдымен семантикалық
тұтастыққа жетуі басты шарт болады. Мысалы:
Екінші сыңары -лық (-лік, -дық, -дік, -тық, -тік) қосымшасымен келген
қоғамдық, әлеуметтік лексика, -ar (-er) қосымшасымен келетін әдет-ғұрып,
кәде атаулары, -лар (-лер, -дар, -дер, -тар,-тер) қосымшасымен келетін
ботаникалық, зоологиялық атаулар, -қыш (-кіш, -ғыш, -гіш) қосымшасымен
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келетін құрал-сайман және техника атаулары, -ты (-ті, -ды, -ді), -па (-пе, -ба, бе, -ма, -ме), -ыс (-іс, -с), -ғы (-гі, -қы, -қ) қосымшасымен келетін
лексикаланған тұрақты тіркестер мен зат атаулары бірге жазылады. Мысалы,
ортаазиялық, жержүзілік, арампиғылдық, бүкіләлемдік, жалпыхалықтық,
бірреттік; ауызашар, атқамінер; ашатұяқтылар, балыққоректілер,
ағашкеміргіштер; шаруабасты, сүйексалды; алыпқашпа, баукеспе,
жанбағыс, кіреберіс, күнкөріс; ауақыздырғы, ауасүзгі, бөріойнақ.
Бірінші сыңары әсіре, көп, жалпы сөздерімен және аван, авиа, авто,
агро, анти, аэро, гидро, гипер, ауро, изо, интра, инфра, кина, мега, мини,
радио, теле, транс, ультра, фото, электр шеттілдік сөздерімен және бей
қосымшасымен келген атаулар бірге жазылады. Құрама сөз сыңарларының
мағыналық контаминацияға ұшырауының нәтижесінде, үшінші біртұтас
мағына пайда болады да, біріккен сөзге айналады. Бұл аталған жеке белгі де
құрама сөзді біріккен сөз деп тануға мүмкіндік береді де, тұтас тұлғалауға
таяныш болады. Мысалы: әсіресолшыл; көпмәнді, көпмүше, жалпыұлттық,
антидене, аэрошана, электрсүзгі, фотосурет, гидробекет, гипербелсенді,
инфрақұрылым, интрақұрылым, изосызық, киноөндірісі, радиобайланыс,
телеарна, трансшегара, ультрадыбыс, еуроспорт, мегажоба, минижоба,
бейкүнә, бейхабар.
Екінші сыңары аралық, құмар, жанды, тану, таным, жай, хат, ақы,
ішілік сияқты сөздермен және сымақ қосымшасымен келген атаулар бірге
жазылады: халықаралық; атаққұмар; ұлтжанды;
жаратылыстану;
тілтаным; жылыжай; ашықхат; зейнетақы; мекемеішілік; әкімсымақ.
Еш, әр, кей, бір, қай, қайсы, әлде сөздерімен келген есімдік, сын есім,
үстеулер түбір тұлғалары өзгертілмей, бірге жазылады: ешкім; әркім;
кейбір; бірдеңе; қайбір; әлдеқалай; әртүрлі.
Е с к е р т у. Еш, әр, кей, бір, әлде сөздері зат есімдермен тіркескенде,
бөлек жазылады: еш адам; елl; кей бала; бір жұмыс; қай заман; әлде шын, әлде
өтірік.
Бірінші сыңары ақ, қара, сары, көк, қызыл, ала, боз тәрізді түс
атауларымен келетін ботаникалық, зоологиялық терминдер бірге жазылады:
ақиық (құс), ақшабақ (балық); қарақұс, қараағаш (өс.); сарыандыз (өс.),
сарыгүл; көкқұтан (құс), көкбасшөп (өс.); қызылқасқыр (аң), қызылбидай;
алабұға (балық), алабұлбұл (құс); бозбетеге (өс.), бозторғай. Үш құрамнан
тұратын ботаникалық, зоологиялық атаулардың алдыңғы екі сыңары бірігіп
жазылады: ақбас сиыр.
Лексикалық мағынасынан ажыраған қой, сиыр, түйе, бота, қозы, ат,
қоян, ою, бөрі, қасқыр, ит немесе құм, су, бал, y, сор сөздерімен тіркескен
ботаникалық, зоологиялық атаулар бірге жазылады: қойжусан (өс.),
сиыржоңышқа (өс.), ботабүрген (өс.), қозыгүл (өс.), атқұлақ (өс.), қоянсүйек
(өс.), аюбалдырған (өс.), аюбадам (өс.), бөріқарақат (өс.), қасқыржем (өс.),
итбүлдірген.
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Eкінші сыңары шөп, гүл, тікен, жапырақ, тамыр, құс, балық, құрт,
жидек, жеміс, қат сияқты жалпы атау болып келетін ботаникалық атаулар бірге
жазылады: еменшөп, қоңыраушөп; күймесгүл,
қалтагүл;
сортікен,
шағыртікен; түймежапырақ, сүтжапырақ; алтынтамыр, белтамыр; тотықұс,
көкбас; тарақбалық, қызылбалық; қарақұрт, қызылжидек, итжидек;
тамыржеміс, торжеміс; қарақат, қызылқат.
Лексикаланған фразеологизмдер және олардың қосымшалы түрлері
бірге жазылады: ақсақал, ақсүйек, ақниет, ақниеттік, ақкөңіл, ақкөңілділік;
көшбасшы, дүниеқоңыздану, ержүрек, ержүректік, жанпида, жанпидалық,
атақоныс; басқосу, атсалысу, атүсті.
1.6 Қос сөздердің және дефис арқылы жазылатын сөздердің емлесі
Сөздер грамматикалық тұрғыдан құрамына қарай дара және күрделі
сөздерге бөлінеді. Бұл турасында С.Исаев: «Сөздер құрамы жағынан дара
және күрделі сөздер болып екіге бөлінеді. Бір ғана түбірден тұратын негізгі
және туынды түбір сөзді дара сөз дейміз. Екі немесе одан да көп түбірден
құралған сөзді күрделі сөз дейді. Күрделі сөздер жасалу жолына қарай біріккен
сөздер (бүгін, жаздыгүні, алғысөз), қос сөздер (үлкен-кіші, аяқ-табақ),
қысқарған сөздер (АҚШ, БҰҰ), тіркесті сөздер (қара торғай, қара көк) болып
бөлінеді. Сөйтіп, күрделі сөздер, бір жағынан, сөз тудырудың белгілі бір
жолдары (біріктіру, қосарлау, тірекестіру) арқылы жасалған жаңа сөздер
болса, екінші жағынан, күрделі түбір, сөйтіп, түбірдің бір түрі болып
табылады» (25). Басқа ғалымдарда кездеспейтін тіркесті сөздер терминін
ұсынған С.Исаев, мұндай сөздердің екі я одан да көп сөздердің тіркесіп келіп
бір ұғымды білдіретін күрделі сөзге жататынын, мағынасы жағынан біріккен
сөздер сияқты бір ұғымның атауы болса да, бөлек жазылатынын ескертеді.
Мысалы боз торғай, сөз таптары, қара торы т.б.
Соңғы жылдары күрделі атаулардың құрылымдық жүйесі уәждеме,
сөзжасамдық уәжділік теориясы тұрғысынан қарастырылуда. Б.Қасым күрделі
сөз тұтастылыққа құрылған бір атау ретінде қызмет етеді, ал әрбір атау пайда
болған кезде бір құбылысқа уәжделіп барып жасалады деп санайды. Оларды
біріккен, кіріккен атаулар, қосарлы атаулар, қысқарған зат атаулары
(қысқарымдар), тіркесті зат атаулары деген түрге бөліп, құрылымдық, оларға
мағыналық тұтастық тән деп санайды. Жаңа заттар мен құбылыстардың
мазмұнын бұрыннан белгілі дара сөздер жеткізе алмайтын жағдайда күрделі
сөздердің мүмкіндігі мол екенін және олардың тұрақты тіркестерден
бөлектігін, табиғаты жағынан тіркестерден сөзге жақындығын айтады (26).
Яғни 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 әрқайсысы
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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.
Дегенмен, морфологиялық тұтастық күрделi сөздi ажыратудың шегi бола
алмайды. Өйткенi, шекара сөзi (лексикалық единица) мен алтын сағат (сөз
тiркесi) алып қаралық: екi тұлғаның түрленуi бiрдей, бiрақ екеуi – екi
деңгейдiң бiрлiктерi. Яғни тұтас тұлғалану күрделi сөзге де, атрибутивтi сөз
тiркесiне де тән, бiрақ күрделi сөздi сөз тiркестерiнiң матаса (күннiң ыстығы,
судың ағысы), меңгерiле (тауға шығу, қаладан келу) байланысуынан
ажыратуға мүмкiндiк бередi. Сөздiң морфологиялық тұтастығымен тығыз
байланысты ұғым деп сөздiң құрылымдық тұтастығы ұғымын айту керек.
Сөздiң құрылымдық тұтастығының белгiлерi: күрделi сөздердiң
сыңарларының орны алмастыруға келмейдi, басқаша күйде тiркесе де
алмайды, қосарлана да алмайды. Егер басқаша тiркессе, онда мағынасы басқа,
өзге бiр единица пайда болады, өзгередi, күрделi сөз болмайды. Құрбақа-ны
бақа құр дей алмаймыз, бақа-шаян-ды – шаян-бақа деуге келмейдi, т.б. Ал
еркiн тiркес құрамындағы сыңарлардың орындарын алмастыруға әбден
болады: таудай талап – талап таудай, жiбек орамал – орамал жiбек, т.б.
Сонымен бiрге еркiн сөз тiркестерiнiң арасына өзге бiр сөздi кiрiстiрiп айтуға
болады: жүйрiк ат – жүйрiк торы ат, т.б.
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. Ал еркiн тiркес сыңарлары жеке-жеке сөйлем мүшесi
бола алады. Өйткенi олардың арасындағы байланысу формалары (қабысу,
матасу, меңгерiлу) аңғарылып тұрады. Күрделi сөздiң синтаксистiк тұтастығы
оның семантикалық тұтастығына негiзделедi, ал синтаксистiк немесе еркiн сөз
тiркестерi сөйлеу кезiнде жасалады да, күрделi сөздер негiзiнен даяр күйiнде
сөйлем құрамына енедi.
Дегенмен күрделi сөздердi ажыратуда фонетикалық белгi критерий бола
алмайды. Айталық, екпiнге қарап еркiн тiркес пен күрделi сөздi ажырату
мүмкiн емес: асық жiлiк (күрделi сөз) және жуан жiлiк (еркiн тiркес).
Сингармонизм заңына бағынбайтын күрделi сөздер болады. Мысалы:
күнбатыс, күнбағыс, т.б. Алайда, екпiн арқылы күрделi сөз бен сөз тiркесiн
ажыратуға да болатын жағдайлар бар: қарға – қара құс, қаршыға – қарақұс
тұқымдастарынан (17).
ХХ ғасырдың басында қазақ ғалымдары күрделі сөздер туралы ішінара өз
пікірлерін білдіре бастады. А.Байтұрсынов сөз тұлғаларын түбір сөз, туынды
сөз, қос сөз, қосалқы сөз, қосымшалар деп бөлді (13).
Қ.Жұбанов түбір сөз, қосымшалы сөз, кіріккен сөз, қиюлы сөз, қосар сөз,
қосалқылы сөз дердің ішінде күрделі деп арнайы атамағанмен, кіріккен сөздер
мен қиюлы сөздерді, қос сөздерді күрделі сөздерге жатқызады (14).
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Қорыта айтқанда, күрделi сөздердi бiрбүтiн тiлдiк бiрлiк ретiнде танудың
үш түрлi критерийi бар, олар: семантикалық, морфологиялық және
синтаксистiк тұтастық.
Күрделi сөздердiң дара сөздерден синонимi болмайды. Мысалы,
бозторғай – торғайдың аты, оны дара сөзбен басқаша атау мүмкiн емес. Ал
қас пен көздiң арасында фразеологиялық тiркесiнiң дара сөзден синонимi бар,
ол – тез, жылдам.
Фразеологиялық сөз тiркестерi түрленгенде әр сыңары жеке-жеке,
әрқалай түрленсе, күрделi сөздер тұтастығын сақтап өзгередi: салы суға кету –
салың суға кетiп, салысы суға кеттi, салым суға кеттi; тасбақа – тасбақаға,
тасбақамен, тасбақаның (тастың бақаның емес), т.б.
Күрделi сөздер әрқилы жолмен жасалады. Көптеген күрделi сөздер о
бастағы тұлғаларын өзгертiп, әрi дыбыстық, әрi мағыналық жақтан қатты
өзгерiске ұшырауы мүмкiн. Осындай өзгерiстердiң нәтижесiнде мұндай сөздер
бiр-бiрiне кiрiгiп, ықшамдалады: биыл – бұл йыл (жыл), сексен – сегiз он,
тоқсан – тоғыз он т.б. Байқалып тұрғандай, бұлар бiр ғана екпiнмен айтылып,
қатты өзгерген, бұлардың бiр кездерде жеке-дара сөздер болғанын тек
этимологиялық талдау арқылы ғана анықтауға болатын дәрежеге жеткен.
Мұндай сөздердi А.Ысқақов кiрiккен сөздер, түркологтар бiрiккен сөздер
дейдi. Ал К.Аханов кiрiккен сөздердiң қазiргi кезде кәдiмгi жалаң сөздерден
еш айырмасы жоқ деп бiледi (17, 86-б.). Құрамындағы компоненттерi
мағыналық және дыбыстық өзгерiстерге қатты ұшырамай тұтасқан сөздер
бiрiккен сөздер, ал мағыналық жақтан бейлексикаланған, дыбыстық жақтан да
қатты өзгерген сөздер кiрiккен сөздер деп саналады.
Қазiргi қазақ тiлiнiң орфографиясы бойынша бөлек жазылып жүрген тоқ
шек, ащы шек, су жылан, оқ жылан, бес атар, бет ашар, боз қырау, ит аяқ,
көк жөтел, қонақ асы, тоқпан жiлiк, кәрi жiлiк, ортан жiлiк, құлақ бау, тау
ешкi сөздерiн К.Аханов күрделi сөздер қатарына жатқызады, оларға
синтаксистiк тiркес деп қарамайды. Бұдан шығатын қорытынды бiреу: ол –
сөздердiң графикалық белгiсiне, яғни жазылуына қарап күрделi сөздерге
жатқызуға болмайды.
Күрделi сөздер әр түрлi сөз табына тән. Мысалы, күрделi сын есiмдер
қызыл ала, көк ала, қара көк, қара сұр немесе шоқша сақалды, кең маңдайлы
(сын+сын); қасқыр iшiктi, түлкi тымақты (зат есiм+сын есiм); күрделi сан
есiмдер он бес, жиырма бес, бiр мың тоғыз жүз т.б. және күрделi зат есiмдер
қайын ене, асық жiлiк, уық бау, жел бау, т.б., сондай-ақ күрделi етiстiктер кiрiп
шық, сатып ал, айтып кел, ала кел, қызмет қыл, жәрдем ет, сабыр ет, ән сал,
көз сал, т.б.
Қос сөздердің құрамындағы компоненттер я бір сөздің өзінің ешқандай
өзгеріссіз қайталануынан, я оның бір сыңарының, не бір буынының, не бір
дыбысының өзгеріп қайталануынан, я өзгеріліп жасалуынан құралады немесе
морфологиялық жағынан бір тектес я синоним, я антоним сөздерден
салаласып құралады. Негізгі осы ерекшеліктеріне қарай, қос сөздердің
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компоненттері семантикалық жағынан я бірдей, пара-пар болады да,
синтаксистік жағынан я ұқсас, я тепе-тең келеді. Бірақ қос сөздердің
компоненттері дыбыстық жағынан үнемі пара-пар я тең бола беруі шарт емес
[27, 6-40 бб.].
Қос сөздер туралы А.Байтұрсынұлы: «Қос сөз дегеніміз қосарынан
айтылатын бір өңкей есімді сөздер», – дейді (13,182 б.). «Қос сөз екі түрлі
болады. Біреуі нәрсенің көбін қамти атайды, екіншілері нәрселерді айыра
атайды. Алдыңғысы – жалпылағыш қос сөз, соңғысы жалқылағыш қос сөз деп
айтылады». Жалпылағыш қос сөздерге аяқ-табақ, киім-кешек, бұтабұтанақ, жер-су, түйе-мүйе т.б. сөздерді жатқызады. Жалқылағыш қос
сөздерге жел-бау, қауға-шелек, асыл-бек, ес-құл, төре-тай, өмір-қожа, шегебалға, ер-батыр, шекті-бай тағысын тағылар жатқыза келе жалпылағыш қос
сөздердің арасы дәйім сызықшамен айырылып жазылатынын, ал жалқылағыш
қос сөздердің арасы сызықшамен айырылып та, айрылмай да жазылатынын
атап өтеді. Осы тұста айта кету керек, А.Байтұрсыновтың жалқылағыш қос
сөздерінің біразы бүгінде біріккен сөздерге айналған. Оның ішінде кісі
есімдері болып бірге жазылып жүргендер басым, мысалы, Өмірбек, Төретай,
Өмірқожа, Әмірқожа т.б. Яғни аталған жалқылағыш қос сөздердің арасына
сызықша қойылмайтын түрлері кейіннен біріккен сөздерге айналуы олардың
семантикасы мен сыртқы формасы арасындағы байланысты және кейіннен
сөздің басқа бір түріне ауысуы процесі басталғанын білдірсе керек.
Қ.Жұбанов қос сөз терминін қолданбаған, «қосар сөз» деп атаған. «Түбір
сөзден туынды сөз жасаудың жалғыз амалы түбірге қосымша жалғау ғана
емес, түбір сөздің я туынды сөздің өзді-өзін қосақтап та сөзге үстеме мағына
беруге болады. Мысалы, бала-шаға, үлкен-кіші, үлкенді-кішілі, ұзын-қысқа,
сатыр-сұтыр, көзбе-көз, ...сап-сары. Мұндай қосарынан айтылатын сөздерді
қосар сөздер дейміз», – дейді [14,581 б.]. Қосар сөздерді Қ.Жұбанов теңдес
қосар, сөздес қосар, матаулы қосар (қолма-қол, жүзбе-жүз, ауызба-ауыз),
тіркеулі қосар (жылқы-мылқы, нан-пан) деп топтайды.
Теңдес қосарды: мәндес (қатын-қалаш, қыз-қырқын), қайшы мәнді
қосар (үлкен-кіші, аға-іні), көрші мәнді қосар (тау-төбе, қалам-сия) деп,
сөздес қосарды үндес қосар (қаңғыр-күңгір, жарқ-жұрқ), өңдес қосар (сатырсатыр, қалт-қалт) деп жіктейді. Матаулы қосарларды матастырып тұратын
дәнекерлер, айталық, көзбе-көз, қолма-қол (-ма,-ме, ба,-бе) болатынын айтады.
Тіркеулі қосарлар жеке тұрып өздігінен айтылмайтын сөздердің екінші бір
сөздің артынан тіркесуіне байланысты қойылған атау екенін түсіндіру үшін
жылқы-мылқы, ат-мат, шай-пай сөздерін келтіреді. Қ.Жұбановтың қосақты
қосардың алдынан бір буын, мысалы, қап-қара, сап-сары, үп-үлкен айтылады
деп түсінік береді.
Қосар сөздердің жазылу ерекшеліктеріне байланысты Қ.Жұбанов
мыналарды атайды: 1. Қосар сөздердің бәрінің арасына сызықша қойылып
жазылады: бала-шаға, жыртық-тесік; 2. Матаулы қосардың матауын
алдыңғысына қосып, соңғысымен екі арасына сызықша қойып жазамыз:
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қолма-қол, көбе-көз; 3. Аппақ, көкпеңбек деген екі қосақты қосарды сызықша
да қоймай, бөлмей де тұтас жазамыз.
Дефис қойылып жазылатын әртүрлі сөз таптарынан жасалған мынадай
сөздерді атап өтуге болады: 1) етістіктің қосарлануы арқылы жасалған қос
сөздер істің, қимылдың қалай, қайтіп істелгенін көрсетеді және әртүрлі
грамматикалық формада болады да, сыңарлары арасына дефис қойылады:
билеп-төстеп, көре-көре, сөйлей-сөйлей, алған-берген, келер-келмес, барарбармас т.б.; ә)көңіл-күй одағайларынан (ә-ә, паһ-паһ), ишарат және шақыру
одағайларынан (тәк-тәк, тәйт-тәй, оһ-моһ, әукім-әукім) қос сөздер
туындайды (28, 102 б.), араларына дефис қойылады; 3)үстеудің мезгілдік
(күнде-күнде, анда-санда), мекендік (ілгері-кейін, алды-артына), бейнелік
(жалма-жан, бетпе-бет) түрлерінен қос сөздер жасалады. Еліктеуіш
сөздерүден жасалатын қос сөздер сан жағынан көп болып келеді. Осы аталған
қос сөз түрлері жазылғанда, сыңарлары арасына дефис қойылады.
Қос сөздерді қайталама (бір сөздің қосымшасыз және қосымшалы
түрінің екі рет қайталануы, немесе сол сөздің не бір дыбысының немесе бір
буынның өзгеріп айтылуы арқылы жасалған (қора-қора, ат-мат, бес-бестен)
және қосарлама қос сөздер (екі түрлі сөзден құралады, мысалы, ертелі-кеш,
әке-шеше, ойнап-күліп, алты-жеті) деп атауды алғаш қалыптастырған ғалым
А.Ысқақов және олардың морфологиялық сипатын да, жазылу кезіндегі дефис
келетін ерекшелігін де көрсеткен.
Ә.Төлеуов қос сөздерді жасалуына қарай екі жағы да мәнді қос сөздер,
сыңар мәнді қос сөздер, екі жағы да мәнсіз қос сөздер деп үш топқа бөледі.
Компоненттерінің мағыналы-мағынасыз болуы жаңа мағыналы қос сөздердің
тууына әсер ете бермейді. Ескерту ретінде айта кету керек, морфологиялық
сипатына қарай қосымшалы, қосымшасыз (яғни жай қос сөздер), түбірі
ықшамдалып құралатын (ап-айқын, кіп-кішкене) қос сөздер болады. Сонымен
қатар қос сөздер кейде рифмаға (буын жағынан ұқсас, дауысты-дауыссыз
дыбыстары үйлесуінен) құрылады: аң-таң, у-шу т.б. Бірақ керісінше құбылыс
та байқалады, яғни бірінші сыңары бір буынды, ал екінші сыңары екі не үш
буынды немесе керісінше болуы мүмкін: әл-ауқат, жата-жастана, отырыстұрыс т.б., бірақ жазылуында өзгеріс болмайды, сыңарларының арасына дефис
қойылады [29,47-б.]
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 (бала-шаға). Фонетикалық өзгеріске түскен сыңар мәнді қос сөздер
кемсіту, қомсыну мағынасында жұмсалады, мысалы, ат-мат, шай-пай, етмет, жігіт-мігіт т.б.
Дара мағыналы сөздердің қосарлануы арқылы жалпылық мағына беретін
(аға-іні, төсек-орын, тау-тас) қос сөздер жасалады және қос сөздердің
аталған түрлерінің бәрі дефиспен жазылады.
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Қосарлама қос сөздер тілдегі сөз таптарын түгел қамтиды, сипаты сол
өздері жасалған сөз таптарына қатысты және компоненттері қызметі жағынан
бір-біріне тең болады (30, 72-81-бб.).
Қосарлама қос сөздерді біріккен сөздерден ажырататын дыбыстық
белгілердің бірі – олардың компоненттерінің буын саны мен буын түрі.
Қосарлама қос сөздер буын саны жағынан теңдес келеді және олардың
сыңарларының орын тәртібі де қосарланып тұрған сөздердің буын санына
байланысты. Олардың дауысты дыбыстан басталатыны немесе буын саны аз
сыңары бірінші тұрады, ал олардың буын саны әр түрлі болса, бір буындысы,
екі буындыдан, екі буындысы үш буынды сыңарынан бұрын тұрады [31, 160б.]. Себебі буын саны аз сыңары оңай дыбысталатындықтан, бірінші болып
айтылады және қос сөздерде дыбыс жағынан үндесу басым түседі: жоғарытөмен, ағыл-тегіл, ойын-күлкі т.б. Осы көзқарасты А.Н.Кононов та ұстанған.
Бұл жерде қосып айтар мәселе, сыңарларының буын, дыбыс құрамының
әртүрлі ыңғаймен келетіні олардың сыңарлары арасына дефис қойылуына
ешқандай да әсер ете қоймайды. Ал кейде буын санына байланысты
ұстанымнан ауытқу кездеседі, соның өзінде оларды басқа қос сөз түлерінен
ерекшелеп тұратын негізгі белгісі сыңарларыны арасына дефис қойылатыны,
мысалы, бет-ажар, қаз-үйрек, кесе-аяқ, сорпа-су, қазан-ошақ, жыр-аңыз,
күлкі-ойын. Идиомалану, лексикалану, грамматикалану қос сөздерге де тән.
Қайталама қос сөздер айтылатын ойға экспрессиялық, эмоциялық, сонымен
бірге ұлғайту, бәсеңдету, жинақтау, топтау мәнін береді. Осы мәндерді
білдіріп қолданылатын қос сөздер дефиспен жазылады.
С.Исаев қос сөздер туралы өз көзқарасын былай білдіреді: «Сөздердің
қосарланып немесе қайталанып айтылуынан жасалған сөздерді қос сөз деп
атайды. Сөздерді қосарлап немесе қайталап қолдану – жаңа сөз жасаудың бір
жолы болып табылады. Мысалы, жан-жануар, ата-ана. Ғалым С.Исаевтың
қос сөздерді бөлу принципі А.Ысқақовтың принципімен бірдей:
морфологиялық сипатына қарай қос сөздерді қосымшалы және қосымшасыз
түбірдің қайталануынан, бір сыңары қосымшалы, бір сыңары қосымшасыз
түбірдің қайталануынан, бір түбірдің әртүрлі қосымшада тұрып қайталануы,
еліктеуіш сөздің екінші сыңарында кейбір дыбыстық өзгерістерге ұшырап
қайталануынан жасалатын қос сөздерге бөледі, арнайы тоқталмағанмен, дәлел
ретінде келтірген мысалдарының бәрінің де сыңарлары арасына дефис
қойылып жазылған. Ә.Қайдаров қос сөздер копуляция тәсілімен, яғни салаласа
байланысатын синтаксистік тәсіл арқылы жасалатынын айтады. Бұл тәсіл
арқылы байланысқан қос сөздердің сыңарлары бірін-бірі анықтап та, толықтап
та тұрмайды немесе оларға анықтауыштық-анықталушылық қатынас тән емес,
компоненттері семантикалық жағынан тең дәрежеде болады әрі біртектес
заттарды, құбылыстарды білдіреді. Бірақ осы соңғы ерекшеліктен ауытқу
кездесетінін қайталап жату артық.
Қос сөздерге салаласа да, сабақтаса да байланысу тән емес, сырт тұлғасы
күрделі болса да күрделі сөз бола алмайды деп есептейтін ғалым – Ж.Шакенов.
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Себебін былай деп көрсетеді: «Күрделі сөздердің арғы тегі, негізінен, сөз
тіркесі: некен-саяқ болмаса күрделі сөздерге негіз болған сөз тіркесін тауып,
оны түсіндіруге болады, ал қос сөздерді олай етуге келмейді, өйткені ол сөз
тіркесінен ажырамаған. Егер күрделі сөздердің компоненттерінің арасына
басқа сөзді сыналап қою мүмкін болмаса, көпшілік қос сөздер сыңарлары
арасына үшінші бір сөзді қоюға болады. Мысалы, төсек-орын (төсек те орын,
жақсы-жаман (жақсы да жаман), сарт-сұрт (сарт та сұрт)» (28, 120 б.).
Ж.Шәкенов қос сөздерді ажыратудың осындай грамматикалық амалын
көрсете отырып, оларды басқа күрделі сөздерден ажырататын бірден-бір
белгісі жазылуындағы ерекшелік деп көрсетпейді, тек олардың тіркестік
қасиетінен ажырамағанын ғана баса айтады.
Қос сөздерді күрделі сөздерден ажырататын енді бір белгі күрделі
сөздердің құрамында екі-үш немесе одан да көп сөз болса, қос сөздердің
құрамындағы сөз саны екіден аспайды.
Қос сөздердің толық мағыналы сөздерден жасалғандары да, бір
сыңарының немесе екі сыңарының да мағынасы күңгірттенгендері де, екінші
сыңарының бір дыбысы өзгеруі арқылы, сондай-ақ күшейтпелі буын арқылы
жасалғандары да сөйлемде әртүрлі қызметтер атқара береді. Бұл тұрғыдан
келгенде олардың күрделі сөздерден еш айырмасы жоқ. Көптеген
зерттеушілердің оларды күрделі сөздердің бір түрі ретінде қарауына осы
мәселе себеп болған.
Н.Оралбаева, Ғ.Мадина, А.Әбілқаев «Қазақ тілі» оқулығында күрделі
сөздердің біріккен, қос, қысқарған сөздер деген үш түрін атайды. Біріккен
сөздерді кіріге және тұтаса біріккен сөздер деген түрлерге ажыратады. Ал қос
сөздерді тұлғасына қарай қосымшасыз қос сөз (ата-ана, түйе-мүйе),
қосымшалы (үйді-үйіне, балалы-шағалы), күшейтпелі буынды (қып-қызыл)
деп бөледі. Қос сөздердің жеке сыңарлары кез келген сөзден жасала бермейді.
Қос сөздердің сыңарлары мағыналық байланысы бар синоним сөздерден, бір
тектес заттардың аттарынан, кейде антоним сөздерден жасалады. Мысалы,
туған-туысқан, ығы-жығы, сауыт-сайман, жақсы-жаман, т.б. Ғ.Әбуханов
(«Қазақ тілі») еңбегінде қос сөздерді жалпылық мағына беретін мәндес қос
сөздер (ер-тоқым, құрт-құмырсқа), қайталама қос сөздер (төбе-төбе, қолмақол), бірінші сыңары толық мағыналы, екінші сыңары сол сөздің дыбыстық
еліктеуіші түріндегі сыңар мәнді қос сөздер (шай-пай), күшейткіш буынды қос
сөздер (қап-қатты, ап-ауыр) жатқызады. Бұл пікірлерді келтіріп отрығандағы
себебіміз Ғ.Әбуханов қос сөздерге жіктеліс жасағанда, тұлғалық және
мағыналық принципті біріктіріп жіберген. Бірақ бірқатар сөздердің екі
сыңарының екеуі де жеке тұрғанда толық мағыналы сөз ретінде
қолданылмайтынын, тек қосарланып айтылғанда ғана бір сөз болатынын
ескертеді.
Қайталама немесе бір сөздің екі рет қайталануы арқылы жасалатын қос
сөздер жинақтау, топтау мәнінде жұмсалады, мысалы, қора-қора, тау-тау т.б.
Бір-біріне қарама-қарсы мағыналы сөздер қосарланғанда, қайшы мәнді қос
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сөздер жасалады, олар түбір күйінде де, туынды сөз күйінде де бола береді:
үлкен-кіші, үлкенді-кішілі т.б. Жазылу үлгісі қосымшасыз қос сөздермен
бірдей, яғни дефис арқылы жазылады. Ә.Төлеуов қайшы немесе қарама-қарсы
мәнді сөздердің қосарлануынан жасалған қос сөздердің мезгілдік-мөлшерлік
мәнінің көп кездесетініне көңіл аудартады, мысалы, қысы-жазы, күні-түні
т.б. Бірақ жазылу ерекшелігіне тоқталмайды, мысалдары дефиспен жазылып
берілген. Қос сөздердің морфемалық құрылымы арқылы олардың
семантикасын сөз еткен Ә.Төлеуов, қимылдың, құбылыстың, көріністің
бірқалыпты болмай, бірде былай, бірде олай құбылып тұратындығын
білдіретін қос сөздер еліктеуіш сөздерден жасалатынын (тарс-тұрс, сарт-сұрт)
көрсетеді. Сондай-ақ Ә.Төлеуов қос сөздерге байланысты дәнекер морфема
терминін қолданысқа ұсынады, айталық, белгілі амалдың бірнеше рет
болғандығын, дүркіндігін білдіретін қос сөздер алдыңғы сыңарына дәнекер
морфемасын жалғау арқылы жасалатынын айтады, мысалы, қолма-қол, жүзбежүз (32). Қалай болғанда, қандай формада келсе де, қос сөздер де дефис
арқылы жазылады. Ал екі сыңары да мағыналы қос сөздердің жеке сыңарлары
жеке-дара да қолданыла береді: сау-саламат, саусың, саламат па т.б. Ескерту
ретінде ешбір мағыналық байланысы, бір-біріне қатысы жоқ сөздер бір-біріне
қосылып, қос сөз жасай алмайды (33, 462 б.) дейтін қағида барын айту керек.
Бірақ қос сөздердің жазылуына емес, жасалу жолына байланысты түрлі
ауытқулардың болатыны осыған дейін де айтылды. Айталық, әкімшіл-әсершіл
жүйе, әкімшіл-қысымшыл әдіс, әкімшілік-басқару, ерін-тіс дауыссызы,
информация-іздестіру жүйесі, әкімшілік-аумақтылық құрылыс сияқты қос
сөздердің жасалуы барысында айтылып жүрген заңдылықтардың көбі
сақталмайтыны байқалады. Бұл жағдай жаңадан жасалып жүрген қос
сөздерге тән. Ал қазіргі әдеби тілде қос сөздер арқылы терминдер жиі
жасалады. Поборы – алым-салық, поведение – мінез-құлық, учение – оқужаттығу, план-проект – жоба-жоспар, махинация – айла-шарғы т.б.
Приходно-расходный – кіріс-шығыс, научно-фантастическая (литература) –
ғылыми-фантастикалық, историко-культурный – тарихи-мәдени т.б.
Қорыта келгенде, былайша тұжырымдауға болады. 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:
тау-тау, сылқ-сылқ, әрең-әрең т.б. Осындай қос сөздердің 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: айта-айта, көре-көре,
сөйлей-сөйлей, салалы-салалы, үндемей-үндемей, оннан-оннан т.б.; ә)
қайталанатын түбірге әртүрлі қосымша жалғанады: дабырайтыпдабырайтпай, айтып-айтпай т.б.; б) тек бір сыңарына ғана (ол сыңары
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қосымшалы да, түбір күйінде де бола береді) жалғау жалғанады: өз-өзі, өздіөздімен, айтты-айттымен, айт-айтпен (Айт-айтпен біраз әуелетіп ән
салды), жер-жерден, жер-жердің т.б. Осындай қос сөздер қимылдың
дүркінділігін,
үзіліссіздігін
және
жан-жақтылық,
сан-тараптылық
мағыналарын жеткізеді; в) екі сыңары екі түрлі жұрнақты: орынды-орынсыз,
көрікті-көріксіз; г) әр сыңары әртүрлі жалғаумен келетін: үйді-үйге, қолдықолына, бостан-босқа, өзінен-өзі т.б.; д) бір сыңары жұрнақты (қолма-қол, онондап, бес-бестеген), бір сыңары жалғаулы (үй-үйдің, үй-үйге, үй-үйде,үйүйді) т.б.
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: кісі-місі, қағаз-мағаз, кітап-мітап, яғни көбінесе м (тас-мас, қол-мол,
көз-мөз, тіс-міс), ішінара с (кемпір-семпір, мәре-сәре), кейде п (шай-пай, нанпан) дыбыстарына сыңардың бастапқы дауысты дыбысы өзгереді; ә)
қайталанатын бір буынды сөздің ортасындағы дауысты дыбысы өзгеріп
жасалатын қалт-құлт, жалт-жұлт, сарт-сұрт т.б. сынды еліктеуіш
сөздердің қосарлануынан жасалған сөздер. Егер қайталанатын бірінші түбірде
(еліктеуіш сөздер) ашық дауысты дыбыс болса, қайталанатын екінші сөзсыңарда осы ашық дыбыс еріндік қысаң дауысты дыбыс түріне ауысып,
дыбысталады: шаң-шұң, шақыр-шұқыр, сатұр-сұтыр, тарс-тұрс. Ал
мағыналық тұрғыдан бұл қос сөздер жаңа лексикалық мағынаны білдірмейді,
екінші сыңарлары бірінші компоненттерге қосымша реңк жамайды. Ал
жамалатын мағыналық реңк бұл топтағы қос сөздердің бәрінде біркелкі емес,
дыбыстық өзгерістеріне қарай семантикалық айырмашылықтары болады.
Мысалы, кісі-місі, шай-пай тәрізді қос сөздер қомсыну мағынасын білдіретін
экспрессиялық сөздер қатарына жатса, сарт-сұрт, жалт-жұлт сияқты қос
сөздердің синтаксистік және стилистикалық қызметтерінде, керісінше, қимылқозғалыстың күшеюін білдіретін экспрессиялық мағына болады.
Қос сөз сыңарының бірінші дыбысы дауысты болса, қайталанатын
сыңарға сол дауысты дыбыстан бұрын дауыссыз м дыбысы қосылады: етмет, от-мот, іс-міс, үй-мүй, ошақ-мошақ, өре-мөре, үскірік-мүскірік.
Түбірдің ықшамдалуынан және күшейтпелі буын қосылып жасалатын,
дефиспен жазылатын сөздер. Бұл сөздерді қос сөздерге жатқызып жүрген
ғалымдар сыртқы формасына ғана көңіл бөліп, стилистикалық және
лексикалық мағынасына назар аудармайтын сыңайлы. Біздіңше, нақ осы сөз
түрін қос сөздерге жатқызбайтын ғалымдардың тұжырымдары дәлелді болып
келеді. Сондай дәлелді пікір иелерінің бірі – А.М.Щербак. А.М. Щербак осы
процесті грамматикалық мағына тудырудың бір тәсіліне жатқызады.
Грамматикалық мағына тудырудың осы тәсiлiн толық емес сөздердiң
қайталануынан болады деп түсiндiредi. Негiзiнен сын есiмдердiң
грамматикалық мағыналары жасалатын процеске жатқызады әрi сын есiмнiң
қысқарып барып, п (б) дыбысы (сөздiң түбiрiнiң қай дыбысқа бiткенiне сай)
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жалғануы арқылы түр мен түстiң, сыр мен сипаттың интенсивтi түрi жасалады
дейдi. Яғни грамматикалық мағынаның күшейткiш буындар арқылы да
жасалатыныан айтқан. Мысалы: сап-сары, қып-қызыл, жап-жасыл, қап-қара,
аппақ, т.б. Бұл сөздердiң құрамындағы сап, қып, жап, қап, ап буындары жеке
қолданылмайды, тек сын есiмдер құрамында келiп, өздерi қосылатын сөздерге
күшейткiш мән үстейдi. Осы сөздердің ішінде дефиспен жазылмайтын
бірнеше сөз бар, олар: аппақ, көкпеңбек т.б. Біріккен түрде жазылғанмен,
алғашқы буынның қысқарудың нәтижесі деп санайды.
Бір сыңары ықшамдалып қайталанатын қос сөздерге ап-ащы, жапжақсы, кіп-кішкене, теп-тегіс, тіп-тік, сап-сары, қып-қызыл, түп-түгел т.б.
сияқты сөздер жатады. Осы процесс ықшамдалу деп аталғанмен, көбінесе
үстеме немесе күшейткіш буындар қосылатын сөздер. Бұл сөздердің үстеме,
кейде күшейтпе немесе күшейткіш деп аталатын буындары 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 я бітеу, я тұйық буынға айналады. Мысалы: ашық – апашық, оңай – оп-оңай; 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: кең – кеп-кең, сұр – сұп-сұр.
Дефиспен жазылатын сөздердің келесі түрі реттік және жинақтық сан
есімдердің болжалдық мәнмен келгенде қосарланған сыңарлары арасына
дефис қойылуымен байланысты. Қазақ тiлiндегi iрi грамматикалық
категорияға жататын есiмдер тобын құрайтын сөз таптарының бiрi – сан
есiмдер. Бiлдiретiн мағынасы мен қызметi жағынан сын есiмдерге жуық
келетiн сан есiмдер заттың санын, мөлшерiн, ретiн, шамасын бiлдiредi. Сан
есiмдер зат есiмдерге тiркестiрiлмей жеке айтылғанда абстракт сандық
ұғымдардың атаулары ғана болатындықтан, нақты мағыналары басқа
сөздермен қарым-қатынасқа түсу кезiнде, оларды сан жағынан анықтау
барысында айқындалатын сөз табы деп саналады. Тілдегі есептiк сан есiмдер
сан есiмдердiң басқа топтарының жасалауына негiз болады. Мысалы, есептiк
бiр сан есiмi жаңа сөз жасаудың барлық амал-тәсiлдерiне (синтетикалық,
аналитикалық, лексика-грамматикалық) қатысады. Қосымшалар жалғау
арқылы және лексика-семантикалық тәсiлдер арқылы өзге сөз табына ауысып,
қос сөз жасалады, сыңарлары арасына дефис қойылады: бiр-бiр, бiр-ақ, бiр
бет, бiрегей, бiрнеше, бiрсыпыра, бiр талай, әрбiр, қайсыбiр, т.б. Ал
жинақтық сан есiмдер бiрден жетiге дейiнгi есептiк сан есiмдерге -ау,-еу
аффиксi жалғануының нәтижесiнде жасалады. Жинақтық сан есiмдердi
қосарлауға болады: екеу-екеу, алтау-жетеу т.б.
Сұрау есiмдiктерiнiң бәрiне тән өзiндiк ерекшелiгi – бiрыңғай
морфологиялық түрленуi не синтаксистiк қызметiнiң болмауы. Олар қай сөз
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табына байланысты сұрала айтылса, сол сөз табының орнына қолданыла
алады. Сұрау есiмдiктерiнiң өзге есiмдiктерден бөлiп алатындай iшкi
грамматикалық бiрлiгi жоқ. Сөйлемнiң жалпы мағыналық ерекшелiгiне және
қолданылу өзгешелiгiне қарай сұрау есiмдiктерi кейде өзiнiң негiзi сұраулық
мағынасында жұмсалмайды. Яғни заттар мен құбылыстардың орындалу
амалы, мекенi, мезгiлi, т.б. ұғымдары орнында қолданылады. Ондайда бұл
есiмдiктерге жауап болатын сөздер қажет етiлмейдi де, ол жауап сұрау
есiмдiгiнiң бойынан байқалатын заттық, белгiлiк, мекендiк не мезгiлдiк,
экспрессивтiк т.б. мағыналары арқылы берiледi. Кейбір сұрау есімдіктері
қосарланып айталады да, қосарланған кезде сыңарлары арасына дефис
қойылады: қай-қайсысы.
Сөздердiң фонетикалық, фонологиялық, лексикалық, стилистикалық
ерекшелiктерi бар. Сол ерекшелiктердiң iшiнде сөздiң морфологиялық сипаты
оның морфологиялық тұтастығы мен бүтiндiгiнен көрiнедi. Осы белгiлерi
сөздердiң морфологиялық құрылымын түзедi. Сөздiң морфологиялық
құрылымы сөздiң мәтiнде қандай формада тұрса, сол күйiнде сөз болып
танылатын түрi. Яғни, сөздiң лексика-грамматикалық (түбiр мен негiз) ғана
емес, оның грамматикалық бөлiктерi, сөз формалары (жалғау, функционалдыграмматикалық, сөз түрлендiрушi жұрнақ) да қамтылады. Сөздiң
морфологиялық құрамы сөздiң қандай морфемалық бөлшектерден
құралатындығына байланысты анықталады. Сөздердiң морфологиялық
құрамы негiзгi екi элементтен тұрады: түбiр (негiз) тұлға мен аффикстер. Яғни,
сөздердiң морфологиялық құрамын анықтау негiзгi морфемалар мен қосымша
морфемалардың түрi мен сипатын талдаудан тұрады. Қосымша
морфемалардың саны, біздің шамалауымызша, барлық варианттарды қоса
есептегенде 1000-ның о жақ, бұ жағында болуға тиіс» /С.Мырзабеков/. Сөздiң
құрылымы негiзгi және қосымша морфемалардың сөз құрамындағы орын
тәртiбi мен реттелген жүйесiнен тұрады. «Реттелген жүйеге олардың жазылу
үлгісі де енеді. Қосымшалардың бәрі бір үлгімен сөздің түбіріне жалғанып
жазылмайды. Айталық, ақ, -ай, -ау, -ды, -ді, -мыс, -міс, -тін, -тұғын
шылаулары өздерінен бұрынғы сөздерден дефис (-) арқылы бөлініп жазылады,
бұл тілде бұрыннан қалыптасқан, нормаланған: sen-aq, shamaly-aq, kelmeıdiaý, ádemisin-aı, aıtqan-dy, barypty-mys, kóretin-di; еrek-tin, bar-tuǵyn, joq-tuǵyn
т.б. Қазақ тілінде қосымша морфемалар қосымшаға (жұрнақ, жалғауға)
балама ретінде қолданылады. Ал қосымшалар болса, негізінен толық мәнді
сөздің көмекші сөзге айналып, мағынасының көмескіленуінен жасалады. Оған
әлі әлі суи қоймаған тұрған – тұғын – тын/тін, бірлән - менен – мен/-пен,-бен/
қосымшалары дәлел. Морфология оқулығында: «-екеш/егеш/- бұл жұрнақ
категориясы ретінде қалыптасып кетпеген, жұрнақ пен көмекші (шылау) сөз
категориясы арасында тұрған форма», - дейді А.Ысқақов [34] /12, А.Ысқақов.
Қазіргі қазақ тілі. Морфология. – Алматы,1974,169-б./. 10 томдық түсіндірме
сөздікте бұл шылау сөз түрінде көгенде /реестрде/ тұр /3-т.,285-б./. Алдында
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айтылып кеткендей, аталған қосымшалар түбірден, негізден дефис арқылы
айырылып жазылады.
Қолданыс барысында жиілігі жоғары, мәтіндерде ең жиі кездесетін
жазудағы құбылыстардың бірі дефиспен жазу сандар мен оларға
қосымшаларды жалғап жазуда орын алған.
Жазылуының реттелуі
қолданыстағы жазудың қалыпты нормалануын қамтамасыз етеді. Айталық,
реттік сан араб цифрымен берілсе, оның түсірілген -ыншы (-інші), -ншы (-нші)
қосымшасының орнына дефис қойып жазу сан мен қосымшаның аражігін
анық бөліп көрсетеді және сөз жазылуының ықшам да қолайлы түрін
қалыптастырады. Мысалы, 2018-jyl, 5-sanat, 3-kireberis, 10-qazan, 2-aqpan,
136-bap, 1-úı, 9-páter т.б. Жазылғанды оқу кезінде ереже бойынша осы
қосымшаның қызметін де, санды бөліп көрсететін айырымдық қызметті де
дефис атқарып кете береді. Күшейткіш буынмен келетін сөздер дефиспен
жазылатын сөздер қатарына жатқызылады, мысалы, ap-anyq, qyp-qyzyl, sapsary т.б. Сонымен қатар веб, экс сөзалды сыңарларымен келетін у́eb-braýzer,
у́eb-dızaın сынды кірме сөздер де, гибрид сөздер деп аталып жүрген eks-ákim,
eks-múshe сияқты сөздер де дефис арқылы жазылады. -ақ, -ай, -ау, -ды, -ді, мыс, -міс, -тін, -тұғын шылаулары өздерінен бұрынғы сөздерден дефис (-)
арқылы бөлініп жазылатыны бұрыннан қалыптасқан: sen-aq, shamaly-aq,
kelmeıdi-aý, ádemisin-aı, aıtqan-dy, barypty-mys, kóretin-di; еrek-tin, bar-tuǵyn,
joq-tuǵyn т.б. Дефиспен жазудың осы үш түрі дефистің сөзді қосымшадан,
сөзалды қосымшадан, экспрессия беретін буыннан айыратын қызметі барын
көрсетіп тұр. Яғни түбірді аталған қосымша түрлерінен бөліп тануға болады.
Ал 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 жазылатыны
ережеде қамтылды.
1.7 Қазақ тіліндегі бас әріп орфограммасы: кодификациялау
барысында туындаған қиындықтар және олардың шешімі
Орфография саласында жалқы есімдердің құрамын, типтерін, түрлерін
ажырату, оларға сипаттама беру, жазылуын белгілеу зерттеуді қажет ететін
мәселе. Орфографиядағы бас әріпті қолдану турасындағы ережелер басқа
орфографиялық ережелерден өзгеше және өзіндік құрылымы бар жүйе.
Қазақ орфографиясында бас немесе кіші әріпті жазуда семантикалық
және синтаксистік, кейде символдық принципке негізделеді. 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
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принцип сөйлем ішінде белгілі бір сөзге екпін түсіруге байланысты
қарастырылады.
Әдетте бас әріппен жалқы есімдер және сөйлемнің алғашқы сөзінің
бірінші әрпі, ал кіші әріппен жалпы есімдер және сөйлемнің басқы сөзінің
бірінші әрпінен басқалары жазылатыны белгілі. Сонымен қатар адам аттары
(антропонимдер), геологиялық атаулар (топонимдер), діни атаулар
(теонимдер), жануарлар атаулары (зоонимдер), аспан денелерінің атаулары
(астропонимдер), тарихи уақиғалармен байланысты мезгіл атаулары
(хрононимдер), рухани нысандар (идеонимдер) бас әріппен жазылады. Кейбір
жалпы есімдер мәтін ішінде көтеріңкі сарынмен немесе белгілі бір нәрсенің
символикасы ретінде айтылса, бас әріппен жазылады.
Жалқы есімдер мен жалпы есімдер семантикалық, сөзжасамдық және
қызметтік жағынан айырмашылықтарға ие. Жалқы есімдер мен жалпы есім
атауларына назар аударсақ, олардың бір-бірінен едәуір семантикалық
айырмашылығы бар екендігін байқауға болады.
Семантикалық әртүрліліктен басқа, жалқы есімдер құрамы жағынан да
әртүрлі болып келеді. Біртұтас атауды білдіретін, құрамына кіретін сөздердің
саны мен сөздердің арасындағы синтаксистік байланыс түрімен де өзгешелік
көрсетеді. Жай жалқы есімдер бір сөзден жасалса, ал күрделі жалқы есімдер
екі немесе одан да көп синтаксистік өзара байланысқан сөздерден жасалады
[35, 151]. Жалқы есімдер құрамына жалпы есімдер де ене алады. Біріншіден,
жалпы есімдер жалқы есімдер құрамына көмекші сөздер ретінде кіреді.
Екіншіден, жалпы есімдер «номенклатуралық терминдер» деп аталатын, яғни
нысандардың түрлілік белгілерін көрсететін (көл, өзен, қала, ауыл және т.б.)
атаулар ретінде де жалқы есімдер құрамына кіреді. Үшіншіден, жалпы есімдер
жалқы есімдер құрамында, негізгі атаудың жанына ере жүретін сөздер ретінде:
ономастикадағы дәреже атаулары: граф, фельдмаршал (немесе маршал),
генерал, полковник және т.с.с., Төртіншіден, топонимикада жиі кездесетін
атауларда қолданылады. Бесіншіден, негізгі сұрақ жалпы есімнің мәнмағынасын ашатын, жалқы есімдерде сияқты міндетті шарттылықты
қаламайтын объект атауларында кездеседі [36, 20-21].
Жалқы есімдерді жазу кезінде лексикалық қана емес синтаксистік те
тәсіл маңызға ие. А.А.Реформатский жалқы есімдер орфографиясын зерттеп,
былай деп жазған: «Моделі, түрі, парадигмасы қатал тәртіппен орналасқан
жалпы есімдер, морфология, фонетика, орфографияға қарағанда жалқы
есімдер тарауында «еркіндік» орын алуы мүмкін. Сондықтан да жалпы есімдер
орфографиясына қатысты міндетті бірегейлендіруді жалқы есімдерге қатысты
қолдануға болмайды» [36, 7]. Ғалымның бұл тұжырымы қазақ жазуында жиі
байқалатынын білеміз. Бас әріптің негізгі принциптерін теориялық және
практикалық түрде қолдану, жазу практикасына да, нұсқаулар құру үшін де
айтарлықтай қиындықтар туғызады. Жазарман
алдында кездесетін
қиындықтар жайлы Т.И.Сурикова [37] өз мақаласында былай дейді: бас
әріппен жазу бір қарағанда қарапайым есеп ретінде қабылданып, ал шешу
75

кезінде көптеген жағдайда күрделі методологиялық мәселелер тудырады» [38,
34]. Шындығында да, жазу практикасында жалқы және жалпы есімдер
арасындағы шектеу сызығын айқындау қиындық туғызады. Мысалға, көше
мен алаң атауларындағы
жалпы есімдер өз мағынасын жоғалтып,
десемантизацияға ұшырап, бас әріппен жазылатын жағдайлар да болады. Бас
әріптің десемантизацияланған функциясы туралы Н.А.Добролюбов бас әріпті
қолдану не қолданбау туралы мәселе сөзді білмеу және оның мағынасын
түсінбеуден туады дейді [39, 380]. Ғалымның бұл тұжырымы құптарлық. Бас
әріпті қолдану басырында жазарман ең алдымен сөздің мағынасын білу шарт.
Сондай-ақ
жазу барысында сөздің семантикалық және құрылымдық
ерекшеліктерін білмесе, бас әріптің
орфографиялануы жазарман үшін
қиындық туғызады.
Кирил жазуына негізделген Негізгі емле ережесінде бас әріптің
жазылуына байланысты мынадай 4 баптан тұратын емле ережесі бар:
1. Нүкте, сұрау, леп белгілерінен кейінгі сөйлемнің бірінші сөзі,
көбінесе, өлеңнің әрбір жолы бас әріптен басталып жазылады.
2. Жалқы есімдер (кісі аттары, географиялық атаулар, кәсіпорындардың
аттары, кітап, журнал, шығарма, мереке, мекеме, ұйым аттары т.б.) бас әріптен
басталып жазылады. Мысалы: Абай Құнанбаев, Максим Горький, Балқағи,
Алматы, М.Әуезовтің «Абай жолы» романы, Наурыз мейрамы, Мәдениет
министрлігі, Ғылыми комитет Тіл білімі институты.
3. Күрделі есімдерден құралған мынадай атаулардың әрбір сөзі бас
әріппен жазылады.
а) Ең жоғарғы мемлекеттік кызмет аттары мен құрметті атақтар:
Қазақстан Республикасы Президенті, Халық Қаһарманы;
ә) мемлекеттердің, республикалардың, жоғарғы мекемелер мен
ұйымдардың күрделі атауларының әр сөзі бас әріппен жазылады: Қазақстан
Республикасы, Ресей Федерациясы, Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас ассамблеясы.
Ескерту. Әртүрлі мекемелердің, білім-ғылым орындарының, партиялардың,
ұйымдардың, бірлестіктердің, қорлардың т.б. күрделі атауларының бірінші сөзі ғана бас
әріппен жазылады: Сыртқы істер министрлігі, Ғылым академиясы, Тіл білімі институты,
Ұлттық банк қоры.

4. Бірінші әріптерден қысқарған мемлекет, үлкен халықаралық ұйым т.б.
күрделі атауындағы әрбір сөздің бірінші әрпі бас әріппен жазылады. Мысалы:
ТМД (Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы) ҚР (Қазақстан Республикасы), БҰҰ
(Біріккен Ұлттар Ұйымы), ҚХР (Қытай Халық Республикасы). Ескерту.
Әріптерден қысқарған сөздердің бірқатары өзге тілдердегі тұлғасымен
қолданылады: НАТО, ЮНЕСКО, ГУЛАГ, УАЗ (автомәшенасы). Алғашқы
сөздің басқы буынынан, соңғы сөздердің бас әріптерінен қысқарып жасалған
сөздердің қысқарған буынының алғашқы әрпі бас әріппен, қалған әріптері кіші
әріппен жазылады. Мысалы: ҚазТАГ– Қазақ телеграф агенттігі, ҚазҰУ –
Қазақ Ұлттық университеті.
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Бас әріпке байланысты көрсетілген бұл емле баптары
латын
графикасына негізделген емле ережесінде біршама толықтырылып берілді.
Жаңа емле ережесінде бас әріпке байланысты 30 баптан тұратын ереже
жасалды және аталған ережелер 3 негізгі топқа бөлініп жүйеленді. Олар:
Жалқы есімдердің емлесі, Географиялық және астрономиялық атаулардың
жазылуы, Күрделі атаулардың жазылуы. Атап өткеніміздей жаңа емле
ережесінде бас әріпке байланысты мынадай емле баптарымен толықты:
§47. Әрбір жаңа сөйлем бас әріптен басталады: Qonaq úıde, dóńgelek
ústel ústinde qyzǵylt, kúńgirt sáýlesi bar tas sham janyp tur. Qyryn otyrǵan ákesiniń
úlken kesek pishini Abaıǵa jartylaı ǵana kórinedi (M.Áýezov).
§48. Өлеңнің әрбір жолы бас әріптен басталады:
Paıda oılama, ar oıla,
Talap qyl artyq bilýge.
Artyq bilim kitapta,
Erinbeı oqyp kórýge (Abaı).
Жалқы есімдердің емлесі
§49. Кісінің аты, әкесінің аты, тегі бас әріптен басталып жазылады: Dýlat
Saǵynuly Berdaly, Seıdimbek, Qyrmyzy Qanatqyzy.
§50. Жалқы есімдерге қосымшалар түбірдің соңғы буынына сәйкес
үндестік заңы бойынша жалғанады: Álıhan-nyń, Álıhan-ǵa; Berdalın-niń,
Berdaly-ǵa, Dilshat-tyń, Dilshat-qa, Nábıeva-nyń, Nábıev-ке; Baıǵaraev-tyń,
Baıǵaraev-qa.
Ескерту. Соңғы буыны á-мен аяқталған кісі есімдеріне қосымшалар
жуан жалғанады: Kúlásh-qa, Kúláı-ǵa, Bilál-ǵa.
§51. Құрамында би, жырау, ата, ана, батыр, абыз, хан, сері, сал, датқа,
сұлтан, қажы, сұлу, бегім, ханым және т.б. сөздері бар ұлттық-мәдени
қоғамдастық үшін кең танымал (прецедентті) кісі есімдері бас әріппен
жазылады: Móńke bı, Buqar jyraý, Qorqyt ata, Domalaq ana, Jalańtós batyr,
Baıserke abyz, Qasym han, Aqan seri, Birjan sal,Baızaq datqa, Baraq sultan,
Qunanbaı qajy, Baıan sulý, Shaǵat begim, Aısheker hanym. Көрсетілген есімдерге
қосымшалар буын үндестігіне сәйкес жалғанады.
§52. Ұлттық-мәдени қоғамдастық үшін символ ретінде кең танымал кісі
есімдерінің алдында қолданылатын тұрақты эпитеттер бас әріппен жазылады:
Úkili Ybyraı, Qyz Jibek, Jaqaıym Shekti Jetes bı, Qazdaýysty Qazybek, Er Tarǵyn,
Qaraqypshaq Qobylandy, Jaıaý Musa.
Көрсетілген есімдерге қосымшалар буын үндестігіне сәйкес жалғанады.
§53. Екі сөзден құралған кісі есімдері бірге жазылады: Tóremurat,
Aısáýle, Temirbolat, Saqypjamal, Ábilqasym.
§54. Хан, зада, ғали, қали, әлі, гүл, бала, бек, бай, бану, қожа, бике,
айым, ділда, ханым (ғаным), жан, нұр, қазы (ғазы)және т.б.сөздері арқылы
жасалған кісі есімдері бірге жазылады: Batyrhan, Tursynzada, Nurǵalı,
Qýanyshqalı, Tóráli, Aıgúl,Aqbala,Aqylbek, Jaqsybaı,Shárbaný, Toqqoja, Nurbıke,
Nuraıym, Nurdilda,Bıbihanym, Aıǵanym,Asyljan,Ahmetqazy, Baıǵazy.
77

§55. Екі сөзден жасалған кісі есімдерінде алдыңғы түбір дауыстыларға
және ұяң, үнді дауыссыздарға аяқталғанда, келесі түбірдің басқы дыбысына
сәйкес ғ, г әріптерімен жазылады: Nurǵısa, Aıǵyz, Nurǵaısha, Baıgeldi, Esengúl,
Qaragóz.
Ескерту. Екі сөзден жасалған кісі есімдерінің екінші түбірінің басқы
қатаң дауыссыз дыбысы жазуда сақталады: Ábilqaıyr, Ábdiqadyr, Ábilqasym,
Bekqaıyr, Qalamqas, Bıbikamal, Shámshiqamar.
§56. Біріккен тұлғалы кісі есімдерінде түйіскен екі дауысты дыбыстың
бірі түсіріліп жазылады: Kenjáli (Kenjeáli eмес), Bıbajar (Bıbiajareмес)
Qojahmet (Qojaahmeteмес).
§57. Қазақтың төл сөздері мен араб-парсы тілдерінен енген сөздерден
жасалған кісі аттарындағы
екі дауыссыз дыбыс
ы
әрпі арқылы
ажыратылыпжазылады: Ysqaq (Sqaqемес), Symahan (Smahanемес), Yrza (Rza
емес), Rysaldy (Rsaldy емес), Ысмайыл немесе Сымайыл (Смаил емес).
Ескерту. Араб-парсы тілдерінен енген бірқатар кісі есімдері заң
орындарында тіркелуіне сәйкес бірнеше нұсқада жазылады: Muhammed,
Muhambet, Ibragım, Ibrahım,Fatıma, Bátıma, Hasan, Hasen, Husaıyn, Qusaıyn,
Hadısha, Qadısha, Fazyl, Pazyl, Sofıa, Sápıa, Ábdiqadyr, Ábdiqadir.
§58. Өзге тілге тән кісі есімдерінде, адамның аты-жөнінде артикль,
сондай-ақ ататекті айқындайтын сөзалды, сөз ортасы нақтылауышы бар
есімдердің емлесі халықаралық стандартқа сәйкес төмендегіше жазылады:
Ábýnasyr ál-Farabı, az-Zakır Rýkn ad-dın Beıbars, Leonardo da Vınchı, Jánna
d’Ark, fon der Gols, Lıýdvıg van Bethoven. Көрсетілген есімдерге қосымшалар
буын үндестігіне сәйкес жалғанады: Leonardo da Vınchı-diń, -ge; fon der Golstiń, -ke; Vılgelm fon Gýmbold-tiń, -ke.
Ескерту. Сөзалды артиклі бар өзге тілге тән кісі есімдерінен сөйлем
басталған жағдайда артиклдің бастапқы әрпі бас әріппен жазылады: ÁlFarabıdiń murasy barlyq túrki halyqtaryna ortaq.
§59. Мифологиялық атаулар бас әріптен басталып жазылады: Bıbifatıma,
Qambarata, Oısylqara, Zeńgibaba, Shekshekata.
§60. Жануарлар менқұстарға қойылған атаулар бас әріппен жазылады:
Aıtóbel, Qoıankók, Qulager, Mańmańger, Bóribasar, Aqtós, Qaratorǵaı.
Географиялық және астрономиялық атаулардың жазылуы
§61. Географиялық және астрономиялық атаулар бас әріппенжазылады:
Alataý, Jetisý, Ertis;Sholpan, Eshkimúıiz, Jetiqaraqshy. Күн, Жер, Ай
астрономиялық атаулар ретінде бас әріппенжазылады.
Ескерту.: Shyǵystan kún shapaǵy araılanyp keledi; Týǵan jerge týyń tik;
Jelsiz túnde jaryq aı.
§62. Ауыл, қала, облыс, аудан, көл,мұздық, өзен, теңіз, мұхит, асу, арал,
құм, жұлдыз, көше және т.б. сөздері бар жер-су және астрономиялық
атаулардың бастапқы сөзі бас әріппен жазылады: Ordabasy aýyly, Túrkistan
qalasy, Almaty oblysy, Shalqar aýdany, Balqash kóli, Abaı muzdyǵy, Esil ózeni,
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Aral teńizi, Tynyq muhıty, Kúngeı asýy, Barsakelmes araly, Borsyq qumy, Sholpan
juldyzy, Ýálıhanov kóshesi, Abylaı han dańǵyly.
§63. Тұрақты анықтауыш арқылы қалыптасқан күрделі жерсуатауларының екі компоненті де бас әріппен жазылады: Kishi Azıa, Ortalyq
Qazaqstan, Batys Qazaqstan oblysy, Qıyr Shyǵys, Jońǵar Alataýy, Taýly Altaı,
Ońtústik-batys Altaı, Ejelgi Rım.
Ескерту. Ushaq batysqa qaraı bet aldy. Bıylǵy jyly shyǵys qazaqstandyqtar
astyqtan mol ónim aldy.
§64. Екі (бірнеше) компоненті атауыштық мағынаға ие жер-су
атауларының құрамындағы сөздер бас әріппен және дефис арқылы бөлініп
жазылады: Aqsý-Jabaǵyly qoryǵy, Uıtas-Aıdos jerasty sýy, Saıram-О́gem ulttyq
parki, Qıyn-Kerish qoryǵy, Balqash-Alakól oıysy.
§65. Төбе, арал, тау, дала, кент, көл сөздері арқылы жасалған жерсуатауларыбас әріппен бірге жазылады: Araltóbe, Úsharal, Kókshetaý,
Betpaqdala, Shymkent, Marqakól.
Күрделі атаулардың жазылуы
§66. Мемлекет, мемлекеттік басқару органдары атауларының
құрамындағы сөздер бас әріппен жазылады: Qazaqstan Respýblıkasy, Túrkıa
Respýblıkasy,Ońtústik Osetıa;Qazaqstan Respýblıkasynyń Úkimeti, Qazaqstan
Respýblıkasy Parlamenti Májilisiniń Tóraǵasy, Qazaqstan Respýblıkasy Senaty.
§67. Мемлекеттік әкімшілік-басқару органдары, заңнамалық құжаттар
(министрлік,комитет, департамент, кодекс) атауларының бірінші сөзі бас
әріппен жазылады: Qazaqstan Respýblıkasy Qarjy mınıstrligi, Qazaqstan
Respýblıkasy Ishki ister mınıstrligi; Qazaqstan Respýblıkasy Qarjy mınıstrliginiń
Memlekettik múlik jáne jekeshelendirý jónindegi komıteti, Qazaqstan Respýblıkasy
Aqparat jáne kommýnıkasıalar mınıstrliginiń Aqparattandyrý departamenti,
Qazaqstan Respýblıkasy Eńbek kodeksi.
§68. Ең жоғарғы мемлекеттік лауазым атаулары бас әріппен жазылады:
Qazaqstan Respýblıkasynyń Prezıdenti, Qazaqstan Respýblıkasynyń Premermınıstri. Мемлекеттік лауазым атауларындағы хатшы, министр, депутат
сөздері кіші әріппен жазылады: Qazaqstan Respýblıkasy Memlekettik hatshysy,
Qazaqstan Respýblıkasy Qarjy mınıstri, Qazaqstan Respýblıkasy Parlamentiniń
depýtaty.
Ескерту. Mańǵystaý oblysynyń ákimi.
§69. Оқу орындары, ғылыми мекемелер, қоғамдық ұйымдар, өнер
орталықтарының ресми атаулары бас әріппен жазылады: Ál-Farabı atyndaǵy
Qazaq ulttyq ýnıversıteti, Sh.Ýálıhanov atyndaǵy Tarıh jáne etnologia ınstıtýty,
Qazaqstan Sýretshiler odaǵy, Abaı atyndaǵy Opera jáne balet teatry.
§70. Оқу орындары факультеттері мен кафедраларыныңатаулары,
ғылыми мекемелер мен қоғамдық ұйымдардың жеке бөлімдерінің атаулары
кіші әріппен жазылады: Qazaq ulttyq ýnıversıtetiniń tarıh fakýlteti, Shyǵystaný
fakýltetiniń shyǵys fılologıasy kafedrasy;Til bilimi ınstıtýtynyń til mádenıeti
bólimi,Jazýshylar odaǵy kórkem ádebıet bólimi.
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§71. Халықаралық ұйымдар, қоғамдық бірлестіктер, кәсіпорындар,
зауыт, акционерлік қоғамдар, сондай-ақ басқа да заңды тұлғаларатауларының
емлесі заң орындарында ресми тіркелуіне сәйкес жазылады: Dúnıejúzilik saýda
uıymy (DSU),«Nurly Mıras» qoǵamdyq birlestigi, «Domalaq ana» qoǵamdyq
birlestigi, «Jaıyq-Press» kásiporny, Aqsaı sút zaýyty, «Qazaqstan Respýblıkasy
elektrondy úkimeti» qoǵamdyq qoljetimdi portaly, «Jezkazgansırekmet» AQ, «Nan
ónimderi» AQ, «Ádilet» aqparattyq-quqyqtyq júıesi, «Qarjy-Qarajat» baspasy,
«Til-Qazyna» ortalyǵy, Álemdik ekologıalyq qory (ÁEQ), BUU Bilim, ǵylym jáne
mádenıet jónindegi uıymy (IýNESKO.) Qazaqstan Halyq Jınaq Banki, Eýrazıalyq
bank, Alfa-bank, Hoým Kredıt Bank.
§72. Ғимараттар, ескерткіштер атаулары заң орындарында ресми
тіркелуіне сәйкес жазылады: Beıbitshilik pen kelisim saraıy, Qazmedıa ortalyǵy,
Táýelsizdik saraıy, Áziret Sultan meshiti.
§73. Маңызды тарихи оқиғалар, мерекелер атауларының емлесі заң
орындарында ресми тіркелуіне сәйкес жазылады: Qurban aıt, Qazaqstan
halqynyń birligi merekesi, Bilim kúni, Naýryz meıramy.
§74. Мемлекеттік наградалардың, атақтардың емлесі заңнамалық
құжаттарда бекітілуіне сәйкес жазылады: Qazaqstan Respýblıkasy Memlekettik
syılyǵynyń laýreaty, «Halyq qaharmany» ataǵy, «Altyn qyran» ordeni, «Eren eńbegi
úshin» medali, «Altyn alqa» tósbelgisi.
§75. Байқау, конкурс атаулары заңнамалық құжаттарда бекітілуіне
сәйкес жазылады: «Astana – Álem daýysy» Halyqaralyq festıvali, «Rýh»
halyqaralyq ádebı konkýrsy, «Aıgólek» balalar baıqaýy.
§76. 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. [19]
Тіл жанды әрі қоғамдық құбылыс болғандықтан объективті дүние
құбылыстары мен заттары инвентарь, құрам, қасиет, сапа жағынан сан алуан
өзгеріске түседі. Бұл, әрине, адам санасы, адамның қоғамдық өмірі мен
қызметінің күрделенуіне байланысты. Тілдік практиканың әлеуметтік
сипатының күшеюі тілдің ішкі жүйесінде мағыналық ауысулар, жаңа
жасалымдар
тудырады.
Әсіресе
тіркестердің
дербестенуі
(индивидуализациялануы)
(Дүниежүзілік
экономикалық
форум,
Республикалық референдум, Денсаулық қорғау орталығы, Республикалық
талдау орталығы, Республикалық ұлан, Республика сарайы, Бүкіл
дүниежүзілік форум, Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы (құрылтайы),
атаудың ықшамдалуы негізінде туған, толық нұсқасы: Дүниежүзілік
Денсаулық сақтау ұйымының (ДДСҰ) және Біріккен ұлттар ұйымы, Балалар
қорының (ЮНИСЕФ), алғашқы санитарлық медициналық көмек (АСМК)
жөніндегі халықаралық конференция, күрделі құрамды атаулардың (көп
құрамды объектілер) орасан мөлшерде көбеюі (Қазақстан Менеджмент
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Экономика және болжау институты (ҚМЭБИ), Қазақстан Республикасы Білім
және Ғылым министрлігі (ҚР БжҒМ) және т.б. осы мысалдардан байқалған
тағы бір
құбылыс: жаңа грамматикалық және лексикалық тіркесім
мүмкіндіктерінің молаюы. Мысалы және жалғаулық шылау күрделі құрама
атауларды жасауда мамандануға түсіп отыр.
Сөздің бас не кіші әріппен жазылуын білу үшін ең алдымен жалпы және
жалқы есімдерді ажырата білу шарт. Жалқы есім жалпы есімнен де, жалпы
есім жалқы есімнен де жасалады. Жалқы есімдер бірінші тілдік жүйеден
екінші тілдік жүйеге тез ауысады. Жалқы есімдердің тууы – үздіксіз жүретін
процесс. Қоғамдық сана мен қызметтің күрделенуіне, жаңа формаларының
пайда болуына орай жалқы есімдер де жаңадан жасалып, өзіндік мәнін, орнын
өзгертіп отырады. Мысалы, кітаптардың, кезеңдік басылымдардың, транспорт
құралдарының атауын жалқы есімдер құрамынан шығару жөнінде талас
пікірлер әркез туып отырса, кейбір зерттеушілер (Суперанская) тауарлық
белгілерді, сондай-ақ этнонимдерді жалқы есімдер құрамына күргізбеуді жөн
санайды. Мұндай жағдайда жалқы есімдердің құрамын, типтерін, түрлерін
ажырату, оларға сипаттама беру, жазылуын белгілеу мәселесі қиындай түседі.
Бас әріптің жазылудағы үлкен қиындықтардың бірі нысандардың
күрделілігіне, яғни көп құрамдылығына байланысты.
Мысалы, Абай
атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, А.Байтұрсынұлы
атындағы Тіл білімі институты Фонетика бөлімі, Әл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университеті Тарих, археология және этнология факультеті. Соңғы
мысалда атау үш сыңардан тұрады: әл-Фараби атындағы (оны атау ішіндегі
жалқы есім деп есептейміз), Қазақ ұлттық университеті (екінші құрамда үш
тірек сөз тұр. Осы үшеуін де бас әріппен жазамыз ба, әлде тек бірінші тұрған
сөзді бас әріппен жазамыз ба), үшінші құрам – тарих, археология және
этнология факультеті. Бірыңғай атауларды бір топқа біріктіріп, дербестендіру
үшін, әрі көп құрамды атаудың жігін дұрыс әрі айқын көрсету үшін басқы сөзді
бас әріппен жазу тәжірибесіне қолайлы. Ал осы типтес, бірақ мағыналық
жағынан өзгеше қағидамен берілетін атау түрлері де бар: Алматы үздіксіз
білім беру университеті, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрлігі, Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі,
Білім, ғылым және мәдениет мәселелері ұйымы – ЮНЕСКО (UNESCO),
Орталық мәдениет және демалыс саябағы т.б. Осы арада бұл атаулардың
жазылу принципінде екі жайт көрінеді: біреуінде Мәдениет және Білім сөзі
бас әріппен, екіншісінде кіші әріппен берілген. Оны анықтау үшін білім және
мәдениет деген сөздің жазылу сипатына мән беру керек. Жоғарыда тарих,
археология және этнология деген күрделі, көп құрамды объектінің атауында
тарих деген сөздің бас әріппен жазылуы басқа принципке негізделсе, бұл
жерде жағдай өзгешерек. «Білім» сөзі ірі, бас нысанның атауы болып
табылады, әрі көп құрамды атаудың басында келеді. Білім, ғылым министрлігі
бірігіп, ірі, үлкен объектіге айналып тұр. Білім және ғылым деп берілуін
атаудың іштей жіктелуі деп түсінуге болады (атаудың коммуникатитік
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қызметі). Сонда ірі, күрделі, көп құрамды объектінің бірінші сөзі ғана бас
әріппен жазылуға тиіс. Бұл ереже географиялық атаулар арқылы берілетін көп
құрамды сөздердің жазылуы қарама-қайшы. Ережеде: бір атауда екі объектінің
сипаты берілсе, әрбір объектінің сипатын айқын, көркем көрсету үшін арасына
дефис қою және дефистен кейінгі сыңарды бас әріппен жазу (Беломор-Балтық
каналы, Соколов-Сарыбай кен байыту орны). Бірақ бұл жерде екі жайт көзге
айқын шалынады: біріншіден, қос объектінің екеуі де географиялық атау (жер,
судың аты), екіншіден, атау ішіндегі объектілердің даралық, дербестік сипаты
басымдығында. Сондай-ақ Баспасөз және бұқаралық ақпарат істері жөніндегі
Ұлттық агенттік деген атау жазу, сөйлеу тәжірибесінде үш түрлі нұсқамен
келуі мүмкін. Біріншісі, атаудың толық түрі, екіншісі, Баспасөз агенттігі деп
келуі (атаудың басқы сөзі мен атауға ұйытқы болып тұрған агенттік сөзінің
тіркесімі) және Ұлттық агенттік. Соңғы екеуі атаудың ықшамдалуы негізінде
туған. Ықшамдалған атаулар бас әріптен басталып жазылады. Бұл да
дербестену үрдісіне жататын құбылыс. Оның себебі, біріншіден, контексте
ықшамдалған атауды жалпы атаулардан (әсіресе құрама жалпы атаулардан,
мысалы, мәдениет басқармасы, ғылыми-техникалық кеңес) айыру үшін де
керек, екіншіден, атаудың жалқылық сипатын сақтауына байланысты.
Жоғарыдағы жайттарға қосымша айтылуға тиісті мәселе – тірек
(ұйытқы) сөздің жазылу принципі. Тірек (ұйытқы) сөздер көп құрамды
атаудың қай тұсында келгеніне қарамастан бас әріппен жазылуға тиіс. Алайда
екі не үш тірек сөз қатарласа келсе, біріншісі ғана бас әріппен жазылады
(Қазақстан Республикасының Мемлекеттік орталық мұражайы, Қазақстан
Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі т.б.). осы мәселеге
қосымша тірек сөздерге қандай сөздер кіреді дегенді де анықтау қажеттігі
туады.
Күрделі құрама жалқы атаулардың ішінде синтаксистік тіркестің
дербестенуі жиі кездесетін тілдік құбылысқа айналып отыр. Бұл мәселеге
байланысты мынаны ескеру керек: дифференциацияға түспеген атаулардың
жігін ажырату (яғни жалқы есім ретінде де, жалпы есім ретінде де қабылдануы
мүмкін атау). Мысалы, қылмыстық кодекс, экономикалық форум деген
атаулардың жалқы есім не жалпы есім ретінде келуін тек контекст арқылы
ажырату мүмкін. Айталық, білім, мәдениет, спорт министрліктерінде деген
контексте көптік жалғауының әсерімен атау кіші әріппен жазылады. Бұл
жерде дербестену, даралану жоқ, көптік, жалпылық ұғым бар. Немесе ресми
және бейресми атаулар болып бөлінуі де бас әріппен не кіші әріппен жазылу
мәселесін шешіп береді.
Сонымен бірге үлкен талас тудыратын бір мәселе ол – ең жоғарғы
мемлекеттік ұйымдар мен құрылымдардың, жоғарғы қызметтердің, басқа
рангадағы атаулардың қайсысы бас әріппен, қайсысы кіші әріппен жазылады
деген жайтта олардың өлшемдерін нақты дәл айыру әлі зерттеуді қажет етеді.
Сондықтан орфографиялық сөздікте көбінесе ондай атаулардың тізімі
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түгелдей беріледі. Яғни олардың көпшілігі шартты түрде жазылады, себебі
кейбір атаулардың жазылуына лингвистикалық түсінік беру қиынға соғады.
Қазіргі орфографияда титулды білдіретін сөздерді бас әріппен не кіші
әріппен жазу қиындық тудырады. Әдетте атақ-лауазым, дәреже, титулды
білдіретін сөздер кіші әріппен жазылады (президент, канцлер, председатель,
министр, премьер-министр, министр орынбасары, император, хан, шейх,
директор, бас директор, құрметті директор, академик, ғылым докторы,
профессор, член-корреспондент, генерал-майор т.б.). Бұл жерде бас әріпті
қолдану мәтіннің ресмилік сипатына тікелей қатысты. Президент, премьерминистр тәрізді сөздер ресми мәтінде бас әріппен жазылса (Мысалы,
Қазақстан Республикасының Президенті), ресми емес мәтінде кіші әріппен
жазылады (президент сайлауы, премьер-министрдің бұйрығы). Ал титулды
білдіретін сөздер жалқы атаудың алдынан келсе, бас әріппен, соңынан келсе,
кіші әріппен жазылады. Бас әріп – мәтіндердің арнайы түрлерінде
қолданылады.
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 веб-сайттарда
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.
Ертегі, пьеса, аңыз әңгіме және де өзге көркем әдебиет туындыларының
кейіпкерлерінің атауларында бас әріпті қолдану ережелері де толық шешімін
таппаған. Әдебиет кейіпкерлерінің атауларын бас әріппен жазу туралы ұсыныс
ешқандай қарсылық туғызбайды, алайда тәжірибеде олар түрлі нұсқада
жазылады: Ай астындағы Айбарша сұлу/ ай астындағы Айбарша сұлу,
Керқұла атты Кендебай/ керқұла атты Кендебай, Күн астындағы Күнікей
қыз/ күн астындағы Күнікей қыз, Қыз Жібек/ қыз Жібек және т.б. Шамасы,
авторлық жазылу мен шығарманы шығарушылардың қолданыс түрі шешуші
маңызды рөл атқаруы қажет.
Тарихи, әдеби, мифологиялық кейіпкерлердің атаулары белгілі мінезқұлық сипаты ретінде жалпыламалық түрде қолданылып, біреуі бас әріппен,
екіншілері кіші әріппен жазылады: Ақан сері, Ақтайлақ би, Арғын Алшағыр би,
Әбілфәйіз сұлтан сөздері жалпы есім ретінде қолданылған кезде кіші әріппен
жазылады, ал антропонимдер
әрдайым бас әріппен жазылады. Кейбір
жағдайларда бас әріп немесе кіші әріп қандайда бір тұлғаның немесе
географиялық нысанға жағымды не болмаса жағымсыз баға беру үшін
қолданылады.
Жалпы
есімдерге
қарағанда
жалқы
есімдердің
жазылуы
экстралингвистикалық факторларға байланысты болады. Кейбір жағдайларда
бас әріпті қолдану тілдік заңдылықтарға емес, саяси және идеологиялық
нұсқауларға бағыныштылықтан туындайды. Мысалы бір жылдары Советтік
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Одақтың жоғары мекемелер мен ұйымдар атауларында (көмекші сөздер мен
партия сөзінен басқа) барлық сөзді бас әріппен жазуға, ал екінші жағынан –
тек алғашқы сөзі бас әріппен жазылатын сөздерді ажыратуды ұсынды.
Сонымен қатар дінге қатысты жалқы атауларды жазу нұсқаулықтары да бір
кездері саяси ықпалға түскен. Біріншіден, көптеген атаулардың тіпті ережеге
де енгізбеген, екіншіден, кейбір атаулардың жазылуы советтік кездегі дінде
қалыптасқан қарым-қатынасқа тікелей байланысты болған. ХХ ғасырдың 80
жылдары қоғамда дінге деген көзқарас өзгере бастағанда ережедегі
кемшіліктер айқын көріне бастады. Қазіргі кезде дінге қатысты атаулар
лексика философиялық-діни мәтіндерде ғана емес, діни жалқы мәндегі сөздің
контекстік мазмұнға байланысты тиісінше бас әріппен жазылады. Мысалы,
Алла Тағала, Құдай Тағала, Көк Тәңірі сияқты символдық атаулардың әрбір
сөзі бас әріппен жазылады деп бекітілді. Ал жалқы есіммен тіркесіп келетін
пайғамбар, періште (Ыбырайым пайғамбар, Ыдырыс пайғамбар, Ысқақ
пайғамбар , Ысрапыл періште ) сияқты сөздердің кіші әріппен жазылатыны
кодификацияланды. Алайда мерзімді басылым беттерінде Алла Тағала, Құдай
Тағала, Хақ Тағала сияқты символдық сөздердің әртүрлі жазылып жүргенін
көруге болады.
1.8 Қазақ әдеби тіліндегі
орфографиялануы

қысқарған сөздер: қалыптануы және

Қалыптануы: қысқаша шолу. Өткен ғасырдың 50-60 жылдарынан бері
қарайғы кезеңдегі қазақ тілтанымындағы ғылыми-практикалық еңбектерде
«қысқарған сөз»
аталымы лексикологияның, лексикографияның,
сөзжасамның, сөз мәдениетінің, орфографияның және орфоэпияның,
терминология мен терминографияның бір нысанасы ретінде қарастырылып
келеді. Қазақ тіліндегі қысқарған сөз туралы алғашқы пікір көрнекті ғалым
Қ.Жұбановтың еңбектерінде нақтыланған. Ғалым «қиюлы сөздер» деген
терминді қолданып, бұл «сөз жасаудың басқа түрлеріндей тегіс жасалып
болмаған жаңа нәрсе, бірақ бұл өзі өте ыңғайлы нәрсе болғандықтан, күнненкүнге көбейіп, қазақ тілінде өзіне лайық орын тауып келе жатыр» деп
көрсетеді [14]. Ғалымның бірте-бірте көрініс бере бастаған құбылыс деуінің
басты себебі – қазақ тілінде қысқарған сөздер орыс тілінің әсерінен
қалыптасқан, ал орыс тілінің өзінде аббревиатуралардың өзі өткен ғасырдың
30-жылдарынан бастап пайда болған [40].
Түркологияда қысқарған сөздер күрделі сөздер категориясымен бір
ыңғайда қарастырылады. Түрколог-ғалым Н.А.Баскаков түркі тілдерінде
сөзжасамның үш түрінің бірі – сөз қысқарту амалы деп есептейді. Татар,
башқұрт, әзірбайжан, өзбек тілдері бойынша да осы мәселеге қатысты кеңес
дәуірі тұсында бірқатар зерттеулер жасалған және олар мазмұны мен
құрылымы жағынан өзара орайлас. Дегенмен өзбек тілі ғылымында қысқарған
сөздердің қазіргі қалыптасқан анықтамасынан тыс авто-, агро-, интер- теле84

типтестермен төл сөздердің тіркесуі арқылы жасалғандарды, башқұрт, өзбек
тілдеріне қатысты зерттеулерде кісі есімдерінің кішірейту, еркелету
семантикасын беретін қысқарған үлгілерін (Ұғылбибі – Ұлби; Исмаил –
Исмджон) сөзжасам түрлері деп санайды [41]. Қазақ тілтанымында да сөз
қысқартудың дәстүрлі үлгілері ретінде Жәке, Сәке, Айнаш, барғам, келгем,
барғасын, келгесін, барың, келің типтестер көрсетілген [42].
Баяндалғандарды екі тұжырыммен қорытуға болады.
Біріншіден, қазақ тіл білімінде қысқарған сөздің анықтамасы әлемдік
лингвистикадағы анықтамамен нақтыланған.
Қысқарған сөз ( итал. abbreviatura – ор. аббревиатура) – сөз тіркестерінің
немесе дара сөздің қысқартылуы арқылы жасалған жаңа сөз [43].
Екіншіден, қазақ тілі және түркология бойынша зерттеулерде сөз
қысқартудың сөзжасам амалының бірі ретінде орыс тілінің ықпалынан
болғанымен, қазақ тілінің табиғатына жақындата түсу үшін үнемдеу
заңдылығы сәйкес жасалған, екінші аталымдар (вторичная номинация)төл
тілдің өзінде де үлгілері бар екендігін мойындатуға ұмтылыс бар екендігі
байқалады.
Нормалануы. Қазақ тілінің табиғатына жақындата түсу үшін төл тілдің
өзінде де үлгілері бар екендігін мойындатуға ұмтылыс болуының басты
себептерінің бірі – қысқарған сөз қазақ тілінің коммуникативтік актіге, оның
ішінде жазбаша актіге белсенді араласуына аса қажетті тілдік құбылыстың бірі
болып отырғанындығында. 1960 жылдардағы тіл мәдениетіне қатысты
еңбектерде қазақ тілінде жасалған қысқарған сөздердің сыртқы тұрпаты мен
айтылуына, эстетикалық әуезділігіне қатысты сыни пікірлер орын алды:
АШЗКБӨК, ЛАБОШҒА типтестердің қазақ тілінің табиғаи заңдылықтарына
сәйкес келмейтіндігі айтылды [44]. Тіпті тілге қажет емес деген де пікірлер
болды. Алайда кирилл әліпбиіне ауысуға байланысты орыс тілінің
ерекшеліктерімен жасалған, қоғамдық-саяси лексика мазмұнындағы
қысқарған сөздер қазақ тіліне дендеп енді. Олардың жазылуы мен айтылуы
орыс тілінің заңдылықтарына бағындырылып, орфографиялық және
орфоэпиялық нормаға айналды.
Дегенмен жазу практикасында төл тілдік әлеует арқылы жасалған,
қоғамдық-саяси лексика мазмұнындағы қысқарған сөз үлгілері (ауатком,
обком, ауылсовет, Түркісіб, АҚШ, БҰҰ, АХАТ, БАҚ, ХШЖК, ПҮАЖ) көрініс
берді. 1970-80 жылдарға қарай образды-экспрессивті қысқартулар пайда
болды: Досмұқасан, Алтеба (Алматы телефон байланысы), Сеймар, Сұлпак,
Ан-Ақ-Ай («Ана тілі» газетінің ақпараттар айнасы). Қазақ тілі мемлекеттік
мәртебе алғаннан бастап төл тілдің мүмкіндіктерімен, «қазақы» түрде
қысқартылған тілдік бірліктер саны көбейе түсті (ұжымшар, кеңшар,
меммүлік, мемқадағалау, мемдепартамент, Әділетмин, ҚМЭБИ, АҚ, ЖАҚ).
1970-1995 жылдар арасындағы қазақ тіліндегі қысқарған сөздердің тілдің
ұлттық табиғатына қарым-қатысы, жасалу жолдары, функционалдық
стилдердегі қызметі, норма талаптарына қатысы зерттелген еңбек бар [45].
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1990 жылдардан бергі кезеңдегі қысқарған сөздер туралы ғылыми
көпшілік сипаттағы еңбектің [46] мазмұнындағы аса маңызды тұстардың бірі
– соңғы жылдарда қазақ жазба нұсқаларында пайда болған қысқарған
сөздердің жинақталуы, екіншісі – қысқарған сөздердің түзілуіндегі
кемшіліктердің көрсетілуі. Ғалым көп жайтты айқын дәлелдеп берген. Және
бұл дәлелдеулер қазақ тіліндегі қысқарған сөздердің қалыптануы
(кодификациясы), нормалануы және орфографиялануы мәселелерін нақтылай
түседі.
Баяндалғандар бойынша бірнеше тұжырымдар жасалады.
Біріншіден, қоғамдық-саяси лексика қатарындағы күрделі сөздерді,
мекеме, ұйым, кәсіпорын, мемлекет, компания, фирма атауларын әртүрлі
жолмен (әріптік, буындық, аралас) қысқарту – қазақ әдеби тілінің сөзжасам
жүйесіне тән сипаттардың бірі.
Екіншіден, қысқарған сөз әсіресе соңғы жылдары
қазақ жазба
нұсқаларының сөзқолданысына айналған, функционалдық стилдердің барлық
тармақтарында, оның ішінде баспасөз, ресми ісқағаздары, оқу-ағарту, ғылым
тілі салаларында белсенді игерілетін, тілдің даму үрдістеріне тән, кең
таралған құбылыс.
Үшіншіден, кең таралған құбылыс болуының басты себептерінің бірі –
қысқарған сөздердің тілдің үнемдеу қызметіне тікелей қатысты екендігінде.
Осы функциясына байланысты қазақ тіліндегі жазба нұсқаларда
(функционалдық стилдерде) сөз қысқарту амалы еркін пайдаланылады,
қысқартылған тұрпаты түсінікті, кей жағдайда қысқартылған нысанның толық
атауын қатар көрсету қажеттілігі туындайтын сөзқолданыстары аса белсенді.
Айталық, экономика-нарық саласында қазақ кәсіпкеріне арналған ғылыми,
ағартушылық, ресми құжаттардағы қысқарған сөз саны жағынан аса көлемді.
Баспасөз беттерінде окказионал қысқарған сөздер, ғылым тілі мен ресми,
заңнамалық құжаттарда мәтіндік қысқартулар жиі ұшырасады. Сонымен
қатар бұл ретте мәдениетаралық коммуникацияның да айтарлықтай рөлі бар.
Соңғы жылдары жазба нұсқаларда шеттілдік тұрпаты сақталған қысқарған
сөздер саны жағынан ұлғая түсуде. Осы себепті қысқарған сөздер әдеби тіл
лексикасының қатарынан түбегейлі орын алады. Қысқарған сөздер –
терминография мен терминжасам тармақтарының бір бөлігі.
Төртіншіден, әрбір қысқарған сөз – қазақ тіліндегі лексикалық
инновациялардың бірі, сондықтан төл тілдің әлеуетімен жасалып жатқан
неологизмдерді, қазақыландырылған терминдерді қалай сараптан өткізсек,
қысқарған сөздердің сыртқы-ішкі тұрпаттарына (план выражения / план
содержания деген мағыналарда – А.А.) да осы тұрғыдан талдау-бағалау болуы
тиіс. Талдау-бағалау арқылы қысқарған сөздердің әріптер арқылы сыртқы
таңбалануынан гөрі айтылуының әуезділігі мен қосымшалар арқылы түрленуі
реттеле түседі. Осы мәселеге арналған, жоғарыда аталған құнды еңбекте,
мәселен, қазақ тіліндегі
дауысты vs.дауыссыз дыбыстардың тіркесу
заңдылықтарын сүйеніш ете отырып, АШККҚ, ЖККҚ, ЖММК, РЖҚБ, ААА,
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АЭА, ЕАӘК тәрізділердің нормалық талаптарға сай келмейтіндігі баяндалады
[46,14].
Бұл аталғандар қысқарған сөздердің орфографиялануына тікелей
байланысты.
Қысқарған сөздердің орфографиялануы. Қысқарған сөздердің емлесі
1957 жылғы және 1983 жылғы Орфография ережелерінде тұжырымдалған.
1960 жылдардан бері қарайғы жарияланған орфографияға қатысты құралдарда
орыс тілінен енген қысқарған сөздердің біршамасы ғана тіркелген және оларға
қосымша жалғаудың ерекшеліктері де өзге тілдің әріптерінің айтылуына
сәйкестендірілген (РСФСР-ге, өйткені әріптердің орыс тілінде айтылуы рэ-сэфэ-сэ-эр; МТС-ке; өйткені әріптердің орыс тілінде айтылуы эм-тэ-эс) [9]. Емле
ережелері таратылып айтылған арнаулы еңбекте қысқарған сөздерге 4 тармақ
арналған, онда жеке сөздердің басқы әріптерінен құралғандар (АҚШ, БҰҰ),
буындық қысқартулар (ҚазТАГ; ҚазМУ) көрсетілген [47,53].
Соңғы жылдарда жазба коммуникацияда күрделі атауларды қысқарту
амалы белсенді сипат алды. Тілдік фактілердің көбеюінің басты себептерінің
бірі ретінде қысқарғандарға қатысты «тілдік деректерді барын бардай етіп
көрсету мақсат етілген» еңбекте [46,4] баяндалғанындай, тілдің үнемдеу
заңдылықтарына, екіншіден, жазба коммуникацияда орын үнемдеу арқылы
ақпаратты кеңірек қамту мүдделеріне байланысты екендігін атауға болады.
Сөзжасам амалдарының бірі ретінде белсенділік таныта бастаған қысқартудың
қалыптануы мен нормалануына және орфографиялануына қатысты бірнеше
проблемалар байқалады.
Біріншіден, Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы мемлекеттік
терминология комиссиясы тарапынан бекітілген аббребиатуралардың
мәтіндік қысқарту арқылы жасалған варианттары бар. Мысалы, ҰӘАҚ // ҰӘҚ
(Ұлттық әл-ауқат қоры); АӨЫСШ // АӨСШК// АӨІСШК (Азиядағы өзара
ықпалдастық және сенім шаралары жөніндегі кеңес); ҚазХҚжӘТУ //
ҚазХҚӘТУ (Қазақстан халықаралық қатынастар және әлем тілдері
университеті).
Екіншіден, ҚЕБА, ҚӨК, ӨАӨАҮО тәрізді қазақ тілі дыбыстарының
тіркесу заңдылықтарына қайшы жасалған қысқартулар кездеседі, олар, әрине,
көбіне-көп жазба тілде орын алады, дегенмен ауызша әдеби тілде айтылуы
қиындықтар тудырады. Осыған байланысты күрделі атауларды әріптік
қысқартуда тіл заңдылықтары бұзылатын жағдайда буындық қысқарту
амалын қолдануға болады. Әзірше күрделі атауларды буындық қысқарту
жолы бәсеңдеу сипатта, дей тұрсақ та тілдің жазба практикасы айтылуы әуезді
және толық атауы түсінікті болатын буындық қысқартуларды ұсынады
(Ортсайлауком,
Сыртқыісмин,
ҚазҒарыш,
ҚазАгроҚаржы,
ҚазАқпарат,Сырбар, Қазатомөнеркәсіп).
Үшіншіден, буындық қысқартулардың орфографиялануында бірізділік
жоқ. Мәселен, мекеменің, ұйымның бекітілген атауындағы сөздердің
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барлығы да бас әріппен немесе бірінші сөзден кейінгілері кіші әріппен
жазылады (ҚазҒарыш және Сыртқыісмин).
Төртіншіден, тілге ықпалы жоғары сыртқылингвистикалық факторларға
байланысты соңғы онжылдықтарда
жазба коммуникацияда шеттілдік
қысқартулар да байқалуда: 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.
Бесіншіден, 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,
моделдеудің 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.
Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің өкімімен «Қазақ тілі
әліпбиін латын графикасына 2025 жылға дейін кезең-кезеңімен көшіру
жөніндегі іс-шаралар жоспарына» сәйкес таяу жылдар аралығында қазақ әдеби
тілінің даму тарихының басты белгілері, сыртқы және ішкі лингвистикалық
факторлар әсерінен орныға бастаған тіл динамикасындағы өзгерістер
толыққанды ескерілетін сан алуан ортологиялық құралдар жасау көзделуде,
олардың қатарында қазақ тіліндегі қысқарған сөздердің нормалануы,
орфографиялануы
және
орфоэпиясы
жинақталатын
арнаулы
лексикографиялық сөздік түзу жоспарланып отыр.
1.9 Шеттілдік сөздердің латыннегізді әліпби бойынша таңбалануы
Жалпы сипаттама. Қазақ тілтанымында өзге тілдерден қабылданған,
ауызша/жазбаша коммуникацияға араласқан аталымдар үшін кірме сөз //
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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
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 қзге тілдерден
енген сөздердің / терминдердің орфограммасы да 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[48].
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 [48].
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.
Автохтонды тілдердің ағылшындануы мен америкаландырылуы қазіргі
кезеңде көптеген ұлт тілдерінде байқалады, сондықтан кейбір зерттеулерде
«лингвистикалық жаһандану» деген термин қолданылады. Қазақ қоғамының
қазіргі саяси-әлеуметтік, мәдени келбеті мен болашаққа даму барысы
халықаралық терминдердің/шетел сөздердің енуіне шектеу қоя алмайды.
Мәселен, соңғы жылдарда компьютерлік технологияға байланысты енген
терминдік аталымдардың көлемі 70 пайызға жуық.
Қазіргі жағдайда негізінен ағылшын негізді сөздер қоғам мүшесінің
білімдік-танымдық индексін көрсетеді. Белгілі бір сала бойынша білімі бар
адам коммуникативтік актінің тақырыбы мен коммуникация жағдаятына
сәйкес мағынасын біршама дәрежеде түсіне отырып, шетел сөзін қолданысқа
89

түсіреді; сөйтіп, нақты бір шеттілдік лексема идиолектіден социолектіге
қарай өтеді (alma mater, драйвер, факс, аккаунт, релиз, ноу-хау, кастинг,
реалити-шоу, брифинг, риэлтор, брокер, менеджер, логистик, геймер,
тайминг, депозит, ипотека, референс; киім атаулары – тотал-лук, саундшарф).
Еңбек, күнделікті тұрмыс-тіршілік қажеттіліктерін өтеу мүддесінде
қарым-қатынасқа араласатын салаларда қоғам мүшесінің шеттілдік сөздерді
тану / пайдалану қажеттіліктері пайда болады; бұл ретте жеке адам өзге тілдік
лексеманың мағынасын жете ұғына қоймауы мүмкін (уик-энд, сэкондхэнд,
респект, инстаграм, фейсбук, лайк, гугл, блоггер, гаджет, веб-сайт, пиар,
хостел, френд, шопинг, сондай-ақ жеміс-жидек, тағам атаулары – фаст-фуд,
фишбургер, мангостин, маракуйя, артишок, питахайя, папайя)
Әлемдік лингвистика бойынша еңбектерде шеттілдік сөздердің осындай
тобы «агноним» деген терминмен сараланып келеді [49].
Демек, шеттілдік сөздердің көпшілігінің ұғымдық жағынан гөрі
коммуникативтік белсенділігі жоғары және олар коммуникативтік
қажеттілікті өтеуге бағытталған лексемалар.
Көрсетілген факторлар барлық дерлік дамыған тілдерге тән. басқа
тілдерден сөз ену үдерісіне тоқтау салу қиын жағдайда. сондықтан олардың
енуі мен қалыптануын, бейімделуін дер кезінде қадағалап, реттеу қажет.
Шеттілдік сөздерінің ену жолдарына қысқаша шолу.
- шеттілдік бірліктер, яғни орыс тілі сөздері қазақтың ескі әдеби жазба тілі
және ауызша дамыған әдеби тілі арқылы ХҮІІІ ғасырдан бастап ене бастаған;
- ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басындағы қазақ баспасөзінде
кеңінен тарала түсті;
- ХХ ғасырдың орта тұсында қазақ әліпбиінің кирил алфавитіне көшірілуі
орыс тілі элементтерінің дендеп енуіне жол ашты;
- осы кезеңнен бастап қазақ қоғамы үшін орыс тіліне ресми-саяси,
ағартушылық-ғылыми бағыттардың негізі ретінде үстемдік берілді;
- бұдан әрі қарай қостілділіктің кеңінен дамыды;
- орыс тіліне мемлекеттік тілмен қатар қолданылатын ресми тіл
мәртебесінің бекітілді;
- қазіргі кезеңде үштұғырлы тіл саясатының жүзеге асырылуына
байланысты ағылшын тілінен де сөз қабылдау қарқынды сипат алуда.
Қазақ сөздік қорындағы шетел сөздерінің талдануы және көзқарастар.
Көрсетілген факторлар қазақ тілтанымында қазақ әдеби тілінің
қалыптасуының тарихи бастаулары (Р.Сыздық, Б.Әбілқасымов және олардың
ізбасарлары), қазақ сөз мәдениеті (М.Балақаев және оның мектебі өкілдері),
қазақ сөзжасамы (Н.Оралбаева және оның мектебі өкілдері), қазақ
лексикологиясы, әлеуметтік лингвистика (Э.Сүлейменова және оның мектебі
өкілдері), қазақ терминологиясы мен терминографиясы (Ө.Айтбаев және оның
мектебі өкілдері), аударматану, функционалды стилистика мәселелерінің
аясында қарастырылып келді. Еңбектерде негізінен қазақ тіліндегі шетттілдік
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сөздер (негізгі нысана – орыс тілінен және орыс тілі арқылы енген шеттілдік
сөздер – А.А.) әдеби тілдің сөздік құрамының толығуындағы өзгетілдік
бірліктердің орны мен рөлі, стилдердің саралануы мен терминжүйенің
реттелуіндегі ықпалы ыңғайында сөз болды. Саяси бағыт «игі әсер» деп
аталатын түсінікті санада берік орнықтырды. Саяси бағыт қазақ ұлты
өкілдерінің ойсанасын тұмшалап, басқа да рухани құндылықтардың
қатарында ұлт тілінің де табиғи заңдылықтарын ұмыттыра бастады. Қазақ
тілінің өз табиғи ерекшеліктерінің өзгерістерге ұшырауы, тұтастай алғанда,
ұлт мәдениетіне де қарама-қайшы ықпал жасады.
Анықтай түсетін бірнеше жайт бар; оның бірі – шеттілдік сөздердің
қазақ тіліне ену жолдарының айырмашылықтары және оның тіл табиғатына
әсері. Мәселен, академик Р.Сыздық қазақ ауызша әдеби тілінде орыс тілі
сөздерінің дыбыстық жағынан бейімделгенін айтады [50]. Бұл, әрине, қазақ
тілінің табиғи заңдылықтарына айтарлықтай нұқсан келтіре алған жоқ. Ал
жазба тілдің пайда болуы туралы деректерде ХҮІІІ ғасырдың өзінде-ақ ресми
ісқағаздары мен эпистолярлық стил үлгілерінде орыс тіліндегі тұрпаты
сақталған сөздерді қолдану байқалған. Ғалым Б.Әбілқасымов, мәселен, 1859
жылы жазылған хатта азбука, правило, пример, рассказ, учитель, комиссия
сөздерінің түпнұсқа қалпында таңбаланғандығын көрсетеді [51,53].
Жоғарыда көрсетілгеніндей, Рухани жаңғыруға қадам басқан қазіргі
жағдайда сөздік қордағы шеттілдік сөздерді қалай реттеу керек жайы бірқатар
ғылыми талдауды қажет етеді. Маңызды мәселе – әліпбидегі таңба мен
сөйленістегі (речь) сөздің дыбысталуының арақатынасын анықтап алуға
байланысты. Өйткені латыннегізді әліпбиге көшу талқылана бастағалы бері
латыншаланған жаңа таңбалар жазуда қалай беріледі дегенге көбірек назар
аударылуда. Бұл, әрине, айрықша өзекті, жазу реформасының
латындандырылған әліпби негізіндегі емле ережелері арқылы реттелуі қазақ
тілінің көптеген проблемаларының бірізге түсірілуіне жол ашады. Жазу
халықтың мәдениетімен, тарихымен тығыз байланысты, ұлттың болмысы мен
ұлттық код ескерілген жазу (письменность) мейлінше жетілдірілген жағдайда
ұлттың ойсанасын жаңғырту жеделдей түседі.
Қазақытілді қоғам мүшесінің шетел сөздерін қабылдауы. Бұл мәселе
көптеген гуманитарлық ғылым салаларының аспектілеріне барып тіреледі. Бұл
жеке адамның психологиялық ерекшеліктеріне, біліміне, рухани дамуына, сан
түрлі коммуникацияларға, еңбек қарым-қатынастары бойынша араласатын
ортасына тікелей байланысты. Әрине, қоғамда орныққан саяси-әлеуметтік,
мәдени бағыттардың ықпалы да жоғары болады. Осыдан барып шетел тілін
«жетік /жақсы / еркін /ауызша түсінісе алатын» индивидпен қатар бірінші тілі
– қазақ тілі болғанымен, шетел сөздерін ана тіліндегі коммуникацияға
араластыратын қоғам мүшелерінің бір тобы қалыптасады. Идиолект және
социолект деп аталатын ұғымдар бар; алғашқысы жеке адамның өз
лексиконында сөзді қаншалықты көлемде және қандай ерекшеліктермен
қолданатындығын білдірсе, соңғысы – белгілі бір топтың тіліне ортақ өзіндік
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ерекшеліктерді анықтайтын ұғым. Осы тұрғыдан келгенде, қазақытілді қоғам
мүшелерінің елеулі бір тобының
лексиконында шетел сөздері кеңінен
қолданылады. Бұл жайтқа себепкердің ең бастысы – экстралингвистикалық
факторлар. Мәселен, 2005 жылғы мәліметтерде қарағанда қазақстандық
қоғамда қазақ-орыс қостілділіктің көлемі – 74,8 % шамасында және бұның
қазақ тілінің бар байлығының шектеулі игерілетіндігіне ықпалы бар екендігі
айтылады [52,70]. Ал қазіргі тұста шетел сөздерінің қолданысына себепкер
ретінде сыртқы факторлармен қатар жеке адамның қазақ сөзін біле тұра оны
пайдалануға күш салмайтынын және тілдік моданың әсерін атап өтуге болады;
тілдік талғам әбден өзгерген [53,12].
Қазақытілді қоғам мүшелерінің лексиконындағы шетел сөздерінің
түрлері Алғашқы ретте қазақ тілінің қолданыс аясын кеңейту, қоғам
мүшелерінің тілді пайдалануға сұранысын арттыру бағытындағы тіл
стратегиясына байланысты қазақыландырылған жаңа атаулар мен олардың
байырғыдан санада орныққан шеттілдік баламаларының арасалмағына
қатысты ерекшеліктерді, басқаша айтқанда, жаңа сөздердің сөйлеу актісінде
игерілу жайын атап өтуге болады. Терминология қорына қосылған, қазақ
тілінің өз мүмкіндіктері арқылы жасалған жаңа аталымдардың дені жазба тіл
арқылы тілде орнығып келеді. Қазіргі мектеп оқулықтарында, мәселен,
биология пәні бойынша нарғызгүл(георгина), бақытгүл (хризантема),
гүлшетен, гүлшанақ, гүлсағақ, кеппешөп, жылыжай, гүлсидам, іріктеме,
тынымбақ, топсеруен тәріздес аталымдар еркін, түсініктемесіз, орыс
тіліндегі анықтамасы көрсетілмей-ақ қолданылған. Алайда осы аталғандар
сияқты ұғымдардың қазақ тілінде жасалған жаңа атауларын
мектеп
оқушыларының сабақтан тыс жағдайда соншалықты қолдана бермейтіндігі
анықталып отыр.
Мемлекеттік терминология комиссиясы тарапынан
бекітілген, кең қолданыстағы, тілді пайдаланушылардың баршасына дерлік
таныс емдәм(диета), таңбалауыш (маркер),дәрумен (витамин), пернетақта
(клавиатура), мөртабан (печать), дәруменсіздік (авитаминоз) типтес жаңа
аталымдардың қазақ тілінің табиғи заңдылықтарына, ұғымның мағынасына
сәйкес келетіндігі шүбә тудырмайды. Біз бұл арада тек мамандардың сөйлеу
актісінде пайдаланылатын тар аядағы терминдерге – жаңа сөздерге емес,
қазақстандық қоғамның қазақы тілді бөлігінің күнделікті әдеби тілде,
күнделікті тұрмыстық тілде сөйлеуінде бұрынғы өзге тілдік баламасын
ығыстырып, жоғары жиілікпен жұмсалуға тиісті жаңа сөздердің бір легіне
ғана назар аудартып отырмыз. Квитанция, квартплата, афиша, обои,
посылка, банкет, сюрприз, сувенир, пробка (на дорогах), зонт, аптека, дача,
сотовый телефон, киоск, премия, капуста, помидор, укроп,
варенье,
клубника, редис тәріздес адамның күнделікті тұрмыстық іс-әрекеттерінде,
тұтыну-сауда орындарымен қарым-қатынастарында игерілуге мүмкіндігі мол
атаулардың бекітілген, ұсынылған, мерзімді басылымдарда байқалатын
қазақша баламаларының қолданылуы бәсең.
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Осындай факторларды бейғылыми тілмен тарата талдағанда,
төмендегідей жайттар анықтала түседі:
- қазақытілді қоғам мүшесінің когнициясында (ойсанасындағы түрлі
операциялардан өткізе отырып, адам сыртқы ортаның барлық сипаттарын
қабылдайды, өңдейді, осы арқылы қалыптасқан білімін жеткізуді жүзеге
асырады және бұл әрекет үшін тілді қолданады) сыртқы факторлардың
ықпалымен шеттілдік сөз әбден орныққан;
- сондықтан ол коммуникативтік актіде өзгетілдік сөзді интуитивті
және рационалды түрде қолдана береді; тілдік сана қалыптасады; ал тілдік
сана – когнитивті сананың бір бөлшегі.
- демек, бұл арада субъективті және объективті факторлардың
арақатысы бар;
- аталғандарға байланысты қазақыландырылған жаңа атауларды тілдік
санаға орнықтыру жолындағы іс-шаралардың тиімді жолдарын қарастырудың
қажеттілігі туындайды.
Шеттілдік сөздердің емлесі мәселелері. 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.
Латын графикалы әліпби бекітілгеннен кейін шеттілдік сөздерді
таңбалауға қатысты пікірлер: а) шеттілдік сөздерді түгел дерлік қазақ тілінің
айтылу заңдылықтарына салу; ә) кирилше қалпын сақтау; б) ағылшын
тіліндегі таңбалануына мейлінше жақындату; в) шеттілдік сөздердің түгелдей
дерлік қазақша баламасын жасау төңірегінде болды. Алайда «Жалпы білім
берудегі қазақ тілінің жиілік сөздігінен» [54] іріктелген материалдар әдеби
тілдің құрамындағы, ғылым мен техника тілінде қолданылатын халықаралық
терминдерді – шеттілдік сөздерді бірізді, біржақты таңбалаудың (мысалы,
барлығын дерлік қазақшалау немесе роман-герман түпнұсқаларына
жақындату) мүмкін еместігін көрсетті (Осы себепті халықаралық терминдерді
әзірше кирилше таңбалауға тура келіп отыр).
Жекелеген қоғам мүшелері қоғам дамуына тәуелді тілдегі өзгерістерді
дұрыс бағалай алғанда ғана тіл динамикасына табысты түрде араласа алады.
Дегенмен қоғам мүшелерінің тілге қатысты пікір-ұсыныстарының өзі нақты
тіл саясатының талап-нұсқауларына, дәл осы кезеңдегі тіл жағдаятына,
нормалану, қалыптандыру үдерістерінің қай бағытта, қаншалықты тиімді
жүзеге асырылып келе жатқандығына байланысты.
Өзге тілдерден енген, фонетикалық жағынан әбден бейімделіп,
«бөгделігі» танылмайтын сөздердің (кірме сөз), тұрпатмежесі де,
мазмұнмежесі де сақталған халықаралық терминдер сипатындағы сөздердің
(шеттілдік сөз) орфографиялануы қазақ тілтанымында назардан тыс қалған
емес: емле, сөз мәдениеті мәселелеріне қатысты пікір-тұжырымдарда үнемі
қарастырылып келді. Айтылу арқылы кірме сөз деп танылатын сөздердің саны
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соншалықты мол емес, дегенмен емле қағидаларында олар аталып өтіледі.
Шеттілдік сөздердің емлесі де 1940 жылдардан бастап қазақ жазуында
айтарлықтай проблемалық сипатта болған жоқ, шеттілдік сөздердің, ғылым
мен техниканың негізгі метатіліне айнала бастаған халықаралық терминдердің
орфографиялануында айтарлықтай проблемалар болмауының әсіресе сыртқы
лингвистикалық факторлары тіл ғылымының салаларында дәлелденген.
Латын графикасына көшу туралы қоғамдық-саяси маңызды мәселе 1991
жылдардан бастау алатындығы белгілі. Соңғы жылдарға дейін қоғам арасында
кирилше әріптерді латынша қалай таңбалау, кирилше әріптерге латынша
таңбалардың қайсысы сәйкес келеді деген мазмұндағы пікір алмасулар
қоғамдық-саяси мәселеленің негізгісіне айналды. Латын
графикасына
негізделген қазақ әліпбиі бекітілгеннен кейін қазақ емлесінің ережелерін
түзудің өзектілігі және шұғыл екендігі дереу көзге түсті. Өйткені латын
графикасына көшуді жүзеге асырудағы барлық іс-шаралардың атқарылуы
емле ережелерінің түзілуіне тікелей байланысты болды.
Емле ережелерінің алғашқы жобасын түзу барысында шеттілдік
сөздердің орфографиялануын реттеудің қиындықтары мен проблемалары
айқын көрінді. Қиындықтар мен проблемалар:
- латын графикасы арқылы таңбалау арқылы ұлттық кодты, ұлттық
болмысты, яғни қазақ тілінің табиғи заңдылықтарын сақтау;
- қазақытілді қоғам мүшелерінің когнитивті санасында, тілдік
санасында әбден орныққан стереотиптерді өзгертіп, қазақ тілінің табиғи
заңдылықтарын ауызша және жазба коммуникацияда қайырадан орнату;
- латын графикасына көшу арқылы ағылшын тілін меңгертуді
оңтайландыру жайттарына байланысты болды.
Аталғандарға орай қазақ-кирилл әліпбиіндегі кирилл әріптерін қалай
таңбалауды анықтау мақсатында ең алдымен шеттілдік сөздерді моделдеу
жолдарын қалыптастырудың қажеттілігі туындады.
Моделдеу ұғымы тілдің қазіргі қолданысында бар, қолданыс жиілігі
ескерілген және осы қолданыстар мен олардың жиілігі жоғары болуының
себептерін танып-білу, зерттеу-зерделеу үшін тілдік бірліктерді жинақтау,
топтастыру арқылы белгілі бір жүйеге түсіру дегенді білдіреді. Моделдеу
арқылы қазақ тіліндегі шеттілдік сөздердің жаңаша таңбалануында базалық
нормалардың сақталуының және сабақтастығының деңгейі, халықаралық
терминнің ұғымдық аппаратының, мазмұнмежесінің түсініктілігі, нақтылығы,
сыртқы «образының», тұрпатмежесінің көрінісінде графикалық қарсылықтың
болмауы, эстетикалық ұстанымның болуы маңызды болады.
Базалық нормалардың сақталуы мен сабақтастығы деңгейінде айтылуы
бойынша қалыптасқан сөздер //нормативті сөздіктерге енгізілген; норма деп
тануға болатындарды көрсетуге болады. Соңғы жылдары пойыз, стансы,
зауыт, шенеунік, нөл, нөмір, резеңке, мәшине, кәстрөл, режім, пошта, әртіс,
тәріздес жалпы қолданысқа түскен шеттілдік сөздер алдыңғы кезеңдерде
қалыптанған кірме сөздердің қатарын толықтыра түсті. Слесір (слесарь) – 2007
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жылы Мемтерминком тарапынан ұсынылған [55]. Жаңа мазмұнды Қазақ тілі
емлесінің негізгі ережелерінде осы аталғандардың легінде кәстөм, әлбом
тілдік бірліктері көрсетілген.
Мазмұнмежесі
мен
тұрпатмежесі
қазақ
тілінің
айтылуы
заңдылықтарына сәйкес орфографияланған сөздер ретінде абонент, банкнот,
бизнес, билет, биржа, делегат, вагон, фирма, парламент, модератор,
планшет, банкомат, сенат 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.
Шеттілдік сөздерді латыннегізді әліпби арқылы жүйелеуде бірнеше
графикалық қарсылық белгілері көзге түсті. Біріншіден, бастапқы буынында о
әрпі бар сөздердің жазылуы мен айтылуының арасында байқалды. Мәселен,
комитет, компания, комбинат, комедия, колорит, комиссия, коммутатор,
корпорация, композиция, компьютер, конгресс, конфессиялы, концерт
терминдерінің айтылуында қазақ тілінің заңдылықтарына қарай ко- > ка- (кә)
дыбысталуына өзгереді. Қазақ әдеби тілінің даму тарихындағы еңбектерде
кәмійсие, кәміитет варианттарының тіл қолданысында болғандығын еске
сала кетелік.
Сондай-ақ демократия, анатомия, технология, фармакология, академия
типтестерді таңбалауға латыннегізді әліпбидегі әріптер сәйкес келеді.
Қазақ тілі емлесінің негізгі ережелерінде «Сөз соңындағы -нг әріп тіркесі
ńәрпімен 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. Рейтинг, мониторинг, холдинг, инжиниринг,
картинг, клиринг, консалтинг, лемминг, лизинг, листинг 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 ранг, ринг,
фанг, гонг, фланг немесе стерлинг, шиллинг сөздеріндегі соңғы дыбыстар
тіркесі қосымша емес. Осы себепті Емле ережелеріне негізделген
ортологиялық құралдарда көрсетілгендердің орфографиясы айқын белгіленуі
қажет болады.
Графикалық қарсылықтың екінші түрі қайталама қосар дыбыстарды
білдіретін әріптерді белгілеуде байқалды. 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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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 модел, стил, морал,вәлс, álpınıs, bálzam, fólklor, premera, pıesa,
lıe, brıfıń, boýlıń тәрізділер жинақталып, оларға қосымшалар жалғау тілдің
табиғи заңдылықтарына қарай заңдастырылды. Ь (жіңішкелік белгісі)
алдыңғы дыбыстың мағынасын модификациялайтын (дыбысталуын
өзгертетін, жұмсартатын) диакритикалық таңба ретінде танылады.
Көрсетілген әріп тіркестерінің қатарында -ог әріптеріне аяқталатын
терминдерге 1983 жылғы Емле ережелерінде қосымша педагог-і, педагог-ке,
биолог-тің, монолог-і, монолог-інің түрінде жалғанатыны бекітілген еді, онда
соңғы г дыбысының фонетикалық-фонологиялық негіздемелері басшылыққа
алынған болатын. Алайда жазу практикасында о дыбысының басым
сипаттарына сәйкес педагог-тар, педагог-қа, монолог-тар, монолог-қа
нысандарының қолданыс жиілігі артты. Осыған байланысты жаңа мазмұнды
Емле ережелерінің жобасында жазба коммуникация базалық нормаға
айналдырған нысандар ұсынылды. Өйткені ғалым Н.Уәлиұлы сөздердің жуанжіңішке болып жазылуында негізге алынатын принциптер езубейімді
дәстүрлі сингармонизмге (лингвалды сингармонизм) сүйенеді деп
тұжырымдайды [56]. Жазбаша әдеби тілдің қолданысында педагог-тар,
диалог-қа варианттарының фонетикалық негіздемесі айқын. Ғалым
Ә.Жүнісбек қазақ тіліндегі о дыбысының жуан және тіларты дауысты дыбыс
ретіндегі сипаты қазақ сөзінде мағына ажыратушылық қызмет атқаратынын,
ал шеттілдік сөздерде фонема ажыратушылық қызметі бар екендігін
дәлелдеген [57]. Ал ғалым З.Базарбаева «қазақ тілінің өзінің фонетикалық
құбылыстарына сәйкес ... дыбыстар қолдану, айту процесінің нәтижесінде
қазақтардың артикуляторлық аппаратына сіңісіп, икемделіп, тілдің
артикуляциялық базасына өзгерістер енгізеді» деп көрсетеді [58,83].
Тұтастай алғанда, фонолог-фонетист ғалымдар дәлелдегеніндей, қазіргі
шеттілдік сөздерді латыннегізді әліпби жүйесімен таңбалауда қазақ
дыбыстарының фонетикалық-фонологиялық сипаттары басшылыққа алынды.
Осының нәтижесінде кирилше ю,я,щ әріптері бар шеттілдік сөздердің
орфографиялануы біршама жүйеленді.
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.
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,
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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.
1.10 Сөздердің тасымалдануы
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 [19]. Ал «Қазақ тілі емлесінің негізгі
ережелерінде» 9 тармақ (§) көрсетілген.
Қалыптасқан әлемдік стандарт бойынша тасымал дефис (-) арқылы
белгіленеді.
Сөздердің тасымалдануы «Қазақ тілінің анықтағышында» жан-жақты
тұжырымдалған [19].
Сөздердің тасымалдануының емле қағидаларында жеке көрсетілуі
жазба коммуникацияда әдеби және орфографиялық нормалардың
қадағалануына байланысты. Шетел лингвистикасында тасымалдың негізгі
қызметі – эстетикалық қызмет деп бағалау бар және тасымал ерекшеліктері
осы функция тұрғысынан таратылып айтылады [59]. Қазіргі кезеңде мәтін
ішінде, жазып келе жатқанда жолға орналаса қоймаған сөздерді тасымалдауға
қатысты бірнеше пікір бар: кейбір еңбектерде балалар әдебиетінде сөзді
тасымалдауға болмайды,
өйткені тасымал баланың сөзді шапшаң
қабылдауына кедергі жасайтындығы айтылады; баспа түрінде ұсынылған
басылымда, мысалы, кітап түрінде жарық көрген көркем шығарманың бір
бетінде қатарынан 5 тасымал жасалса, бұл да эстетикалық функцияға кері әсер
етеді деп тұжырымдалады.
Кейбір тілдерде тасымал қолданылмайды (араб, парсы тілдерінде),
қытай, корей, жапон тілдерінде сөзді кез келген тұстан бөліп, тасымалдауға
болады.
Буындардың немесе морфемалардың шегіне қарай тасымалдау
көптеген тілдердің орфографиялық нормаларына айналған. Ағылшын тілінде
сөздің тасымалдануы емле ережелері үшін маңызды болып саналады,
сондықтан тасымал үлгілері орфографиялық сөздіктерде көрсетіледі.
Қазіргі кезеңде баспа жұмысының негізіне айналған компьютерлік
терімде техника сөздердің бір жолда орналасуын өзі реттеп қалыпқа
түсіретіндіктен, тасымалдың рөлі айтарлықтай емес.
Алайда қазақ сөзінің жазба коммуникациядағы көрінісі, қазақ сөзінің
синтагмалық, парадигмалық ерекшеліктері, буын мен морфемаларға қатысты
тілдік сипаттар,
жазба коммуникацияда жиі қолданылатын графикалық
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қысқартулар, формулалар, шартты таңбалар қазақ емлесінде тасымал туралы
қағиданы нақтылауды қажет етеді.
«Қазақ тілі емлесінің негізгі ережелерінің» жобасында (2018) «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: бі-рыңғай немесе бір-ыңғай; өза-ра
немесе өз-ара; де-малыс немесе дем-алыс[19,63].
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
бі-рыңғай немесе бір-ыңғай;

«Қазақ тілі емлесінің негізгі
ережелерінің» жобасында
de-malys, dema-lys (dem-alys емес)
kó-goraı, kógo-raı (kóg-oraı емес)

өза-ра немесе өз-ара
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, қиян, қиял, пияз, пайыз, тайыз, ырық, ерік, ұрық, киілген,
жуылған, қуат, суат, муапық, суайт, туыс, туып-өскен, туысшыл, шуақ,
шуыл, буын тәрізді сөздердің, сондай-ақ мүдде, махаббат, ләззат, жаннат,
масса, тонна 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.
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
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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).
Сонымен қатар ортологиялық құралдарда жақша, «т.б.», «т.с.с.», басқа
да сан түрлі формулалар жазып келе жатқанда жолға сыймаған жағдайда
тасымалдаудың нақты үлгілері көрсетілуі тиіс.
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ІІ ТАРАУ. ТІЛДІК БІРЛІКТЕРДІҢ ОРФОГРАФИЯЛАНУЫ
(орфографиялық проспект)
ТҮБІР СӨЗДЕРДІҢ ЕМЛЕСІ
КИРИЛШЕ
әнеугүні
ән-жыр
әнжі (этн.)
әнжімді, бүркіттің әнжімдісі
ән-күй, ән-күй сабағы
әнқой
әнқұмар
әнпаз
ән-сауық, ән-сауығы
әнсымақ, әнсымағы
әнсіз
әнтек
әнтек-тәнтек
әнтектеу
әнтектік, әнтектігі
әнтірек-тәнтірек
әнұран, әнұранға
әншейін
әншейінде
әнші
әнші-ақын, әнші-ақынға
әншібек (экспр.),әншібегі
әнші-жыршы
әнші-күйші
әншіл
әншілік, әншілігі
әңгек (жерг.),әңгек бұта
әңгел (көне)
әңгелек, әңгелегі
әңгел-шәңгел
әңгүдік, әңгүдігі
әңгүдіктік, әңгүдіктігі
әңгүр (жерг., жүзім)
әңгі, әңгі есек
әңгілену, әңгіленбеу, әңгіленген
әңгілеу
әңгілік, әңгілігі

ЛАТЫНША
áneýgúni
án-jyr
ánji (etn.)
ánjimdi, búrkittiń ánjimdisi
án-kúı, án-kúı sabaǵy
ánqoı
ánqumar
ánpaz
án-saýyq, án-saýyǵy
ánsymaq, ánsymaǵy
ánsiz
ántek
ántek-tántek
ántekteý
ántektik, ántektigi
ántirek-tántirek
ánuran, ánuranǵa
ánsheıin
ánsheıinde
ánshi
ánshi-aqyn, ánshi-aqynǵa
ánshibek (ekspr.),ánshibegi
ánshi-jyrshy
ánshi-kúıshi
ánshil
ánshilik, ánshiligi
áńgek (jerg.),áńgek buta
áńgel (kóne)
áńgelek, áńgelegi
áńgel-sháńgel
áńgúdik, áńgúdigi
áńgúdiktik, áńgúdiktigi
áńgúr (jerg., júzim)
áńgi, áńgi esek
áńgilený, áńgilenbeý, áńgilengen
áńgileý
áńgilik, áńgiligi
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әңгіме
әңгіме-аңыз
әңгіме-дүкен, әңгіме-дүкенге
әңгіме-дүкен құру
әңгімеқой
әңгімеқұмар
әңгімелену, әңгімеленбеу,
әңгімеленген
әңгімелесу, әңгімелессе,
әңгімелесші
әңгімелесуші
әңгімелеу
әңгіме-сұхбат
әңгімесіз
әңгімеші
әңгімешіл
әңгімешілдік, әңгімешілдігі
әңгір (көне)
әңгірлек
әңгірлету, әңгірлетсе
әңгірлеу
әңгіртаяқ, әңгіртаяғы, әңгіртаяқ
ойнату
әңгіру
әңк, әңк ету
әңк-әңк, әңк-әңк ету
әңкүс (жерг.)
әңкүстену, әңкүстенбеу,
әңкүстенген
әңкілдету
әңкілдеу
әңкі-тәңкі
әп (од.),әп дегенше әп десе, тап
беру
әп-әдемі
әп-әзір
әп-әйдік (жерг.)
әп-әсем
әпенді
әпенділеу
әпенділік, әпенділігі
әпербақан
әпербақандау

áńgime
áńgime-ańyz
áńgime-dúken, áńgime-dúkenge
áńgime-dúken qurý
áńgimeqoı
áńgimequmar
áńgimelený, áńgimelenbeý,
áńgimelengen
áńgimelesý, áńgimelesse,
áńgimelesshi
áńgimelesýshi
áńgimeleý
áńgime-suhbat
áńgimesiz
áńgimeshi
áńgimeshil
áńgimeshildik, áńgimeshildigi
áńgir (kóne)
áńgirlek
áńgirletý, áńgirletse
áńgirleý
áńgirtaıaq, áńgirtaıaǵy, áńgirtaıaq
oınatý
áńgirý
áńk, áńk etý
áńk-áńk, áńk-áńk etý
áńkús (jerg.)
áńkústený, áńkústenbeý,
áńkústengen
áńkildetý
áńkildeý
áńki-táńki
áp (od.),áp degenshe áp dese, tap
berý
áp-ádemi
áp-ázir
áp-áıdik (jerg.)
áp-ásem
ápendi
ápendileý
ápendilik, ápendiligi
áperbaqan
áperbaqandaý
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әпербақандық, әпербақандығы
әперу
әперілу
әпесер (сөйл., офицер)
әперісу, әперіссе, әперісші
әпке
әпкелі-сіңлілі
әпкетай (экспр.)
әпкеш (экспр.)
әпсана (әдеб.)
әп-сәтте
әпсүн (діни),әпсүнге
әпсітас (хим.)
әптер-тәптер
әптиек, әптиегі
әпті (сөйл.)
әпірею (сөйл.),әпірей, әпірейеді,
әпіреюі
әпі-тәпі (сөйл.)
әр, беттің әрі
әр кіру
әр, әр алуан
әр жақта
әр кез
әр кезде
әр нәрсе
әр саққа жүгірту
әр тарап
әр уақытта
әралуандық, әралуандығы
әралуандылық, әралуандылығы
әрбір
әрбіреу
әрдайым
әребек (көне, зерг.),әребек тағу
әрегірек
әреке, әрекеге бар, берекеге жоқ
әрекет
әрекетсіз
әрекетсіздік, әрекетсіздігі
әрекеттену, әрекеттенбеу,
әрекеттенген
әрекеттескіш (хим.)

áperbaqandyq, áperbaqandyǵy
áperý
áperilý
ápeser (sóıl., ofıtser)
áperisý, áperisse, áperisshi
ápke
ápkeli-sińlili
ápketaı (ekspr.)
ápkesh (ekspr.)
ápsana (ádeb.)
áp-sátte
ápsún (dinı),ápsúnge
ápsitas (hım.)
ápter-tápter
áptıek, áptıegi
ápti (sóıl.)
ápireıý (sóıl.),ápireı, ápireıedi,
ápireıýi әпіреюі
ápi-tápi (sóıl.)
ár, bettiń ári
ár kirý
ár, ár alýan
ár jaqta
ár kez
ár kezde
ár nárse
ár saqqa júgirtý
ár tarap
ár ýaqytta
áralýandyq, áralýandyǵy
áralýandylyq, áralýandylyǵy
árbir
árbireý
árdaıym
árebek (kóne, zerg.),árebek taǵý
áregirek
áreke, árekege bar, berekege joq
áreket
áreketsiz
áreketsizdik, áreketsizdigi
árekettený, árekettenbeý,
árekettengen
áreketteskish (hım.)
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әрекеттестік, әрекеттестігі
әрекеттестіру
әрекеттесу, әрекеттессе,
әрекеттесші
әрекеттесуші
әрекетті
әрекеттік, әрекеттігі
әрекетшіл
әрекетшілдік, әрекетшілдігі
әректікен (өс., ошаған),
әректікенге
әрем (өс.)
әрең, әрең дегенде
әрең-әрең
әржақты
әрине
әркелкі
әркелкілену, әркелкіленген,
әркелкіленбеу
әркелкілік, әркелкілігі
әркен (жерг.), әркенге
әркенді, әркенді қыз
әркім
әрқайда
әрқайдан
әрқайсысы, әрқайсысына,
әрқайсысылары
әрқайсысының
әрқайсысынан
әрқайсысымен
әрқайсысымыз
әрқалай
әрқашан, әрқашан да
әрқилы
әрлендіру
әрленту, әрлент, әрлентті, әрлентсе
әрлену, әрленбеу, әрленген
әрлеу
әрлеуші
әрлі, әрлі жүз
әрлі-берлі
әрлілік әрлілігі
әрмен, әрмен қарай

árekettestik, árekettestigi
árekettestirý
árekettesý, árekettesse,
árekettesshi
árekettesýshi
áreketti
árekettik, árekettigi
áreketshil
áreketshildik, áreketshildigi
árektiken (ós., oshaǵan),
árektikenge
árem (ós.)
áreń, áreń degende
áreń-áreń
árjaqty
árıne
árkelki
árkelkilený, árkelkilengen,
árkelkilenbeý
árkelkilik, árkelkiligi
árken (jerg.), árkenge
árkendi, árkendi qyz
árkim
árqaıda
árqaıdan
árqaısysy, árqaısysyna,
árqaısysylary
árqaısysynyń
árqaısysynan
árqaısysymen
árqaısysymyz
árqalaı
árqashan, árqashan da
árqıly
árlendirý
árlentý, árlent, árlentti, árlentse
árlený, árlenbeý, árlengen
árleý
árleýshi
árli, árli júz
árli-berli
árlilik árliligi
ármen, ármen qaraı
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әрмен-бермен
әрмендеу, әрмендеп кету
әрмене (сөйл.,әркім)
әрменірек
әрне, әрнені айту
әрнеме
әрнешік
әрпіл-тәрпіл, әрпіл-тәрпіл сөйлеу
әрсіз
әртараптандыру
әртараптану (қаржы)
әртарапты
әртекті
әртектілік, әртектілігі
әртел (артель)
әртұрпаттық, әртұрпаттығы
әртүрлі
әртүрлілік, әртүрлілігі
әртін (сөйл.),әртін қарай
әртінде (сөйл.)
әртінірек (сөйл.)
әртіс, халық әртісі
әртістік, әртістігі
әрұдайылылық, әрұдайылылығы
әрі, әрі кеткенде
әрі (шыл.),әрі берік, әрі жақсы әрі
кетсе
әрі-бері
әрі-беріден, әрі-беріден соң
әріде
әріден
әрілету
әрілеу
әріп, әрпі
әріп тану
әріп теруші
әріпасты (лингв.),әріпасты белгі
әріпдәрі (өс.)
әріпсан, әріпсанға
әріптес
әріптестік, әріптестігі
әріптік, әріптік индекс (инф.)
әріптік код

ármen-bermen
ármendeý, ármendep ketý
ármene (sóıl.,árkim)
ármenirek
árne, árneni aıtý
árneme
árneshik
árpil-tárpil, árpil-tárpil sóıleý
ársiz
ártaraptandyrý әр тарап
ártaraptaný (qarjy)
ártarapty
ártekti
ártektilik, ártektiligi
ártel (artel)
árturpattyq, árturpattyǵy
ártúrli
ártúrlilik, ártúrliligi
ártin (sóıl.),ártin qaraı
ártinde (sóıl.)
ártinirek (sóıl.)
ártis, halyq ártisi
ártistik, ártistigi
árudaıylylyq, árudaıylylyǵy
ári, ári ketkende
ári (shyl.),ári berik, ári jaqsy ári
ketse
ári-beri
ári-beriden, ári-beriden soń
áride
áriden
áriletý
árileý
árip, árpi
árip taný
árip terýshi
áripasty (lıngv.),áripasty belgi
áripdári (ós.)
áripsan, áripsanǵa
áriptes
áriptestik, áriptestigi
áriptik, áriptik ındeks (ınf.)
áriptik kod
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әріптік-сандық, әріптік-сандық
пернетақта
әріпүсті (лингв.),әріпүсті белгі
әріпшіл (әріпті күйттейтін)
әріпшілдік, әріпшілдігі
әрірек
әріректе
әрі-сәрі
әрі-сәрілік, әрі-сәрілігі
әрістес (жерг.), әрістес адамдар
әсел (өс.)
әсел (ара балы)
әсем
әсемгүл (өс.)
әсемделу
әсемдену, әсемденбеу, әсемденген
әсемдету
әсемдеу
әсемдік, әсемдік бұиымдар
әсемдік өсімдік
әсемділік, әсемділігі
әсемқалампыр (өс.)
әсемпаз
әсемпаздық, әсемпаздығы
әсемсайрауық
(зоол.),әсемсайрауығы
әсемсал, әсемсал сипатты
әсемсалдық, әсемсалдығы
әсемсарықас (құс)
әсемсу, әсемсі, әсемсиді
әсемшымшық (құс),
әсемшымшығы
әсер, әсер алу
әсер бермеу
әсер ету
әсерленгіш
әсерлендіру
әсерлену, әсерленбеу, әсерленген
әсерлесу
әсерлету
әсерлеу
әсерлеусіз
әсерлі

áriptik-sandyq, áriptik-sandyq
pernetaqta
áripústi (lıngv.),áripústi belgi
áripshil (áripti kúıtteıtin)
áripshildik, áripshildigi
árirek
árirekte
ári-sári
ári-sárilik, ári-sáriligi
áristes (jerg.), áristes adamdar
ásel (ós.)
ásel (ara baly)
ásem
ásemgúl (ós.)
ásemdelý
ásemdený, ásemdenbeý, ásemdengen
ásemdetý
ásemdeý
ásemdik, ásemdik buıymdar
ásemdik ósimdik
ásemdilik, ásemdiligi
ásemqalampyr (ós.)
ásempaz
ásempazdyq, ásempazdyǵy
ásemsaıraýyq
(zool.),ásemsaıraýyǵy
ásemsal, ásemsal sıpatty
ásemsaldyq, ásemsaldyǵy
ásemsaryqas (qus)
ásemsý, ásemsi, ásemsıdi
ásemshymshyq (qus),
ásemshymshyǵy
áser, áser alý
áser bermeý
áser etý
áserlengish
áserlendirý
áserlený, áserlenbeý, áserlengen
áserlesý
áserletý
áserleý
áserleýsiz
áserli
105

әсерлілік, әсерлілігі
әсерсіз
әсершіл
әсершілдік, әсершілдігі
әсет (ескіше ай аты)
әсия (өс.)
әскер, әскерге шақырылушы
әскер жинау
әскербасы, әскербасына,
әскербасысы
әскербасылық, әскербасылығы
әскердей
әскери, әскери атақ
әскери ант
әскери әлеует
әскери база
әскери жағдай
әскери киім
әскери құпия
әскери қызмет
әскери міндет
әскери-әуе, әскери әуе күштері
әскери-далалық, әскери-далалық
сот
әскери-дәрігерлік, әскеридәрігерлік сараптама
әскери-демократиялық,
әскери-демократиялық құрылым
әскери-инженерлік,
әскери- инженерлік іс
әскери-қолданбалы, әскериқолданбалы көпсайыс
әскерилендіру
әскерилендірілу
әскери-медициналық, әскеримедициналық мекеме
әскери-патриоттық, әскерипатриоттық тәрбие
әскери-саяси, әскери-саяси блок
әскери-саяси жағдай
әскери-саяси одақ
әскери-саяси стратегия

áserlilik, áserliligi
ásersiz
ásershil
ásershildik, ásershildigi
áset (eskishe aı aty)
ásııa (ós.)
ásker, áskerge shaqyrylýshy
ásker jınaý
áskerbasy, áskerbasyna,
áskerbasysy
áskerbasylyq, áskerbasylyǵy
áskerdeı
áskerı, áskerı ataq
áskerı ant
áskerı áleýet
áskerı baza
áskerı jaǵdaı
áskerı kıim
áskerı qupııa
áskerı qyzmet
áskerı mindet
áskerı-áýe, áskerı áýe kúshteri
áskerı-dalalyq, áskerı-dalalyq
sot
áskerı-dárigerlik, áskerıdárigerlik saraptama
áskerı-demokratııalyq,
áskerı-demokratııalyq qurylym
áskerı-ınjenerlik,
áskerı- ınjenerlik is
áskerı-qoldanbaly, áskerıqoldanbaly kópsaıys
áskerılendirý
áskerılendirilý
áskerı-medıtsınalyq, áskerımedıtsınalyq mekeme
áskerı-patrıottyq, áskerıpatrıottyq tárbıe
áskerı-saıası, áskerı-saıası blok
áskerı-saıası jaǵdaı
áskerı-saıası odaq
áskerı-saıası strategııa
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әскери-стратегиялық, әскеристратегиялық тұрақтылық
әскери-теңіз, әскери-теңіз айлағы
әскери-теңіз флоты,
әскери-техникалық, әскеритехникалық ынтымақтастық
әскери-экономикалық
әскерлік
әскерше
әския (әдеб.)
әспен, әспенге
әспенін алу
әспенсу, әспенсі, әспенсиді
әспенсіту
әспет
әспеттелу
әспеттеу
әспетті
әсте, әсте осылай
әсте-әсте, мұсылман болу әсте-әсте
әсіл (көне),әсілін табу
әсіп, әсібі
әсіре
әсіреаянпаздық, әсіреаянпаздығы
әсіребейімділік (терм.),
әсіребейімділігі
әсіредемократ
әсірежағымпаздық,
әсірежағымпаздығы
әсіреинтернационалист,
әсіреинтернационалиске,
әсіреинтернационалисі,
әсіреинтернационалистер
әсіреисламшыл
әсіреисламшылдар
әсіреқұрмет
әсіреқызыл, әсіреқызыл адам
әсірелеңкіреу
әсірелеу
әсірелеусіз
әсірелік, әсірелігі
әсірематериалистік
әсіремәдениетті

áskerı-strategııalyq, áskerıstrategııalyq turaqtylyq
áskerı-teńiz, áskerı-teńiz aılaǵy
áskerı-teńiz floty,
áskerı-tehnıkalyq, áskerıtehnıkalyq yntymaqtastyq
áskerı-ekonomıkalyq
áskerlik
áskershe
áskııa (ádeb.)
áspen, áspenge
áspenin alý
áspensý, áspensi, áspensıdi
áspensitý
áspet
áspettelý
áspetteý
áspetti
áste, áste osylaı
áste-áste, musylman bolý áste-áste
ásil (kóne),ásilin tabý
ásip, ásibi
ásire
ásireaıanpazdyq, ásireaıanpazdyǵy
ásirebeıimdilik (term.),
ásirebeıimdiligi
ásiredemokrat
ásirejaǵympazdyq,
ásirejaǵympazdyǵy
ásireınternatsıonalıst,
ásireınternatsıonalıske,
ásireınternatsıonalısi,
ásireınternatsıonalıster
ásireıslamshyl
ásireıslamshyldar
ásirequrmet
ásireqyzyl, ásireqyzyl adam
ásireleńkireý
ásireleý
ásireleýsiz
ásirelik, ásireligi
ásirematerıalıstik
ásiremádenıetti
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әсіремемлекетшіл
әсіремемлекетшілдік,
әсіремемлекетшілдігі
әсіремұсылман
әсіреорталықтандырылу
әсірепатриот
әсірепатриоттық,
әсірепатриоттығы
әсіресақтық, әсіресақтығы
әсіресауатты
әсіресаясаттану, әсіресаясаттанбау,
әсіресаясаттанған
әсіресе
әсіресолшыл (саяси)
әсіресолшылдық,
әсіресолшылдығы
әсіресіз
әсірет (ескі кіт.)
әсіреұлтсыз
әсіреұлтшыл
әсіреұлтшылдық,
әсіреұлтшылдығы
әтбекет (адвокат)
әтек, әтегі
әтеш
әтештей
әткеншек, әткеншегі
әткесші
әткесшілік, әткесшілігі
әттеген-ай
әттең
әтір
әтірдей
әтірет (отряд)
әтірлеу
әтірлі
әтірмай, әтірсабын, әтірсабынға
әтірсу
әу, әу баста әу дегенде
әудем
әудемде
әудемжер, әудемжер жұры

ásirememleketshil
ásirememleketshildik,
ásirememleketshildigi
ásiremusylman
ásireortalyqtandyrylý
ásirepatrıot
ásirepatrıottyq,
ásirepatrıottyǵy
ásiresaqtyq, ásiresaqtyǵy
ásiresaýatty
ásiresaıasattaný, ásiresaıasattanbaý,
ásiresaıasattanǵan
ásirese
ásiresolshyl (saıası)
ásiresolshyldyq,
ásiresolshyldyǵy
ásiresiz
ásiret (eski kit.)
ásireultsyz
ásireultshyl
ásireultshyldyq,
ásireultshyldyǵy
átbeket (advokat)
átek, átegi
átesh
áteshteı
átkenshek, átkenshegi
átkesshi (kontrabanda????
átkesshilik, átkesshiligi
áttegen-aı
átteń
átir
átirdeı
átiret (otrıad)
átirleý
átirli
átirmaı, átirsabyn, átirsabynǵa
átirsý
áý, áý basta áý degende
áýdem
áýdemde
áýdemjer, áýdemjer jury
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әудемсу, әудемсі, әудемсиді,
әудемсуі
әуе, әуе дабылы әуе жауу әуе
шайқасы
әуе, әуесі қану
әуеайлақ, әуеайлағы
әуеалаң
әуеапат
әуебаза
әуебайланыс
әуебекет
әуебилет
әуебомба (эск.)
әуегей
әуегейлік, әуегейлігі
әуе-ғарыш, әуе-ғарыш агенттігі
әуе-ғарыш ұшағы
әуедесант, әуедесантқа,
әуедесанттар
әуежай, әуежайға, әуежайы
әуежелі
әуежол
әуежөндеу, әуежөндеу зауыты
әуежүк, әуежүгі
әуез, әуез өнері
әуезауыт, әуезауыты
әуездес
әуезді
әуезділік, әуезділігі
әуезе, әуезе қуу
әуезе қылу
әуезелену, әуезеленбеу, әуезеленген
әуезелеу
әуезелеуші
әуезовтану
әуезовтанушы
әуезсіз
әуейі, әуейі болу
әуейілену, әуейіленбеу, әуейіленген
әуейілік, әуейілігі
әуек, қасқырдың әуегі
әуекасса
әуекеме

áýdemsý, áýdemsi, áýdemsıdi,
áýdemsýi
áýe, áýe dabyly áýe jaýý áýe
shaıqasy
áýe, áýesi qaný
áýeaılaq, áýeaılaǵy
áýealań
áýeapat
áýebaza
áýebaılanys
áýebeket
áýebılet
áýebomba (esk.)
áýegeı
áýegeılik, áýegeıligi
áýe-ǵarysh, áýe-ǵarysh agenttigi
áýe-ǵarysh ushaǵy
áýedesant, áýedesantqa,
áýedesanttar
áýejaı, áýejaıǵa, áýejaıy
áýejeli
áýejol
áýejóndeý, áýejóndeý zaýyty
áýejúk, áýejúgi
áýez, áýez óneri
áýezaýyt, áýezaýyty
áýezdes
áýezdi
áýezdilik, áýezdiligi
áýeze, áýeze qýý
áýeze qylý
áýezelený, áýezelenbeý, áýezelengen
áýezeleý
áýezeleýshi
áýezovtaný
áýezovtanýshy
áýezsiz
áýeıi, áýeıi bolý
áýeıilený, áýeıilenbeý, áýeıilengen
áýeıilik, áýeıiligi
áýek, qasqyrdyń áýegi
áýekassa
áýekeme
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әуекомпания
әуеконструктор
әуеконструкторлық
әуекөлік, әуекөлігі
әуексіту
әуектету
әуектеу
әуеқатынас, әуеқатынасы
әуеқұрылыс, әуеқұрылысы
әуел, әуел баста
әуелайнер (авиац.)
әуелгі, әуелгі кезде
әуелгіде
әуелгідей
әуелгіше
әуелде
әуелден
әуелену, әуеленбеу, әуеленген
әуелету, әуелетсе
әуелеу
әуелі
әуен, әуенге
әуенавигация
әуендей
әуендес
әуендесу
әуендету, әуендетсе
әуендеу
әуенді
әуенділік, әуенділігі
әуенпаз
әуен-саз
әуенші
әуепошта
әуес, әуес болу, әуес көру
әуесерік (стюардесса),әуесерігі
әуесқой
әуесқойлық, әуесқойлығы
әуес-қызық, әуес-қызығы
әуеспорт
әуеспортшы
әуестенгіш
әуестендіру

áýekompanııa
áýekonstrýktor
áýekonstrýktorlyq
áýekólik, áýekóligi
áýeksitý
áýektetý
áýekteý
áýeqatynas, áýeqatynasy
áýequrylys, áýequrylysy
áýel, áýel basta
áýelaıner (avıats.)
áýelgi, áýelgi kezde
áýelgide
áýelgideı
áýelgishe
áýelde
áýelden
áýelený, áýelenbeý, áýelengen
áýeletý, áýeletse
áýeleý
áýeli
áýen, áýenge
áýenavıgatsııa
áýendeı
áýendes
áýendesý
áýendetý, áýendetse
áýendeý
áýendi
áýendilik, áýendiligi
áýenpaz
áýen-saz
áýenshi
áýeposhta
áýes, áýes bolý, áýes kórý
áýeserik (stıýardessa),áýeserigi
áýesqoı
áýesqoılyq, áýesqoılyǵy
áýes-qyzyq, áýes-qyzyǵy
áýesport
áýesportshy
áýestengish
áýestendirý
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әуестену, әуестенбеу, әуестенген
әуестенуші
әуестенушілік, әуестенушілігі
әуестеу
әуестік, әуестігі
әуесшіл
әуетасымал
әуетасымалдау, әуетасымалдаушы
әуетаяқ (ойын), әуетаяғы
әуетехникум, әуетехникумға,
әуетехникумы
әуетозаңдандыру
әуетозаңдатқыш
әуетүсіру (терм.)
әуефлот, әуефлотқа, әуефлоты
әуешар, әуешар саяхаты
әуеіздестіру (әск.)
әуже: әуже алу
әуке, әукесі түсу
әукесін салу
әукедей
әукелектеу
әукелену, әукеленбеу, әукеленген
әукелі
әукеше
әукім-әукім
әулекі
әулекілендіру
әулекілену,
әулекіленбеу,әулекіленген
әулекілік, әулекілігі
әулет
әулетесім
әулеттес
әулетті
әулеттік
әулеттілік, әулеттілігі
әулие, әулие болу
әулиеге ат айту
әулиеден әулие қоймау
әулие қолдау
әулие тұту
әулиеағаш

áýestený, áýestenbeý, áýestengen
áýestenýshi
áýestenýshilik, áýestenýshiligi
áýesteý
áýestik, áýestigi
áýesshil
áýetasymal
áýetasymaldaý áýetasymaldaýshy
áýetaıaq (oıyn),áýetaıaǵy
áýetehnıkým, áýetehnıkýmǵa,
áýetehnıkýmy
áýetozańdandyrý
áýetozańdatqysh
áýetúsirý (term.)
áýeflot, áýeflotqa, áýefloty
áýeshar, áýeshar saıahaty
áýeizdestirý (ásk.)
áýje: áýje alý
áýke, áýkesi túsý
áýkesin salý
áýkedeı
áýkelekteý
áýkelený, áýkelenbeý, áýkelengen
áýkeli
áýkeshe
áýkim-áýkim
áýleki
áýlekilendirý
áýlekilený,
áýlekilenbeý,áýlekilengen
áýlekilik, áýlekiligi
áýlet
áýletesim
áýlettes
áýletti
áýlettik
áýlettilik, áýlettiligi
áýlıe, áýlıe bolý
áýlıege at aıtý
áýlıeden áýlıe qoımaý
áýlıe qoldaý
áýlıe tutý
áýlıeaǵash
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әулие-аруақ, әулие-аруағы
әулие-әнбие
әулиедей
әулиелі
әулиелік, әулиелігі
әулиемсу, әулиемсі, әулиемсиді
әулиесу, әулиесі, әулиесиді
әулиесіну, әулиесінбеу, әулиесінген
әулиесіту
әулиеше
әулиешілік, әулиешілігі
әулігу, әулік, әулігеді
әулікпе
әуліктіру
әумесер
әумесердей
әумесерлендіру
әумесерлену, әумесерленбеу,
әумесерленген
әумесерлік, әумесерлігі
әумесерше
әумин (діни)
әуп, әуп ету
әуп-әуп, әуп-әуп ету
әупері (сөйл.)
әупіл, әупілі
әупілдек (құс),әупілдегі
әупілдекше
әшекей, әшекей бұйымдар
әшекейлену, әшекейленбеу,
әшекейленген
әшекейлету, әшекейлетсе
әшекейлеу
әшекейлі
әшекейлік
әшекейсіз
әшие (көне), әшиеге, әшиесі
әшиесіз
әшкере, әшкере болу әшкере ету
әшкерелену, әшкереленбеу,
әшкереленген
әупілдесу
әупілдеу

áýlıe-arýaq, áýlıe-arýaǵy
áýlıe-ánbıe
áýlıedeı
áýlıeli
áýlıelik, áýlıeligi
áýlıemsý, áýlıemsi, áýlıemsıdi
áýlıesý, áýlıesi, áýlıesıdi
áýlıesiný, áýlıesinbeý, áýlıesingen
áýlıesitý
áýlıeshe
áýlıeshilik, áýlıeshiligi
áýligý, áýlik, áýligedi
áýlikpe
áýliktirý
áýmeser
áýmeserdeı
áýmeserlendirý
áýmeserlený, áýmeserlenbeý,
áýmeserlengen
áýmeserlik, áýmeserligi
áýmesershe
áýmın (dinı)
áýp, áýp etý
áýp-áýp, áýp-áýp etý
áýperi (sóıl.)
áýpil, áýpili
áýpildek (qus),áýpildegi
áýpildekshe
áshekeı, áshekeı buıymdar
áshekeılený, áshekeılenbeý,
áshekeılengen
áshekeıletý, áshekeıletse
áshekeıleý
áshekeıli
áshekeılik
áshekeısiz
áshıe (kóne), áshıege, áshıesi
áshıesiz
áshkere, áshkere bolý áshkere etý
áshkerelený, áshkerelenbeý,
áshkerelengen
áýpildesý
áýpildeý
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әупірім
әупірімдеп
әупірімдесу
әупіріммен
әупішім (бала тілі)
әуре, әуре болу
әуреге салу
әуреге түсу
әуре ету
әуре қылу
әурелену, әуреленбеу, әуреленген
әуреленісу, әуреленіссе
әурелету
әурелеу
әурелік, әурелігі
әурелікке салу
әуре-сарсаң, әуре-сарсаңға түсу
әуре-сүрең
әурет, әуретін жабу
әурешілдік, әурешілдігі
әурешілік, әурешілігі
әурілу
әуселе, әуселесін басу
әуселесін көру
әуіз, әуізі
әуір, әуірі
әуірі басылмау
әуірілу
әуіт, әуіті
әһли (діни), әһли сүннет
әшкерелету
әшкерелеу
әшкерелеуші
әшмүшке, әшмүшке шай
әшпүш (сөйл.): әшпүш дегенше
әшір (діни, ашура)

áýpirim
áýpirimdep
áýpirimdesý
áýpirimmen
áýpishim (bala tili)
áýre,áýre bolý
áýrege salý
áýrege túsý
áýre etý
áýre qylý
áýrelený, áýrelenbeý, áýrelengen
áýrelenisý, áýrelenisse
áýreletý
áýreleý
áýrelik, áýreligi
áýrelikke salý
áýre-sarsań, áýre-sarsańǵa túsý
áýre-súreń
áýret, áýretin jabý
áýreshildik, áýreshildigi
áýreshilik, áýreshiligi
áýrilý
áýsele, áýselesin basý
áýselesin kórý
áýiz, áýizi
áýir, áýiri
áýiri basylmaý
áýirilý
áýit, áýiti
áhlı (dinı), áhlı súnnet
áshkereletý
áshkereleý
áshkereleýshi
áshmúshke, áshmúshke shaı
áshpúsh (sóıl.): áshpúsh degenshe
áshir (dinı, ashýra)

Б
ба (шыл.),қалам ба, қағаз ба
баба, баба буын
бабажапырақ (өс.), бабажапырағы
бабай
бабаласу, бабаласса

B
ba (shyl.),qalam ba, qaǵaz ba
baba, baba býyn
babajapyraq (ós.),babajapyraǵy
babaı
babalasý, babalassa
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бабалату
бабалау
бабалы: жүзін бабалы көру
бабалық
бабар: бабар қылмау
бабасал, бабасал әйел
бабаулау
баббит, баббитке, баббиті
баббит зауыты
бабғай (саят.)
бабез (вет.),бабезге, бабезі
бабизм (діни), бабизмге, бабизмі
бабуин (зоол.),бабуинге
бабұссалам (діни)
бабшылдар (діни)
бабында
бабындағы
бабыр
бавар (этнон.), баварлар
багерлі (тех.):багерлі сорғыш
багги (спорт),баггиге, баггиі
багет, багетке, багеті
багетші
багор (кәс.)
багорлы
баға, баға ауқымы (экон.)
баға бәсекесі (экон.)
баға белгілеу (экон.)
баға беру
баға босатылу (экон.)
баға деңгейі (экон.)
баға жетпес
баға жетпеу
баға жоқ
баға кесу
баға қою (пед.)
баға құрылымы
бағаның ырықсыздандырылуы
бағаны ырықтандыру
бағасы асу
бағасы кету
бағасын арттыру
бағасын көтеру

babalatý
babalaý
babaly: júzin babaly kórý
babalyq
babar: babar qylmaý
babasal, babasal áıel
babaýlaý
babbıt, babbıtke, babbıti
babbıt zaýyty
babǵaı (saıat.)
babez (vet.),babezge, babezi
babızm (dinı), babızmge, babızmi
babýın (zool.),babýınge
babussalam (dinı)
babshyldar (dinı)
babynda
babyndaǵy
babyr
bavar (etnon.), bavarlar
bagerli (teh.):bagerli sorǵysh
baggı (sport),baggıge, baggıi
baget, bagetke, bageti
bagetshi
bagor (kás.)
bagorly
baǵa, baǵa aýqymy (ekon.)
baǵa básekesi (ekon.)
baǵa belgileý (ekon.)
baǵa berý
baǵa bosatylý (ekon.)
baǵa deńgeıi (ekon.)
baǵa jetpes
baǵa jetpeý
baǵa joq
baǵa kesý
baǵa qoıý (ped.)
baǵa qurylymy
baǵanyń yryqsyzdandyrylýy
baǵany yryqtandyrý
baǵasy asý
baǵasy ketý
baǵasyn arttyrý
baǵasyn kóterý
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бағаз (діни)
бағакөрсеткі
бағалама (экон.)
бағалану, бағаланбау, бағаланған
бағалас
бағаласу, бағаласса
бағалату
бағалау
бағалаушы
бағалаушылық, бағалаушылығы
бағалауыш, бағалауыш сөз (лингв.)
бағалы, бағалы қағаз
бағалы тері
бағалық
бағалылық, бағалылығы
бағам, бағамның құлдырауы (экон.)
валюта бағамы
бағамдау
бағамды
бағамдық, бағамдық айырма
(экон.)
бағамдық кесте (экон.)
баған, бағанға
бағана, бағана мандайша (құр.)
бағана, газет бағанасы
бағана, бағана келу
бағанағы
бағанағыдай
бағанадай
бағанадан
бағаналы, бағаналы тат, бағаналы
терек (өс.)
бағаналық
бағанама
бағанаралық
бағанасыз
бағанашы
бағанашық (тех.),бағанашығы
баған-вектор (мат.)
бағандай
бағандап
бағандау
бағанды, бағанды қасбет (құр.)

baǵaz (dinı)
baǵakórsetki
baǵalama (ekon.)
baǵalaný, baǵalanbaý, baǵalanǵan
baǵalas
baǵalasý, baǵalassa
baǵalatý
baǵalaý
baǵalaýshy
baǵalaýshylyq, baǵalaýshylyǵy
baǵalaýysh, baǵalaýysh sóz (lıngv.)
baǵaly, baǵaly qaǵaz
baǵaly teri
baǵalyq
baǵalylyq, baǵalylyǵy
baǵam, baǵamnyń quldyraýy (ekon.)
valıýta baǵamy
baǵamdaý
baǵamdy
baǵamdyq, baǵamdyq aıyrma
(ekon.)
baǵamdyq keste (ekon.)
baǵan, baǵanǵa
baǵana, baǵana mandaısha (qur.)
baǵana, gazet baǵanasy
baǵana, baǵana kelý
baǵanaǵy
baǵanaǵydaı
baǵanadaı
baǵanadan
baǵanaly, baǵanaly tat, baǵanaly
terek (ós.)
baǵanalyq
baǵanama
baǵanaralyq
baǵanasyz
baǵanashy
baǵanashyq (teh.),baǵanashyǵy
baǵan-vektor (mat.)
baǵandaı
baǵandap
baǵandaý
baǵandy, baǵandy qasbet (qur.)
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бағанжарғыш (тех.)
бағанөрнек, бағанөрнегі
бағантас
баған-тор
бағанша
бағаншам (фонарь),бағаншам
орнату
бағар: бағар көбейсін (тілек)
бағара (кәс.)
бағасыз
бағасыздық, бағасыздығы
бағат (өс.)
бағатізбе
бағбан, бағбанға бағбан пышақ
бағбандық, бағбандығы
бағбаншы
бағбаншылық, бағбаншылығы
бағбию, бағби, бағбияды, бағбиюы
бағдагер (сөйл.)
бағдар, бағдар ұстаушы
бағдар-бағыт
бағдар-баян, бағдар-баянға
бағдар-белгі (мат.)
бағдарғы (тех.)
бағдарғылау
бағдарғылауыш
бағдаркөрсеткіш (тех.)
бағдарлағыш, бағдарлағыш медуза
(зоол.)
бағдарлама
бағдарламалау, бағдарламалау
жүйесі (инф.), бағдарламалау тілі
(инф.)
бағдарламалы (тех.)
бағдарламалық, бағдарламалық
жабдықтама (инф.)
бағдарламалық-мақсаттық,
бағдарламалық-мақсаттық
қаржыландыру (экон.)
бағдарламашы
бағдарлану, бағдарланбау,
бағдарланған
бағдарлас

baǵanjarǵysh (teh.)
baǵanórnek, baǵanórnegi
baǵantas
baǵan-tor
baǵansha
baǵansham (fonar),baǵansham
ornatý
baǵar: baǵar kóbeısin (tilek)
baǵara (kás.)
baǵasyz
baǵasyzdyq, baǵasyzdyǵy
baǵat (ós.)
baǵatizbe
baǵban, baǵbanǵa baǵban pyshaq
baǵbandyq, baǵbandyǵy
baǵbanshy
baǵbanshylyq, baǵbanshylyǵy
baǵbııý, baǵbı, baǵbııady, baǵbııýy
baǵdager (sóıl.)
baǵdar, baǵdar ustaýshy
baǵdar-baǵyt
baǵdar-baıan, baǵdar-baıanǵa
baǵdar-belgi (mat.)
baǵdarǵy (teh.)
baǵdarǵylaý
baǵdarǵylaýysh
baǵdarkórsetkish (teh.)
baǵdarlaǵysh, baǵdarlaǵysh medýza
(zool.)
baǵdarlama
baǵdarlamalaý, baǵdarlamalaý
júıesi (ınf.) baǵdarlamalaý tili
(ınf.)
baǵdarlamaly (teh.)
baǵdarlamalyq, baǵdarlamalyq
jabdyqtama (ınf.)
baǵdarlamalyq-maqsattyq,
baǵdarlamalyq-maqsattyq
qarjylandyrý (ekon.)
baǵdarlamashy
baǵdarlaný, baǵdarlanbaý,
baǵdarlanǵan
baǵdarlas
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бағдарластық, бағдарластығы
бағдарластыру
бағдарласу, бағдарласса,
бағдарласшы
бағдарлату
бағдарлау, бағдарлау спорты
бағдарлаушы
бағдарлауыш (тех.),
бағдарлауышы
бағдарлы, бағдарлы автобус
бағдарлы көлік
бағдарлы құн
бағдарлы мектеп
бағдарлы сөз
бағдарнама
бағдарсыз
бағдарсыздандыру
бағдарсыздану, бағдарсызданбау,
бағдарсызданған
бағдарсыздық, бағдарсыздығы
бағдартқыш, бағдартқыш
тетік (тех.)
бағдарша
бағдаршам, бағдаршам діңгегі
бағдаршам қалпақшасы
бағдаршы
бағдаршыл
бағдында (ескі кіт.)
бағжаң, бағжаң ету
бағжаң-бағжаң, бағжаң-бағжаң ету
бағжаңдау
бағжиту, бағжит, бағжитты
бағжыраң, бағжыраң ету
бағжию, бағжи, бағжияды,
бағжиюы
бағзама (кірдің қалған суы)
бағзор (бейқам)
бағзы, бағзы бір
бағзыда
бағзылық, бағзылығы
бағирам (ирамбақ)
бағлан, бағланға
бағландай

baǵdarlastyq, baǵdarlastyǵy
baǵdarlastyrý
baǵdarlasý, baǵdarlassa,
baǵdarlasshy
baǵdarlatý
baǵdarlaý, baǵdarlaý sporty
baǵdarlaýshy
baǵdarlaýysh (teh.),
baǵdarlaýyshy
baǵdarly, baǵdarly avtobýs
baǵdarly kólik
baǵdarly qun
baǵdarly mektep
baǵdarly sóz
baǵdarnama
baǵdarsyz
baǵdarsyzdandyrý
baǵdarsyzdaný, baǵdarsyzdanbaý,
baǵdarsyzdanǵan
baǵdarsyzdyq, baǵdarsyzdyǵy
baǵdartqysh, baǵdartqysh
tetik (teh.)
baǵdarsha
baǵdarsham, baǵdarsham dińgegi
baǵdarsham qalpaqshasy
baǵdarshy
baǵdarshyl
baǵdynda (eski kit.)
baǵjań, baǵjań etý
baǵjań-baǵjań, baǵjań-baǵjań etý
baǵjańdaý
baǵjıtý, baǵjıt, baǵjıtty
baǵjyrań, baǵjyrań etý
baǵjııý, baǵjı, baǵjııady,
baǵjııýy
baǵzama (kirdiń qalǵan sýy)
baǵzor (beıqam)
baǵzy, baǵzy bir
baǵzyda
baǵzylyq, baǵzylyǵy
baǵıram (ırambaq)
baǵlan, baǵlanǵa
baǵlandaı
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бағландық
бағу, бақ, бағады
бағу-қағу
бағулы
бағусыз
бағусыз-қағусыз
бағушы
бағы, бағы дүние бағы заман
бағылау
бағылу
бағым
бағымдық, бағымдық жер
бағым-күтім, бағым-күтімі
бағын, бағын мал
бағындық: бағындық жер
бағындыру
бағындырушы
бағындырылу
бағынту, бағынт, бағынтты,
бағынтса
бағыну, бағынбау, бағынған
бағынулы
бағынушы
бағынушылық, бағынушылығы
бағыныңқы, бағыныңқы арна
бағыныңқы бағдарлама
бағыныңқы сөйлем
бағыныңқылы
бағынып-жағыну, бағыныпжағынбау, бағынып-жағынған
бағыныс
бағыныссыз
бағынысты
бағыныстылық, бағыныстылығы
бағынысу, бағынысса
бағыныш
бағынышсыз
бағынышсыздық,
бағынышсыздығы
бағынышты
бағыныштылық,
бағыныштылығы
бағып-күту

baǵlandyq
baǵý, baq, baǵady
baǵý-qaǵý
baǵýly
baǵýsyz
baǵýsyz-qaǵýsyz
baǵýshy
baǵy, baǵy dúnıe baǵy zaman
baǵylaý
baǵylý
baǵym
baǵymdyq, baǵymdyq jer
baǵym-kútim, baǵym-kútimi
baǵyn, baǵyn mal
baǵyndyq: baǵyndyq jer
baǵyndyrý
baǵyndyrýshy
baǵyndyrylý
baǵyntý, baǵynt, baǵyntty,
baǵyntsa
baǵyný, baǵynbaý, baǵynǵan
baǵynýly
baǵynýshy
baǵynýshylyq, baǵynýshylyǵy
baǵynyńqy, baǵynyńqy arna
baǵynyńqy baǵdarlama
baǵynyńqy sóılem
baǵynyńqyly
baǵynyp-jaǵyný, baǵynypjaǵynbaý, baǵynyp-jaǵynǵan
baǵynys
baǵynyssyz
baǵynysty
baǵynystylyq, baǵynystylyǵy
baǵynysý, baǵynyssa
baǵynysh
baǵynyshsyz
baǵynyshsyzdyq,
baǵynyshsyzdyǵy
baǵynyshty
baǵynyshtylyq,
baǵynyshtylyǵy
baǵyp-kútý
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бағып-күтуші
бағып-күтілу
бағып-қағу, бағып-қақ, бағыпқағады
бағып-қаққансу, бағып-қаққансы,
бағып-қаққансиды
бағырлай (өс.)
бағыстан, бағыстанға
бағысу, бағысса, бағысшы
бағыт, бағыт алу
бағыт беруші
бағыт бұрышы (көлік)
бағыт сілтеу
бағыт-бағдар
бағытсыз
бағытсыздық, бағытсыздығы
бағыттағыш
бағытталу
бағыттама (көлік)
бағыттамалық, бағыттамалық
нұсқағыш
бағыттану, бағыттанбау,
бағыттанған
бағыттас, бағыттас жел (спорт)
бағыттастық, бағыттастығы
бағыттау
бағыттаушы, бағыттаушы
қауырсындар (биол.)
бағыттауыш
бағытты
бағыттық, бағыттық қағаз (көлік)
бағыттылық, бағыттылығы
бағытшам
бағытшы
бағыш, бағыш ету
бағышталу
бағыштату
бағыштау
бағышты
бада, бада болу
бадақ (жерг.), бадағы
бадал (қалың бұталы жер)
бадал (өс.)

baǵyp-kútýshi
baǵyp-kútilý
baǵyp-qaǵý, baǵyp-qaq, baǵypqaǵady
baǵyp-qaqqansý, baǵyp-qaqqansy,
baǵyp-qaqqansıdy
baǵyrlaı (ós.)
baǵystan, baǵystanǵa
baǵysý, baǵyssa, baǵysshy
baǵyt, baǵyt alý
baǵyt berýshi
baǵyt buryshy (kólik)
baǵyt silteý
baǵyt-baǵdar
baǵytsyz
baǵytsyzdyq, baǵytsyzdyǵy
baǵyttaǵysh
baǵyttalý
baǵyttama (kólik)
baǵyttamalyq, baǵyttamalyq
nusqaǵysh
baǵyttaný, baǵyttanbaý,
baǵyttanǵan
baǵyttas, baǵyttas jel (sport)
baǵyttastyq, baǵyttastyǵy
baǵyttaý
baǵyttaýshy, baǵyttaýshy
qaýyrsyndar (bıol.)
baǵyttaýysh
baǵytty
baǵyttyq, baǵyttyq qaǵaz (kólik)
baǵyttylyq, baǵyttylyǵy
baǵytsham
baǵytshy
baǵysh, baǵysh etý
baǵyshtalý
baǵyshtatý
baǵyshtaý
baǵyshty
bada, bada bolý
badaq (jerg.), badaǵy
badal (qalyń butaly jer)
badal (ós.)
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бадалану, бадаланбау, бадаланған
бадал-бадал
бадалту, бадалт, бадалтты
бадалу
бадалық: бір бадалық
бадам (өс.), бадам дәні бадам қабақ
бадам майы
бадамжаңғақ (бот.), бадамжаңғағы
бадамша, бадамша безі
бадамша дене
бадамшай (өс.), бадамшайға,
бадамшайы
бадамшалы, бадамшалы тоғай
бадамшие (өс.)
бадан (бот.), баданға
бадан туысы (бот.)
бадана, бадана бас
бадана көз(ді) кіреуке
баданадай
баданадай-баданадай
баданакөз (өс.)
баданақ, баданағы
баданалы, баданалы арамшөптер
баданалы қоңырбас (өс.)
баданалы өсімдіктер
баданаша (биол.)
бадандай
баданша
бадапұрыш (шарап сатушы)
бадашы
бадғат (көне)
бадиян (өс.); бадиянға
бадминтон, бадминтонға
бадминтоншы
баднам (көне)
бадрап (археол.)
бадық
бадынақ, бадынағы
бадынау
бадырайту, бадырайт, бадырайтты
бадырайтқызу, бадырайтқызса
бадырақ, бадырақ жүгері бадырақ
көз

badalaný, badalanbaý, badalanǵan
badal-badal
badaltý, badalt, badaltty
badalý
badalyq: bir badalyq
badam (ós.), badam dáni badam qabaq
badam maıy
badamjańǵaq (bot.), badamjańǵaǵy
badamsha, badamsha bezi
badamsha dene
badamshaı (ós.), badamshaıǵa,
badamshaıy
badamshaly, badamshaly toǵaı
badamshıe (ós.)
badan (bot.), badanǵa
badan týysy (bot.)
badana, badana bas
badana kóz(di) kireýke
badanadaı
badanadaı-badanadaı
badanakóz (ós.)
badanaq, badanaǵy
badanaly, badanaly aramshópter
badanaly qońyrbas (ós.)
badanaly ósimdikter
badanasha (bıol.)
badandaı
badansha
badapurysh (sharap satýshy)
badashy
badǵat (kóne)
badııan (ós.); badııanǵa
badmınton, badmıntonǵa
badmıntonshy
badnam (kóne)
badrap (arheol.)
badyq
badynaq, badynaǵy
badynaý
badyraıtý, badyraıt, badyraıtty
badyraıtqyzý, badyraıtqyzsa
badyraq, badyraq júgeri badyraq
kóz
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бадырақкөз (мед.)
бадырақтану, бадырақтанбау,
бадырақтанған
бадырақтау бадыраң,
бадыраң көз
бадыраңдату
бадыраңдау
бадыраю, бадырай, бадыраяды,
бадыраюы
баж, баж салығы
баж (көне, ләззат), баж алу
баж, баж ету
бажа, бажа болу
бажай, бажайына келтіру
бажайлану, бажайланбау,
бажайланған
бажайласу, бажайласса,
бажайласшы
бажайлату
бажайлау
бажайлы
бажақы (сөйл.)
бажалақ, бажалақ қағу
бажалақтау бажалаң,
бажалаң қағу
бажалаңдау бажалық,
бажалығы
бажаң, бажаң қағу
бажаң-бұжаң, бажаң-бұжаң ету
бажаңдау
баж-баж, баж-баж ету
бажбалаң, бажбалаң қағу
бажбалаңдау
бажбиту, бажбитты
бажбию, бажби, бажбияды, бажбиюы
баж-бұж, баж-бұж ету
бажбық, бажбық көз
бажгер
баждық,баждық төлем
бажсыз, бажсыз әкелім бажсыз
сауда
бажыл, бажыл қағу

badyraqkóz (med.)
badyraqtaný, badyraqtanbaý,
badyraqtanǵan
badyraqtaý badyrań,
badyrań kóz
badyrańdatý
badyrańdaý
badyraıý, badyraı, badyraıady,
badyraıýy
baj, baj salyǵy
baj (kóne, lázzat), baj alý
baj, baj etý
baja, baja bolý
bajaı, bajaıyna keltirý
bajaılaný, bajaılanbaý,
bajaılanǵan
bajaılasý, bajaılassa,
bajaılasshy
bajaılatý
bajaılaý
bajaıly
bajaqy (sóıl.)
bajalaq, bajalaq qaǵý
bajalaqtaý bajalań, bajalań
qaǵý
bajalańdaý bajalyq,
bajalyǵy
bajań, bajań qaǵý
bajań-bujań, bajań-bujań etý
bajańdaý
baj-baj, baj-baj etý
bajbalań, bajbalań qaǵý
bajbalańdaý
bajbıtý, bajbıtty
bajbııý, bajbı, bajbııady, bajbııýy
baj-buj, baj-buj etý
bajbyq, bajbyq kóz
bajger
bajdyq,bajdyq tólem
bajsyz, bajsyz ákelim bajsyz
saýda
bajyl, bajyl qaǵý
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бажы, бажы басу
бажылау (сөйл.)
бажылдақ
бажылдасу, бажылдасса
бажылдатқызу, бажылдатқызса
бажылдату
бажылдау
бажылдауық бажыр,
бажыр сары
бажырайту, бажырайтты
бажырайысу, бажырайысса
бажырақ: бажырақ көз
бажыраң, бажыраң ету
бажыраң-бажыраң, бажыраңбажыраң ету
бажыраңдасу, бажыраңдасса
бажыраңдату
бажыраңдау
бажыраю, бажырай, бажыраяды,
бажыраюы
бажыхана
баз, баз баяғы
баз баяғыша
баз бір
баз біреулер
баз уақытта
баз, баз кешу
база
базалит, базалитке, базалиті
базалы
базалық, базалық білім
базалық жад (инф.)
базальт, базальтқа, базальты
базальтты, базальтты қабат
базалытық
базар, базарға салу, базар жасау
базары өту
базарбасы, базарбасына, базарбасысы, базарбасылар
базардай
базаркеш
базар-күлкі
базарқан (көне, базаршы),

bajy, bajy basý
bajylaý (sóıl.)
bajyldaq
bajyldasý, bajyldassa
bajyldatqyzý, bajyldatqyzsa
bajyldatý
bajyldaý
bajyldaýyq bajyr,
bajyr sary
bajyraıtý, bajyraıtty
bajyraıysý, bajyraıyssa
bajyraq: bajyraq kóz
bajyrań, bajyrań etý
bajyrań-bajyrań, bajyrańbajyrań etý
bajyrańdasý, bajyrańdassa
bajyrańdatý
bajyrańdaý
bajyraıý, bajyraı, bajyraıady,
bajyraıýy
bajyhana
baz, baz baıaǵy
baz baıaǵysha
baz bir
baz bireýler
baz ýaqytta
baz, baz keshý
baza
bazalıt, bazalıtke, bazalıti
bazaly
bazalyq, bazalyq bilim
bazalyq jad (ınf.)
bazalt, bazaltqa, bazalty
bazaltty, bazaltty qabat
bazalytyq
bazar, bazarǵa salý, bazar jasaý
bazary ótý
bazarbasy, bazarbasyna, bazarbasysy, bazarbasylar
bazardaı
bazarkesh
bazar-kúlki
bazarqan (kóne, bazarshy),
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базарқанға
базарқы, базарқы баға
базарласу, базарласса
базарлау
базарлы, базарлы болу
базарлық, базарлығы
базарнай (көне, базарбасы),базарнай сайлау
базарсыз
базаршы, базаршыдан базарлық
базаршыдай
базаршыл
базаршылау
базаршылық, базаршылығы
базары, базары пышақ базары тон
баз-базда
базда (жерг.)
баздандыру
баздану, базданбау, базданған
базед
(мед.):базед ауру
базидиамицет
(биол.)
базидиялы: базидиялы
саңырауқұлақ (биол.)
базилик (өс.),базилигі
базилика (құр.)
базис, базиске, базисі
базистік, базистік баға
базистік жыл (экон.)
базофилия (биол.)
базофилиялық
базофилдер (биол.)
базофилді, базофилді зат (биол.)
базофилділік, базофилділігі (мед.)
базына, базына жүрмеу базына
қылу
базыналас
базыналасу, базыналасса,
базыналасшы
базыналау
базыналы
базыналық, базыналығы

bazarqanǵa
bazarqy, bazarqy baǵa
bazarlasý, bazarlassa
bazarlaý
bazarly, bazarly bolý
bazarlyq, bazarlyǵy
bazarnaı (kóne, bazarbasy),bazarnaı saılaý
bazarsyz
bazarshy, bazarshydan bazarlyq
bazarshydaı
bazarshyl
bazarshylaý
bazarshylyq, bazarshylyǵy
bazary, bazary pyshaq bazary ton
baz-bazda
bazda (jerg.)
bazdandyrý
bazdaný, bazdanbaý, bazdanǵan
bazed
(med.):bazed aýrý
bazıdıamıtset
(bıol.)
bazıdııaly: bazıdııaly
sańyraýqulaq (bıol.)
bazılık (ós.),bazılıgi
bazılıka (qur.)
bazıs, bazıske, bazısi
bazıstik, bazıstik baǵa
bazıstik jyl (ekon.)
bazofılııa (bıol.)
bazofılııalyq
bazofılder (bıol.)
bazofıldi, bazofıldi zat (bıol.)
bazofıldilik, bazofıldiligi (med.)
bazyna, bazyna júrmeý bazyna
qylý
bazynalas
bazynalasý, bazynalassa,
bazynalasshy
bazynalaý
bazynaly
bazynalyq, bazynalyǵy
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базыналықтай
базынатіс (егіншар.)
базынашы
базынашыл
базынашылдық, базынашылдығы
бай, бай дүние
бая (діни)
бай-бағлан, бай-бағланға
бай-бай (од.)
байбай: байбай шағала (құс)
байбайлату
байбайлау
байбайшыл
байбақ (зоол.),байбағы
байбалам, байбалам салу
байбаламдау
байбаламсыз
байбаламшыл
байбаламшылдық,
байбаламшылдығы
байбатша
байбатшадай
байбатшалық, байбатшалығы
бай-бәйбіше
байғазы, байғазы беру
байғазы сұрау
байғазылық, байғазылығы
байғат (көне),байғат ету
байғұс, байғұс бала байғұс басым
байғұстай
байғұстау
байғұстық, байғұстығы
байғұсша
байғұт: түн байғұт болу (тілек)
байғұтан (құс),байғұтанға
байғыз (құс),байғыздың шақыруы
байғыздай
байғызша
байдай
байдакендір (өс.)
байдалы (шашақты),байдалы ту
байдана (бот.)
байдарка, байдаркада есу

bazynalyqtaı
bazynatis (eginshar.)
bazynashy
bazynashyl
bazynashyldyq, bazynashyldyǵy
baı, baı dúnıe
baıa (dinı)
baı-baǵlan, baı-baǵlanǵa
baı-baı (od.)
baıbaı: baıbaı shaǵala (qus)
baıbaılatý
baıbaılaý
baıbaıshyl
baıbaq (zool.),baıbaǵy
baıbalam, baıbalam salý
baıbalamdaý
baıbalamsyz
baıbalamshyl
baıbalamshyldyq,
baıbalamshyldyǵy
baıbatsha
baıbatshadaı
baıbatshalyq, baıbatshalyǵy
baı-báıbishe
baıǵazy, baıǵazy berý
baıǵazy suraý
baıǵazylyq, baıǵazylyǵy
baıǵat (kóne),baıǵat etý
baıǵus, baıǵus bala baıǵus basym
baıǵustaı
baıǵustaý
baıǵustyq, baıǵustyǵy
baıǵussha
baıǵut: tún baıǵut bolý (tilek)
baıǵutan (qus),baıǵutanǵa baıǵyz
(qus),baıǵyzdyń shaqyrýy
baıǵyzdaı
baıǵyzsha
baıdaı
baıdakendir (ós.)
baıdaly (shashaqty),baıdaly tý
baıdana (bot.)
baıdarka, baıdarkada esý
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байдаркашы
байдербіс (бот.)
байеке (экспр.)
байжанды (қарап.)
бай-жарлы
бай-жуан, бай-жуанға
байка (мата)
бай-кедей
байқағыш
байқағыштық, байқағыштығы
байқалту, байқалт, байқалтты
байқалу
байқалыну, байқалынбау,
байқалынған
байқам
байқамай, байқамай қалу
байқамдық,
байқамдығы
байқампаз
байқампаздық, байқампаздығы
байқап-байқап
байқап-барлау
байқарлық
байқас: байқас болу
байқасқа (саят.)
байқастау
байқастыру
байқасу, байқасса
байқату
байқау,
байқау әрекеті (спорт)
байқау санағы (стат.)
байқау терезесі (эск.)
байқаулы
байқаусыз
байқаусызда
байқаушы, байқаушы кеңес
байқаушылық, байқаушылығы
бай-құлақ, бай-құлақтар
бай-құлақтай
байқыт (жерг., тыныш)
байлам, байлам жасау
байлам кесте(тоқыма)
байлама, байлама білеу (құр.)

baıdarkashy
baıderbis (bot.)
baıeke (ekspr.)
baıjandy (qarap.)
baı-jarly
baı-jýan, baı-jýanǵa
baıka (mata)
baı-kedeı
baıqaǵysh
baıqaǵyshtyq, baıqaǵyshtyǵy
baıqaltý, baıqalt, baıqaltty
baıqalý
baıqalyný, baıqalynbaý,
baıqalynǵan
baıqam
baıqamaı,
baıqamaı
qalý
baıqamdyq,
baıqamdyǵy
baıqampaz
baıqampazdyq, baıqampazdyǵy
baıqap-baıqap
baıqap-barlaý
baıqarlyq
baıqas: baıqas bolý
baıqasqa (saıat.)
baıqastaý
baıqastyrý
baıqasý, baıqassa
baıqatý
baıqaý,
baıqaý áreketi (sport)
baıqaý sanaǵy (stat.)
baıqaý terezesi (esk.)
baıqaýly
baıqaýsyz
baıqaýsyzda
baıqaýshy, baıqaýshy keńes
baıqaýshylyq, baıqaýshylyǵy baıqulaq, baı-qulaqtar
baı-qulaqtaı
baıqyt (jerg., tynysh)
baılam, baılam jasaý
baılam keste(toqyma)
baılama, baılama bileý (qur.)
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байламды
байламсыз
байлану, байланбау, байланған
байланыс, байланыс арнасы,
байланыс аумағы байланыс бағыты
(тех.) байланыс жасау байланыс
желісі (тех.) байланыс жүйесі
(инф.) байланыс кәбілі (тех.)
байланыс орнату байланыс торабы
(тех.)
байланысқан: байланысқан
азот(хим.),байланысқан сел (геол.)
байланысқан су (биол.)
байланысқыш
байланыссыз, байланыссыз
пешка(спорт)
байланыссыздық,
байланыссыздығы
байланысты, осыған байланысты
байланыстық
байланыстылық,
байланыстылығы
байланыстырғыш,
байланыстырғыш заттар(хим.)
байланыстырғыш материалдар
байланыстыру
байланыстырушы
байланыстырылу
байланысу, байланысса,
байланысшы
байланысшы
байланысшы-агент (әск.)
байлап-матау
байлап-таңу
байлар: байлар көбейсін(тілек)
байластырғыш, байластырғыш
материалдар (құр.)
байластыру
байластырушы, байластырушы зат
(мед.)
байласу, байласса, байласшы
байласылу
байлату

baılamdy
baılamsyz
baılaný, baılanbaý, baılanǵan
baılanys, baılanys arnasy
baılanys aýmaǵy baılanys baǵyty
(teh.) baılanys jasaý baılanys
jelisi (teh.) baılanys júıesi (ınf.)
baılanys kábili (teh.)
baılanys ornatý baılanys toraby
(teh.)
baılanysqan: baılanysqan azot(hım.),
baılanysqan sel (geol.)
baılanysqan sý (bıol.)
baılanysqysh
baılanyssyz, baılanyssyz
peshka(sport)
baılanyssyzdyq,
baılanyssyzdyǵy
baılanysty, osyǵan baılanysty
baılanystyq
baılanystylyq,
baılanystylyǵy
baılanystyrǵysh,
baılanystyrǵysh zattar(hım.)
baılanystyrǵysh materıaldar
baılanystyrý
baılanystyrýshy
baılanystyrylý
baılanysý, baılanyssa,
baılanysshy
baılanysshy
baılanysshy-agent (ásk.)
baılap-mataý
baılap-tańý
baılar: baılar kóbeısin(tilek)
baılastyrǵysh, baılastyrǵysh
materıaldar (qur.)
baılastyrý
baılastyrýshy, baılastyrýshy zat
(med.)
baılasý, baılassa, baılasshy
baılasylý
baılatý
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байлатқыш: сөз байлатқыш
байлаттыру
байлау, бие байлау
байлау, байлау айту
байлау алу
байлау жоқ
байлау қылу
байлау сөз
байлау түрі(малшар.)
байлау (нысана),байлауда тұру
байлау-бау
байлау-пәтуа
байлау-жіп, байлау-жібі
байлаулы,
байлаулы бұзауша, байлаулы сөз
байлаулылық, байлаулылығы
байлау-матау
байлаусыз
байлау-таңу
байлаушы, байлаушы заттар(хим.)
байлауыш, байлауышы
байлауыш салу
байлы
байлық, байлығы
байлығы асу
байлығы жүру
байлығы тасу
байлыққа бату
байлық-дәулет
байлыққұмар
байлыққұмарлық,
байлыққұмарлығы
байлық-мансап, байлық-мансабы
байлықсыз
баймана (өс.),баймана туысы (бот.)
бай-манап, бай-манабы
баймұр (өс.)
бай-мырза
байпақ, байпағы
байпақ ен (сөйл.)
байпақ етік
байпақсыз
байпақтай

baılatqysh: sóz baılatqysh
baılattyrý
baılaý, bıe baılaý
baılaý, baılaý aıtý
baılaý alý
baılaý joq
baılaý qylý
baılaý sóz
baılaý túri(malshar.)
baılaý (nysana),baılaýda turý
baılaý-baý
baılaý-pátýa
baılaý-jip, baılaý-jibi
baılaýly,
baılaýly buzaýsha baılaýly sóz
baılaýlylyq, baılaýlylyǵy
baılaý-mataý
baılaýsyz
baılaý-tańý
baılaýshy, baılaýshy zattar(hım.)
baılaýysh, baılaýyshy
baılaýysh salý
baıly
baılyq, baılyǵy
baılyǵy asý
baılyǵy júrý
baılyǵy tasý
baılyqqa batý
baılyq-dáýlet
baılyqqumar
baılyqqumarlyq,
baılyqqumarlyǵy
baılyq-mansap, baılyq-mansaby
baılyqsyz
baımana (ós.),baımana týysy (bot.)
baı-manap, baı-manaby
baımur (ós.)
baı-myrza
baıpaq, baıpaǵy
baıpaq en (sóıl.)
baıpaq etik
baıpaqsyz
baıpaqtaı
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байпақты, байпақты етік
байпақшаң
байпаң, байпаң қағу
байпаң-байпаң, байпаң-байпаң
басу
байпаңдасу, байпаңдасса
байпаңдатқызу, байпаңдатқызса
байпаңдату
байпаңдау
байпас (тех.)
бай-патша
байра (жерг.,қарауыл)
байразышы (жерг.)
байрақ (құрақ),байрағы
байрақ тәрізді ағаштар (бот.)
байрақ (ту),қолына байрақ алу
байрақбасы, байрақбасына,
байрақбасысы, байрақбасылар
байрақдар
байрақтай
байрақты
байроншылдық (әдеб.),
байроншылдығы
байрықты (жерг.)
байрылар (геогр.)
байса
байсал, байсал табу
байсалдану, байсалданбау,
байсалданған
байсалдау
байсалды
байсалдық, байсалдығы
байсалдылық, байсалдылығы
байсалдылық көрсету
байсамырсын, байсамырсынға
байсамырсынды
байсат (өс.),байсат туысы (бот.)
байсаттар (бот.),байсаттар
тұқымдасы (бот.)
байсыз
байсыздық, байсыздығы
байсымақ, байсымағы
байсын: жиделі байсын

baıpaqty, baıpaqty etik
baıpaqshań
baıpań, baıpań qaǵý
baıpań-baıpań, baıpań-baıpań
basý
baıpańdasý, baıpańdassa
baıpańdatqyzý, baıpańdatqyzsa
baıpańdatý
baıpańdaý
baıpas (teh.)
baı-patsha
baıra (jerg.,qaraýyl)
baırazyshy (jerg.)
baıraq (quraq),baıraǵy
baıraq tárizdi aǵashtar (bot.)
baıraq (tý),qolyna baıraq alý
baıraqbasy, baıraqbasyna,
baıraqbasysy, baıraqbasylar
baıraqdar
baıraqtaı
baıraqty
baıronshyldyq (ádeb.),
baıronshyldyǵy
baıryqty (jerg.)
baırylar (geogr.)
baısa
baısal, baısal tabý
baısaldaný, baısaldanbaý,
baısaldanǵan
baısaldaý
baısaldy
baısaldyq, baısaldyǵy
baısaldylyq, baısaldylyǵy
baısaldylyq kórsetý
baısamyrsyn, baısamyrsynǵa
baısamyrsyndy
baısat (ós.),baısat týysy (bot.)
baısattar (bot.),baısattar
tuqymdasy (bot.)
baısyz
baısyzdyq, baısyzdyǵy
baısymaq, baısymaǵy
baısyn: jıdeli baısyn
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байсыну, байсынбау, байсынған
байсырау
байт (инф., өлшем бірлік)
байтаба (шұлғау)
байтабалық
байтақ, байтағы, байтақ ел
байтақ ұлт
байтақ (астана)
байтақты
байтал
байталдай
байталды
байталдық, байталдығы
байталша
байтаса (жерг., аяқкиім)
байтесе (құрал)
байтолла (діни)
бай-төре
байттық (инф.),байттық құрылым
бай-феодал
байхуа: байхуа шайы
байша
бай-шонжар, бай-шонжарлар
байшыл
байшыл-буржуазияшыл
байшылдық, байшылдығы
байшыл-ұлтшыл (сов.)
байшылық (сөйл.),байшылығы
байшынар (жерг.)
байшікеш
байшікештеу
байығыштық (геол.),
байығыштығы
байыз, байыз таппау, байызын басу
байыздату
байыздау
байым, байымға бару байым қылу
байым салу
байымдағыш
байымдалу
байымдама
байымдамалау
байымдату

baısyný, baısynbaý, baısynǵan
baısyraý
baıt (ınf., ólshem birlik)
baıtaba (shulǵaý)
baıtabalyq
baıtaq, baıtaǵy baıtaq el
baıtaq ult
baıtaq (astana)
baıtaqty
baıtal
baıtaldaı
baıtaldy
baıtaldyq, baıtaldyǵy
baıtalsha
baıtasa (jerg., aıaqkıim)
baıtese (qural)
baıtolla (dinı)
baı-tóre
baıttyq (ınf.),baıttyq qurylym
baı-feodal
baıhýa: baıhýa shaıy
baısha
baı-shonjar, baı-shonjarlar
baıshyl
baıshyl-býrjýazııashyl
baıshyldyq, baıshyldyǵy
baıshyl-ultshyl (sov.)
baıshylyq (sóıl.),baıshylyǵy
baıshynar (jerg.)
baıshikesh
baıshikeshteý
baıyǵyshtyq (geol.),
baıyǵyshtyǵy
baıyz, baıyz tappaý, baıyzyn basý
baıyzdatý
baıyzdaý
baıym, baıymǵa barý baıym qylý
baıym salý
baıymdaǵysh
baıymdalý
baıymdama
baıymdamalaý
baıymdatý
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байымдау
байымды
байымдылық, байымдылығы
байымсыз
байып, байыбы
байыбына бару
байыбына келтіру
байып-бағдар
байыпсыз
байыпсыздық, байыпсыздығы
байыптағыш
байыптағыштық,
байыптағыштығы
байыпталу
байыптама (терм.),байыптама
жасау
байыптану, байыптанбау,
байыптанған
байыптап-бағдарлау
байыптату
байыптау
байыптаулы
байыпты
байыптылық, байыптылығы
байыпшыл
байырғы, байырғылар
байырғы аң (зоол.)
байырғы жаға (геогр.)
байырғы мал
байырғы өлшем (етн.)
байырғы сиыр (жерг.)
байырғы сөз (лингв.)
байырғы тұрғын (стат.)
байырғы түйе
байырғы тіл (лингв.)
байырғы халық (геогр.)
байырғылау
байырғылық, байырғылығы
байырқалану, байырқаланбау,
байырқаланған
байырқалау
байырқалы
байырқату

baıymdaý
baıymdy
baıymdylyq, baıymdylyǵy
baıymsyz
baıyp, baıyby
baıybyna barý
baıybyna keltirý
baıyp-baǵdar
baıypsyz
baıypsyzdyq, baıypsyzdyǵy
baıyptaǵysh
baıyptaǵyshtyq,
baıyptaǵyshtyǵy
baıyptalý
baıyptama (term.),baıyptama
jasaý
baıyptaný, baıyptanbaý,
baıyptanǵan
baıyptap-baǵdarlaý
baıyptatý
baıyptaý
baıyptaýly
baıypty
baıyptylyq, baıyptylyǵy
baıypshyl
baıyrǵy, baıyrǵylar
baıyrǵy ań (zool.)
baıyrǵy jaǵa (geogr.)
baıyrǵy mal
baıyrǵy ólshem (etn.)
baıyrǵy sıyr (jerg.)
baıyrǵy sóz (lıngv.)
baıyrǵy turǵyn (stat.)
baıyrǵy túıe
baıyrǵy til (lıngv.)
baıyrǵy halyq (geogr.)
baıyrǵylaý
baıyrǵylyq, baıyrǵylyǵy
baıyrqalaný, baıyrqalanbaý,
baıyrqalanǵan
baıyrqalaý
baıyrqaly
baıyrqatý
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байырқау
байыстау
байытқыш
байыту, байыту фабрикасы
байытушы
байытушылық (геол.),
байытушылығы
байытылу
бақ, бакқа, бағы
бакалавр, бакалаврға, бакалавры
бакалавриат, бакалавриатқа, бакалавриаты
бакалейші
бакалея
бакаут (ос., темірағаш)
бакелит (хим.)
бакен, бакенге
бакенбард, бакенбардқа, бакенбар
ды
бакенші
бакетин (экон.),бакетинге
баккара
бактериемия (мед.)
бактерии (хим.),бактеринге
бактериоз, бактериозға,
бактериозы
бактериолиз (биол.),бактериолизге, бактериолизі
бактериолог, бактериологке,
бактериологі
бактериология
бактериологиялық,
бактериологиялық қару (әск.)
бактериофаг, бактериофагқа,
бактериофагы
бактериофагтармен емдеу (мед.)
бактерициттер (биол.)
бактерициттік, бактерициттік шам
бактерия, бактерия жайғыштық
бактерия уыты
бактерияжегі
бактериялану, бактерияланбау,
бактерияланған

baıyrqaý
baıystaý
baıytqysh
baıytý, baıytý fabrıkasy
baıytýshy
baıytýshylyq (geol.),
baıytýshylyǵy
baıytylý
baq, bakqa, bagy
bakalavr, bakalavrǵa, bakalavry
bakalavrıat, bakalavrıatqa, bakalavrıaty
bakaleıshi
bakaleıa
bakaýt (os., temiraǵash)
bakelıt (hım.)
baken, bakenge
bakenbard, bakenbardqa, bakenbar
dy
bakenshi
baketın (ekon.),baketınge
bakkara
bakterıemııa (med.)
bakterıı (hım.),bakterınge
bakterıoz, bakterıozǵa,
bakterıozy
bakterıolız (bıol.),bakterıolızge, bakterıolızi
bakterıolog, bakterıologke,
bakterıologi
bakterıologııa
bakterıologııalyq,
bakterıologııalyq qarý (ásk.)
bakterıofag, bakterıofagqa,
bakterıofagy
bakterıofagtarmen emdeý (med.)
bakterıtsıtter (bıol.)
bakterıtsıttik, bakterıtsıttik sham
bakterııa, bakterııa jaıǵyshtyq
bakterııa ýyty
bakterııajegi
bakterııalaný, bakterııalanbaý,
bakterııalanǵan
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бактериялы, бактериялы
тыңайтқыш
бактериялық
бактериятану (биол.)
бақ, бағы бақ өсіру
бақ, бағы бағын байлау бақ құсы
бақ, бақ ету
бақа, бақа айғыр
бақа ауыз
бақа бас
бақа көз
бақаауыз, бақаауыз ағаш
бақадай
бақадайын (фольк.)
бақажапырақ (өс.),бақажапырағы
бақай, бақай қимыл
бақай қулық
бақайқұрт (ауру)
бақайлы
бақайлық, бақайлығы
бақайша
бақайшақ, бақайшағы
бақайшақтау
бақайшық, бақайшығы
бақал, бақал есеп бақал сауда
бақалақ, бақалағы
бақалдау
бақалтақ (сөйл.),бойы бақалтақ
бақалшақ (сөйл.),бақалшағы
бақалшақтау
бақалшақты
бақалшы
бақалшық (биол.),бақалшығы
бақалшылау
бақалшылық, бақалшылығы
бақан, бақанға
бақана (мал ауруы)
бақанаттар (кәде)
бақандай
бақандай-бақандай
бақандасу, бақандасса
бақандату
бақандау

bakterııaly, bakterııaly
tyńaıtqysh
bakterııalyq
bakterııataný (bıol.)
baq, baǵy baq ósirý
baq, baǵy baǵyn baılaý baq qusy
baq, baq etý
baqa, baqa aıǵyr
baqa aýyz
baqa bas
baqa kóz
baqaaýyz, baqaaýyz aǵash
baqadaı
baqadaıyn (folk.)
baqajapyraq (ós.),baqajapyraǵy
baqaı, baqaı qımyl
baqaı qýlyq
baqaıqurt (aýrý)
baqaıly
baqaılyq, baqaılyǵy
baqaısha
baqaıshaq, baqaıshaǵy
baqaıshaqtaý
baqaıshyq, baqaıshyǵy
baqal, baqal esep baqal saýda
baqalaq, baqalaǵy
baqaldaý
baqaltaq (sóıl.),boıy baqaltaq
baqalshaq (sóıl.),baqalshaǵy
baqalshaqtaý
baqalshaqty
baqalshy
baqalshyq (bıol.),baqalshyǵy
baqalshylaý
baqalshylyq, baqalshylyǵy
baqan, baqanǵa
baqana (mal aýrýy)
baqanattar (káde)
baqandaı
baqandaı-baqandaı
baqandasý, baqandassa
baqandatý
baqandaý
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бақансалар (этн.)
бақантүртер (этн.)
бақантірес, бақантірес болу
бақантіреске түсу
бақанша
бақаншы
бақаот (өс.)
бақарлы-шақарлы
бақарту (жерг., қырқу)
бақас, бақас болу
бақастасу, бақастасса
бақастау
бақастық, бақастығы
бақасу, бақасса, бақасшы
бақасшы
бақасыз
бақатамақ (мед., зоб),бақатамағы
бақатамақтық (мед.),
бақатамақтығы
бақатіс (зоол.)
бақауыл (көне),бақауылы
бақаша
бақа-шаян, бақа-шаянға
бақашық, бақашығы бақашық
қандала
бақбақ (өс.),бақбағы
бақ-бақ, бақ-бақ ету
бақ-береке
бақ-берекелі
бақ-дәреже
бақ-дәрежелі
бақ-дәулет
бақ-дәулетті
бақи (діни),бақиға кету
бақиласу, бақиласса
бақилық
бақкүндес
бақкүндестік, бақкүндестігі
баққұмар
баққұмарлық, баққұмарлығы
баққыздыру
баққызу, баққызса, баққызшы
бақпалау

baqansalar (etn.)
baqantúrter (etn.)
baqantires, baqantires bolý
baqantireske túsý
baqansha
baqanshy
baqaot (ós.)
baqarly-shaqarly
baqartý (jerg., qyrqý)
baqas, baqas bolý
baqastasý, baqastassa
baqastaý
baqastyq, baqastyǵy
baqasý, baqassa, baqasshy
baqasshy
baqasyz
baqatamaq (med., zob),baqatamaǵy
baqatamaqtyq (med.),
baqatamaqtyǵy
baqatis (zool.)
baqaýyl (kóne),baqaýyly
baqasha
baqa-shaıan, baqa-shaıanǵa
baqashyq, baqashyǵy baqashyq
qandala
baqbaq (ós.),baqbaǵy
baq-baq, baq-baq etý
baq-bereke
baq-berekeli
baq-dáreje
baq-dárejeli
baq-dáýlet
baq-dáýletti
baqı (dinı),baqıǵa ketý
baqılasý, baqılassa
baqılyq
baqkúndes
baqkúndestik, baqkúndestigi
baqqumar
baqqumarlyq, baqqumarlyǵy
baqqyzdyrý
baqqyzý, baqqyzsa, baqqyzshy
baqpalaý
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бақпанды
бақса (жерг., дуал)
бақсы
бақсы-балгер
бақсы-балгерлік, бақсы-балгерлігі
бақсыдай
бақсыеке (атауыш)
бақсыз
бақсыздық, бақсыздығы
бақсы-құшнаш
бақсылық, бақсылығы
бақсыойнақ, бақсыойнағы
бақсырау
бақсы-тәуіп, бақсы-тәуібі
бақсыша
бақтай
бақтақ (зоол.),бақтағы
бақ-талай, бақ-талайынан көру
бақ-талайсыз
бақ-талайсыздық, бақталайсыздығы
бақ-талан (жерг.)
бақ-таландай
бақ-талап, бақ-талабы
бақталас
бақталастық, бақталастығы
бақталастыру
бақталасу, бақталасса
бақташы
бақташылық, бақташылығы
бақташысыз
бақ-тәлей (сөйл. бақ-талай)
бақтияр
бақты
бақтырту, бақтырт, бақтыртты,
бақтыртса
бақтыру
бақуат
бақуаттану, бақуаттанбау,
бақуаттанған
бақуатты
бақұл, бақұл адам бақұл бол (көңіл
айту)

baqpandy
baqsa (jerg., dýal)
baqsy
baqsy-balger
baqsy-balgerlik, baqsy-balgerligi
baqsydaı
baqsyeke (ataýysh)
baqsyz
baqsyzdyq, baqsyzdyǵy
baqsy-qushnash
baqsylyq, baqsylyǵy
baqsyoınaq, baqsyoınaǵy
baqsyraý
baqsy-táýip, baqsy-táýibi
baqsysha
baqtaı
baqtaq (zool.),baqtaǵy
baq-talaı, baq-talaıynan kórý
baq-talaısyz
baq-talaısyzdyq, baqtalaısyzdyǵy
baq-talan (jerg.)
baq-talandaı
baq-talap, baq-talaby
baqtalas
baqtalastyq, baqtalastyǵy
baqtalastyrý
baqtalasý, baqtalassa
baqtashy
baqtashylyq, baqtashylyǵy
baqtashysyz
baq-táleı (sóıl. baq-talaı)
baqtııar
baqty
baqtyrtý, baqtyrt, baqtyrtty,
baqtyrtsa
baqtyrý
baqýat
baqýattaný, baqýattanbaý,
baqýattanǵan
baqýatty
baqul, baqul adam baqul bol (kóńil
aıtý)
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бақұлдастыру
бақұлдасу, бақұлдасса
бақұлдау
бақұлдық, бақұлдық алу
бақша, бақша дақылдары бақша
өсіру
бақша-бау
бақша-баулы
бақшадай
бақ-шақ, бақ-шақ ету
бақшақтасу
бақшақтау
бақшалау
бақшалы
бақшалы-баулы
бақшалық, бақшалығы
бақшаң, бақшаң қағу
бақшаңдау
бақшаңкөз
бақшасымақ (экспр.),
бақшасымағы
бақшашы
бақшашыдай
бақшашылық, бақшашылығы
бақшитқызу, бақшитқызса
бақшиту, бақшит, бақшитты
бақшию, бақши, бақшияды,
бақшиюы
бақшы
бақшыл
бақшылау
бақшырайту, бақшырайт,
бақшырайтты
бақшыраю, бақшырай,
бақшыраяды, бақшыраюы
бақыл, бақаның бақылы
бақылағыш
бақылағыштық, бақылағыштығы
бақылампаз
бақылампаздық, бақылампаздығы
бақылану, бақыланбау, бақыланған
бақыланушы
бақыласу, бақыласса

baquldastyrý
baquldasý, baquldassa
baquldaý
baquldyq, baquldyq alý
baqsha, baqsha daqyldary baqsha
ósirý
baqsha-baý
baqsha-baýly
baqshadaı
baq-shaq, baq-shaq etý
baqshaqtasý
baqshaqtaý
baqshalaý
baqshaly
baqshaly-baýly
baqshalyq, baqshalyǵy
baqshań, baqshań qaǵý
baqshańdaý
baqshańkóz
baqshasymaq (ekspr.),
baqshasymaǵy
baqshashy
baqshashydaı
baqshashylyq, baqshashylyǵy
baqshıtqyzý, baqshıtqyzsa
baqshıtý, baqshıt, baqshıtty
baqshııý, baqshı, baqshııady,
baqshııýy
baqshy
baqshyl
baqshylaý
baqshyraıtý, baqshyraıt,
baqshyraıtty
baqshyraıý, baqshyraı,
baqshyraıady, baqshyraıýy
baqyl, baqanyń baqyly
baqylaǵysh
baqylaǵyshtyq, baqylaǵyshtyǵy
baqylampaz
baqylampazdyq, baqylampazdyǵy
baqylaný, baqylanbaý, baqylanǵan
baqylanýshy
baqylasý, baqylassa
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бақылатқызу, бақылатқызса,
бақылатқызшы
бақылату
бақылау, бақылауға алыну бақылау
диктанты бақылау жұмысы
бақылау-байқау
бақылау-зерттеу
бақылаулы
бақылау-өлшегіш
бақылаусыз
бақылаусыздық, бақылаусыздығы
бақылау-тексеру
бақылаушы
бақылаушылық, бақылаушылығы
бақылауыш, бақылауышы
бақылдақ, бақылдақ құтан (зоол.)
бақылдасу, бақылдасса
бақылдату
бақылдау
бақылдауық, бақылдауық бақа
(зоол.)
бақыр, бақыр ақша бақыр бас
бақыр қазандай
бақыра-бақыра
бақырайту, бақырайт, бақырайтты
бақырайысу, бақырайысса
бақырауық
бақыраш
бақыраштай
бақыраштау
бақыраю, бақырай, бақыраяды,
бақыраюы
бақырдай
бақырлық
бақырту, бақырт, бақыртты,
бақыртса
бақыртып-бажылдату бақыртыпшақырту, бақыртып- шақырт,
бақыртып-шақыртты, бақыртыпшақыртса
бақыру

baqylatqyzý, baqylatqyzsa,
baqylatqyzshy
baqylatý
baqylaý, baqylaýǵa alyný baqylaý
dıktanty baqylaý jumysy
baqylaý-baıqaý
baqylaý-zertteý
baqylaýly
baqylaý-ólshegish
baqylaýsyz
baqylaýsyzdyq, baqylaýsyzdyǵy
baqylaý-tekserý
baqylaýshy
baqylaýshylyq, baqylaýshylyǵy
baqylaýysh, baqylaýyshy
baqyldaq, baqyldaq qutan (zool.)
baqyldasý, baqyldassa
baqyldatý
baqyldaý
baqyldaýyq, baqyldaýyq baqa
(zool.)
baqyr, baqyr aqsha baqyr bas
baqyr qazandaı
baqyra-baqyra
baqyraıtý, baqyraıt, baqyraıtty
baqyraıysý, baqyraıyssa
baqyraýyq
baqyrash
baqyrashtaı
baqyrashtaý
baqyraıý, baqyraı, baqyraıady,
baqyraıýy
baqyrdaı
baqyrlyq
baqyrtý, baqyrt, baqyrtty,
baqyrtsa
baqyrtyp-bajyldatý baqyrtypshaqyrtý, baqyrtyp- shaqyrt,
baqyrtyp-shaqyrtty, baqyrtypshaqyrtsa
baqyrý
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бақыршы, бақыршы бала
бақыршылық, бақыршылығы
бақырып-шақыру
бақырысу, бақырысса
бақыт, бақытқа бөлену
бақытқа жету
бақыт қону
бақыт құсы
бақытгүл (өс.)
бақытсыз
бақытсыздау
бақытсыздық, бақытсыздығы
бал бұлақ
бал дәурен
бал көмей
бал тандай
бал шекер
бал, бал ашу
бал, бал биі
бала, бала бүркіт
бала мінезді бала шақ
бала-бажыр (жерг. бала-шаға)
балабақша
балабасты, балабасты болу
балабастылық, балабастылығы
балаған, балағанға
балағандай
балағансу, балағансы, балағансиды
балағат, балағат сөз
балағаттасу, балағаттасса
балағаттату
балағаттау
балағаттық
балағатшыл
балағызғыш (тех.)
баладай, екі өркеші баладай
бала-екеш
балажан
балажанды
балажандық, балажандығы
балажандылық, балажандылығы
балажапырақ (өс.),балажапырағы
балакіс (кістің төлі)

baqyrshy, baqyrshy bala
baqyrshylyq, baqyrshylyǵy
baqyryp-shaqyrý
baqyrysý, baqyryssa
baqyt, baqytqa bólený
baqytqa jetý
baqyt qoný
baqyt qusy
baqytgúl (ós.)
baqytsyz
baqytsyzdaý
baqytsyzdyq, baqytsyzdyǵy
bal bulaq
bal dáýren
bal kómeı
bal tandaı
bal sheker
bal, bal ashý
bal, bal bıi
bala, bala búrkit
bala minezdi bala shaq
bala-bajyr (jerg. bala-shaǵa)
balabaqsha
balabasty, balabasty bolý
balabastylyq, balabastylyǵy
balaǵan, balaǵanǵa
balaǵandaı
balaǵansý, balaǵansy, balaǵansıdy
balaǵat, balaǵat sóz
balaǵattasý, balaǵattassa
balaǵattatý
balaǵattaý
balaǵattyq
balaǵatshyl
balaǵyzǵysh (teh.)
baladaı, eki órkeshi baladaı
bala-ekesh
balajan
balajandy
balajandyq, balajandyǵy
balajandylyq, balajandylyǵy
balajapyraq (ós.),balajapyraǵy
balakis (kistiń tóli)
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балақ, балағы балақжүн
балақай
балақайлау
балақан (экспр.),балақанға
балақбау
балақ-жең
балақпан (сөйл., сақпан),балақпанға
балақсыз
балақтай, балақтай жүру
балақтау, жүгеріні балақтау
балақты
балақұмар
балалайка
балалайкашы
балалату
балалау
балалы
балалық, балалығы балалық шақ
балалы-шағалы
балама, балама аударма
балама оқулық балама
ұсыныс
баламалау
баламалы, баламалы електр қуаты
баламалық
баламан (муз.),баламанға
баламасыз
баланит (мед.),баланитке, баланиті
баланс, балансқа, балансы
балансир, балансирге, балансирі
балансирлеу
балансирлеуіш, балансирлеуіш
мәшине
баланстау
балансты
баланс-нетто (экон.),баланснеттоға, баланс-неттосы
баланстық, баланстық құн
балант (көне),балант жерге шығысу
балану, баланбау, баланған
балаң, балаң үйрек (саусақ)
балаңдау
балаңдық, балаңдығы

balaq, balaǵy balaqjún
balaqaı
balaqaılaý
balaqan (ekspr.),balaqanǵa
balaqbaý
balaq-jeń
balaqpan (sóıl., saqpan), balaqpanǵa
balaqsyz
balaqtaı, balaqtaı júrý
balaqtaý, júgerini balaqtaý
balaqty
balaqumar
balalaıka
balalaıkashy
balalatý
balalaý
balaly
balalyq, balalyǵy balalyq shaq
balaly-shaǵaly
balama, balama aýdarma
balama oqýlyq balama
usynys
balamalaý
balamaly, balamaly elektr qýaty
balamalyq
balaman (mýz.),balamanǵa
balamasyz
balanıt (med.),balanıtke, balanıti
balans, balansqa, balansy
balansır, balansırge, balansıri
balansırleý
balansırleýish, balansırleýish
máshıne
balanstaý
balansty
balans-netto (ekon.),balansnettoǵa, balans-nettosy
balanstyq, balanstyq qun
balant (kóne),balant jerge shyǵysý
balaný, balanbaý, balanǵan
balań, balań úırek (saýsaq)
balańdaý
balańdyq, balańdyǵy
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балапан, балапанға
балапан шаш
балапандағыш
балапандағыштық,
балапандағыштығы
балапандай
балапандатқызу, балапандатқызса,
балапандатқызшы
балапандату
балапандау
балапанды
балапанқұрт (вет.)
балапанша
балара (зоол.),балара
шаруашылығы
баласу, баласса
баласы: жаз баласы
баласыз
баласыздық, баласыздығы
баласыну, баласынбау, баласынған
баласырау
балату, бір нәрсеге балату
балатуушылық, балатуушылығы
балау, жақсылыққа балау
балаулы
балаулық
балаурау
балауса, балауса азық балауса
құрақ
балаусадай
балаусалану, балаусаланбау,
балаусаланған
балаусалау, балаусалап өсу
балаусалы
балаусалық, балаусалығы
балаусыз
балауыз, балауызы
балауыз мүсін
балауыз шам
балауыз шырмауық (өс.)
балауызағаш (өс.)
балауыздай
балауыздану, балауызданбау,

balapan, balapanǵa
balapan shash
balapandaǵysh
balapandaǵyshtyq,
balapandaǵyshtyǵy
balapandaı
balapandatqyzý, balapandatqyzsa,
balapandatqyzshy
balapandatý
balapandaý
balapandy
balapanqurt (vet.)
balapansha
balara (zool.),balara
sharýashylyǵy
balasý, balassa
balasy: jaz balasy
balasyz
balasyzdyq, balasyzdyǵy
balasyný, balasynbaý, balasynǵan
balasyraý
balatý, bir nársege balatý
balatýýshylyq, balatýýshylyǵy
balaý, jaqsylyqqa balaý
balaýly
balaýlyq
balaýraý
balaýsa, balaýsa azyq balaýsa
quraq
balaýsadaı
balaýsalaný, balaýsalanbaý,
balaýsalanǵan
balaýsalaý, balaýsalap ósý
balaýsaly
balaýsalyq, balaýsalyǵy
balaýsyz
balaýyz, balaýyzy
balaýyz músin
balaýyz sham
balaýyz shyrmaýyq (ós.)
balaýyzaǵash (ós.)
balaýyzdaı
balaýyzdaný, balaýyzdanbaý,
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балауызданған
балауыздату
балауыздау
балауызды
балахана (балкон),балахана
тұрғызу
балаханалы
балаша
бала-шаға
бала-шағалы
бала-шағасыз
балашық, балашығы балашығы
салбырау
балбал
бал-балауса
балбалтас
балбана
балбаңдау (экспр.),балбаңдап жүру
балбас: балбас қой (кәс.)
балбасы (кәс.),балбасын беру
балбер (кәс., ауға балбер байлау
бал-бұл, бал-бұл жайнау
бал-бұлдау, көзі бал-бұлдау
балбыр
балбырасу, балбырасса
балбырату
балбырау
балбырауын (өс.),балбырауынға,
балбырауыны
балгер
балгерлік, балгерлігі
балгерсу, балгерсі, балгерсиді
балгерсіз
балға
балғабалық (зоол.),балғабалығы
балғадай
балғаласу, балғаласса
балғалату
балғалау
балғалы
балға-орақ, балға-орағы
балғасап, балғасабы
балғасыз

balaýyzdanǵan
balaýyzdatý
balaýyzdaý
balaýyzdy
balahana (balkon),balahana
turǵyzý
balahanaly
balasha
bala-shaǵa
bala-shaǵaly
bala-shaǵasyz
balashyq, balashyǵy balashyǵy
salbyraý
balbal
bal-balaýsa
balbaltas
balbana
balbańdaý (ekspr.),balbańdap júrý
balbas: balbas qoı (kás.)
balbasy (kás.),balbasyn berý
balber (kás., aýǵa balber baılaý
bal-bul, bal-bul jaınaý
bal-buldaý, kózi bal-buldaý
balbyr
balbyrasý, balbyrassa
balbyratý
balbyraý
balbyraýyn (ós.),balbyraýynǵa,
balbyraýyny
balger
balgerlik, balgerligi
balgersý, balgersi, balgersıdi
balgersiz
balǵa
balǵabalyq (zool.),balǵabalyǵy
balǵadaı
balǵalasý, balǵalassa
balǵalatý
balǵalaý
balǵaly
balǵa-oraq, balǵa-oraǵy
balǵasap, balǵasaby
balǵasyz
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балға-төс (құрал)
балғаша (тех.)
балғашы
балғашық (тех.),балғашығы
балғашылық, балғашылығы
балғын, балғын шөп
балғындай
балғындану, балғынданбау,
балғынданған
балғындату
балғындау
балғынды
балғындық, балғындығы
балғынырақ
балдай
балдайын (фольк.)
балдақ, балдағы
балдақ (сақина),балдағы
балдақсыз
балдақтамыр (бот.)
балдақтау
балдақты
балдану, балданбау, балданған
балды, балды бармақ балды
өсімдіктер
балдыз
балдыздай
балдыздық, балдыздығы
балдызжан (экспр.),балдызжанға
балдық, балдық жүйе
балдыр (өс.)
балдыр-балғын
балдыр-балдыр
балдыр-батпақ
балдыр-бұлдыр
балдырған, балдырғанға
балдырғандай
балдырғанды
балдырдай
балдыркөк (өс.),балдыркөгі
балдырлану, балдырланбау,
балдырланған
балдырласу, балдырласса

balǵa-tós (qural)
balǵasha (teh.)
balǵashy
balǵashyq (teh.),balǵashyǵy
balǵashylyq, balǵashylyǵy
balǵyn, balǵyn shóp
balǵyndaı
balǵyndaný, balǵyndanbaý,
balǵyndanǵan
balǵyndatý
balǵyndaý
balǵyndy
balǵyndyq, balǵyndyǵy
balǵynyraq
baldaı
baldaıyn (folk.)
baldaq, baldaǵy
baldaq (saqına),baldaǵy
baldaqsyz
baldaqtamyr (bot.)
baldaqtaý
baldaqty
baldaný, baldanbaý, baldanǵan
baldy, baldy barmaq baldy
ósimdikter
baldyz
baldyzdaı
baldyzdyq, baldyzdyǵy
baldyzjan (ekspr.),baldyzjanǵa
baldyq, baldyq júıe
baldyr (ós.)
baldyr-balǵyn
baldyr-baldyr
baldyr-batpaq
baldyr-buldyr
baldyrǵan, baldyrǵanǵa
baldyrǵandaı
baldyrǵandy
baldyrdaı
baldyrkók (ós.),baldyrkógi
baldyrlaný, baldyrlanbaý,
baldyrlanǵan
baldyrlasý, baldyrlassa
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балдырлату
балдырлау
балдырлы
балдырсыз
балдыршөп (өс.),балдыршөбі
балерина, балеринаға
балет
балеттік
балетмейстер, балетмейстерге,
балетмейстері
балжапырақ (өс.),балжапырағы
балжүгері (әс.)
балжыр, балжыр ауыз
балжырау
балиғат, балиғатқа толу
балиғаттық
балиғи (ескі кіт.)
балкон, балконға
балконды
балқаймақ (тағам),балқаймағы
балқайнатпа
балқантану (ғыл.)
балқаңбақ (өс.),балқаңбағы
балқар, балқарлар
балқара (тағам)
балқарағай (өс.)
балқасық, балқасығы
балқаш, балқаш жер
балқашит (хим.),балқашитке,
балқашиті
балқашты
балқоға (өс.)
балқоспақ (түйе),балқоспағы
балқу, балқы, балқиды
балқурай (өс.)
балқұмаршық (өс.),
балқұмаршығы
балқұндақ (поэт.)
балқұрақ (өс.),балқұрағы
балқу, балқы, балқиды
балқығыш
балқығыштық (физ.),
балқығыштығы

baldyrlatý
baldyrlaý
baldyrly
baldyrsyz
baldyrshóp (ós.),baldyrshóbi
balerına, balerınaǵa
balet
balettik
baletmeıster, baletmeısterge,
baletmeısteri
baljapyraq (ós.),baljapyraǵy
baljúgeri (ás.)
baljyr, baljyr aýyz
baljyraý
balıǵat, balıǵatqa tolý
balıǵattyq
balıǵı (eski kit.)
balkon, balkonǵa
balkondy
balqaımaq (taǵam),balqaımaǵy
balqaınatpa
balqantaný (ǵyl.)
balqańbaq (ós.),balqańbaǵy
balqar, balqarlar
balqara (taǵam)
balqaraǵaı (ós.)
balqasyq, balqasyǵy
balqash, balqash jer
balqashıt (hım.),balqashıtke,
balqashıti
balqashty
balqoǵa (ós.)
balqospaq (túıe),balqospaǵy
balqý, balqy, balqıdy
balqýraı (ós.)
balqumarshyq (ós.),
balqumarshyǵy
balqundaq (poet.)
balquraq (ós.),balquraǵy
balqý, balqy, balqıdy
balqyǵysh
balqyǵyshtyq (fız.),
balqyǵyshtyǵy
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балқылдау
балқыма
балқымалы
балқын (поэт.)
балқыну, балқынбау, бақынған
балқытқыш, балқытқыш қышқыл
балқытпа
балқыту
балқытушы
балқытылу
балл (баға),балға, балы бес балл
баллада
балладалық
балласт, балласқа, балласы,
баластар
баллистика
баллистикалық
баллон, баллонға
балмағыз: балмағыз ату
балман, балманға
балмұздақ, балмұздағы
балмұрын (өс.),балмұрынға
балорын (өс.),балорынға
балп: балп ету
балпақ (зоол.),балпағы
балпақ, балпақ аю
балпақ бақа
балпақтай
балпанақ (өс.),балпанағы
балпанақтай
балпанбалық (зоол.),
балпанбалығы
балпаң, балпаң басу
балпаң-балпаң, балпаң-балпаң
басу
балпаңдату
балпаңдау
балпаңдық, балпаңдығы
балпауыштай (сөйл.)
балпаш
балпаю, балпай, балпаяды,
балпаюы
балп-балп, балп-балп ету

balqyldaý
balqyma
balqymaly
balqyn (poet.)
balqyný, balqynbaý, baqynǵan
balqytqysh, balqytqysh qyshqyl
balqytpa
balqytý
balqytýshy
balqytylý
ball (baǵa),balǵa, baly bes ball
ballada
balladalyq
ballast, ballasqa, ballasy,
balastar
ballıstıka
ballıstıkalyq
ballon, ballonǵa
balmaǵyz: balmaǵyz atý
balman, balmanǵa
balmuzdaq, balmuzdaǵy
balmuryn (ós.),balmurynǵa
baloryn (ós.),balorynǵa
balp: balp etý
balpaq (zool.),balpaǵy
balpaq, balpaq aıý
balpaq baqa
balpaqtaı
balpanaq (ós.),balpanaǵy
balpanaqtaı
balpanbalyq (zool.),
balpanbalyǵy
balpań, balpań basý
balpań-balpań, balpań-balpań
basý
balpańdatý
balpańdaý
balpańdyq, balpańdyǵy
balpaýyshtaı (sóıl.)
balpash
balpaıý, balpaı, balpaıady,
balpaıýy
balp-balp, balp-balp etý
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балпиту, балпит, балпитты
балпию, балпи, балпияды,
балпиюы
балпық
балпыл
балпылдақ
балпылдасу, балпылдасса
балпылдату
балпылдау
балсыз
балсырау
балсірі
балта
балтадай
балтажұтар (зоол.)
балталану, балталанбау,
балталанған
балталасу, балталасса
балталату
балталау
балтамтап (ойын),балтамтабы
балтанайза (әск.)
балтасап (өс.),балтасабы
балтасап: балтасап шорағай
(балық)
балтасыз
балтатұмсық (құс),балтатұмсығы
балта-шот
балташы
балташылық, балташылығы
балтозаң (биол.)
балтүк (өс., ақтікен),балтүгі
балтыр, балтыр ет
балтырлы
балтырлық
балуан ж.палуан, балуанға
балуандай
балуандану, балуанданбау,
балуанданған
балуандық, балуандығы
балуансу, балуансы, балуансиды
балуансыну, балуансынбау,
балуансынған

balpıtý, balpıt, balpıtty
balpııý, balpı, balpııady,
balpııýy
balpyq
balpyl
balpyldaq
balpyldasý, balpyldassa
balpyldatý
balpyldaý
balsyz
balsyraý
balsiri
balta
baltadaı
baltajutar (zool.)
baltalaný, baltalanbaý,
baltalanǵan
baltalasý, baltalassa
baltalatý
baltalaý
baltamtap (oıyn),baltamtaby
baltanaıza (ásk.)
baltasap (ós.),baltasaby
baltasap: baltasap shoraǵaı
(balyq)
baltasyz
baltatumsyq (qus),baltatumsyǵy
balta-shot
baltashy
baltashylyq, baltashylyǵy
baltozań (bıol.)
baltúk (ós., aqtiken),baltúgi
baltyr, baltyr et
baltyrly
baltyrlyq
balýan j.palýan, balýanǵa
balýandaı
balýandaný, balýandanbaý,
balýandanǵan
balýandyq, balýandyǵy
balýansý, balýansy, balýansıdy
balýansyný, balýansynbaý,
balýansynǵan
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балуанша
балуыз, балуызы
балхашит (хим.),балхашитке,
балхашиті
балша
балшарап, балшарабы
балшекер (тағам)
балшелек (кәс.),балшелегі
балшиту, балшит, балшитты
балшию, балши, балшияды, балшиюы
балшөп (өс.),балшөбі
балшы
балшы-балгер
балшық, балшығы, балшықтай
балшық-балшық
балшықтай
балшықтану, балшықтанбау,
балшықтанған
балшықтау
балшықты, балшықты тақуа (құс)
балшықша
балшықшы (құс)
балшықшылар (зоол.)
балшылдату
балшылдау
балшылық, балшылығы
балшырын (өс.),балшырынға
бал-шырын, бал-шырынға
бал-шырындай
балшырыш (өс.)
балшытыр (өс.)
балық, балығы, балық майы
балықжай, балықжайға,
балықжайы
балықжегі
балықжойғы
балықжон, балықжонға
балықжуғыш, балықжуғыш
мәшине
балықелек (кәс.),балықелегі
балықкесіртке (зоол.)
балықкөз (өс.)

balýansha
balýyz, balýyzy
balhashıt (hım.),balhashıtke,
balhashıti
balsha
balsharap, balsharaby
balsheker (taǵam)
balshelek (kás.),balshelegi
balshıtý, balshıt, balshıtty
balshııý, balshı, balshııady, balshııýy
balshóp (ós.),balshóbi
balshy
balshy-balger
balshyq, balshyǵy, balshyqtaı
balshyq-balshyq
balshyqtaı
balshyqtaný, balshyqtanbaý,
balshyqtanǵan
balshyqtaý
balshyqty, balshyqty taqýa (qus)
balshyqsha
balshyqshy (qus)
balshyqshylar (zool.)
balshyldatý
balshyldaý
balshylyq, balshylyǵy
balshyryn (ós.),balshyrynǵa
bal-shyryn, bal-shyrynǵa
bal-shyryndaı
balshyrysh (ós.)
balshytyr (ós.)
balyq, balyǵy, balyq maıy
balyqjaı, balyqjaıǵa,
balyqjaıy
balyqjegi
balyqjoıǵy
balyqjon, balyqjonǵa
balyqjýǵysh, balyqjýǵysh
máshıne
balyqelek (kás.),balyqelegi
balyqkesirtke (zool.)
balyqkóz (ós.)
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балықкөздену, балықкөзденбеу,
балықкөзденген
балыққанат (зоол.)
балыққапас
балыққасаптауыш,
балыққасаптауыш мәшине
балықот (өс.)
балықөсірушілік,
балықөсірушілігі
балықөткізгіш
балықсүлік, балықсүлігі
балықтазалағыш,
балықтазалағыш құрал
балықтай
балықтайын (фоьлк.)
балықтандыру
балықтату
балықты
балықша
балықшаруашылық,
балықшаруашылығы
балықшы
балықшыдай
балықшылық, балықшылығы
бальзам
бальзамдау
бальзамдық
бальзамин, бальзаминге,
бальзамині (бот.)
бальнеология (мед.)
бальнеологиялық
бамбара (этнон.)бамбаралар
бамбук, бамбукке, бамбугі
бамиз (жерг.)
бампер (тех.), бамперге, бампері
банан, бананға
банда
бандаж
бандажды
бандала (көне, мата)
бандероль, бандерольға, бандеролі
бандит, бандитке, бандиті
бандиттік

balyqkózdený, balyqkózdenbeý,
balyqkózdengen
balyqqanat (zool.)
balyqqapas
balyqqasaptaýysh,
balyqqasaptaýysh máshıne
balyqot (ós.)
balyqósirýshilik,
balyqósirýshiligi
balyqótkizgish
balyqsúlik, balyqsúligi
balyqtazalaǵysh,
balyqtazalaǵysh qural
balyqtaı
balyqtaıyn (folk.)
balyqtandyrý
balyqtatý
balyqty
balyqsha
balyqsharýashylyq,
balyqsharýashylyǵy
balyqshy
balyqshydaı
balyqshylyq, balyqshylyǵy
balzam
balzamdaý
balzamdyq
balzamın, balzamınge,
balzamıni (bot.)
balneologııa (med.)
balneologııalyq
bambara (etnon.)bambaralar
bambýk, bambýkke, bambýgi
bamız (jerg.)
bamper (teh.), bamperge, bamperi
banan, bananǵa
banda
bandaj
bandajdy
bandala (kóne, mata)
banderol, banderolǵa, banderoli
bandıt, bandıtke, bandıti
bandıttik
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бандура(муз.)
банды
бандылық
банит (көне),банитке, баниті
банк, банкке, банкі
банкаралық
банкет
банкеттік
банкир
банкирлік
банкнот
банкноттық
банкомат, банкомат картасы
банкрот, банкрот болу
банкроттық
банктік
бант, бантқа, банты
бантик, бантикке, бантигі
банту (этнон.),банту тілі
бану (бойжеткен)
баобаб, баобабқа, баобабы, баобабтар
бап (тарау),бабы
бап, бап таңдау
бап, баптардың бабы
бапан (өс.),бапанға
қамыстың бапаны
бапандай
бап-байсалды
бап-балғын
бапкер
бапкерлік, бапкерлігі
бапкер-маман (спорт)
баппен
бапсыз
баптағыш
бапталу
баптандыру
баптану, баптанбау, баптанған
баптанысу, баптанысса
баптасу, баптасса баптату
баптау
баптаулы

bandýra(mýz.)
bandy
bandylyq
banıt (kóne),banıtke, banıti
bank, bankke, banki
bankaralyq
banket
bankettik
bankır
bankırlik
banknot
banknottyq
bankomat, bankomat kartasy
bankrot, bankrot bolý
bankrottyq
banktik
bant, bantqa, banty bantık,
bantıkke, bantıgi bantý
(etnon.),bantý tili baný
(boıjetken)
baobab, baobabqa, baobaby, baobabtar
bap (taraý),baby
bap, bap tańdaý
bap, baptardyń baby
bapan (ós.),bapanǵa
qamystyń bapany
bapandaı
bap-baısaldy
bap-balǵyn
bapker
bapkerlik, bapkerligi
bapker-maman (sport)
bappen
bapsyz
baptaǵysh
baptalý
baptandyrý
baptaný, baptanbaý, baptanǵan
baptanysý, baptanyssa
baptasý, baptassa baptatý
baptaý
baptaýly
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баптаусыз
баптаушы
баптизм, баптизмге, баптизмі
баптист, баптиске, баптисі,
баптистер
баптистік
бапты
баптылық, баптылығы
бапшы
бапшыл
бапшылдық, бапшылдығы
бапылдатқызу, бапылдатқызса,
бапылдатқызшы
бапылдату
бапылдау
бар, бар әлем
бар болғыр
бар білем
бар мәзір, жоқ жай
бараба (этнон.),бараба татарлары
барабан, барабанға барабан қазан
(тех.)
барабандату
барабандау
барабанды, барабанды жинағыш
(тех.)
барабандық
барабаншы
барабар ж.парапар, барабар
аударма
бара-бара
барабарлық, барабарлығы
баракалла (діни., бәрекелді)
барақ, бараққа, барағы
барақ, барақ бұзау
барақ жүн
барақ ит
барақ кілем
барақат (көне, береке)
барақатты (көне)
барақша (үст.)

baptaýsyz
baptaýshy
baptızm, baptızmge, baptızmi
baptıst, baptıske, baptısi,
baptıster
baptıstik
bapty
baptylyq, baptylyǵy
bapshy
bapshyl
bapshyldyq, bapshyldyǵy
bapyldatqyzý, bapyldatqyzsa,
bapyldatqyzshy
bapyldatý
bapyldaý
bar, bar álem
bar bolǵyr
bar bilem
bar mázir, joq jaı
baraba (etnon.),baraba tatarlary
baraban, barabanǵa baraban qazan
(teh.)
barabandatý
barabandaý
barabandy, barabandy jınaǵysh
(teh.)
barabandyq
barabanshy
barabar j.parapar, barabar
aýdarma
bara-bara
barabarlyq, barabarlyǵy
barakalla (dinı., bárekeldi)
baraq, baraqqa, baraǵy
baraq, baraq buzaý
baraq jún
baraq ıt
baraq kilem
baraqat (kóne, bereke)
baraqatty (kóne)
baraqsha (úst.)
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барақы, барақы аю барақы тау
баран, баран ат барандану,
баранданбау, баранданған
барандау
барар-бармас
баратрия (экон.)
барбағытты, барбағытты антенна
барбаң (елік.)
барбаң-барбаң: барбаң-барбаң ету
барбаңдау
бар-бар: бар-бар ету
барбара (мед.)
барбарис (өс.),барбариске,
барбарисі
бар-барлығы (сөйл.)
бар-барша (сөйл.)
барбат (ескі кіт.)
барбиту, барбит, барбитты
барбиыңқы
барбию, барби, барбияды,
барбиюы
барботаждау (кен.)
барботин (хим.),барботинге
барған-тұрған
барғызу, барғызса, барғызшы
барғыздырту, барғыздыртса
барғыш
барғыштау
бард, бардқа, барды
бардай
бардақ ( көне.),бардағы
барельеф, барельефке, барелефі
баржа
баржалы
баржиту, баржит, баржитты
баржию, баржи, баржияды,
баржиюы
бар-жоқ
бар-жоғы, бар-жоғы осы-ақ
барибол (зоол.)
бариглоссия (психол.)
барий, барийге, барийі
барилалия (психол.)

baraqy, baraqy aıý baraqy taý
baran, baran at barandaný,
barandanbaý, barandanǵan
barandaý
barar-barmas
baratrııa (ekon.)
barbaǵytty, barbaǵytty antenna
barbań (elik.)
barbań-barbań: barbań-barbań etý
barbańdaý
bar-bar: bar-bar etý
barbara (med.)
barbarıs (ós.),barbarıske,
barbarısi
bar-barlyǵy (sóıl.)
bar-barsha (sóıl.)
barbat (eski kit.)
barbıtý, barbıt, barbıtty
barbıyńqy
barbııý, barbı, barbııady,
barbııýy
barbotajdaý (ken.)
barbotın (hım.),barbotınge
barǵan-turǵan
barǵyzý, barǵyzsa, barǵyzshy
barǵyzdyrtý, barǵyzdyrtsa
barǵysh
barǵyshtaý
bard, bardqa, bardy
bardaı
bardaq ( kóne.),bardaǵy
barelef, barelefke, barelefi
barja
barjaly
barjıtý, barjıt, barjıtty
barjııý, barjı, barjııady,
barjııýy
bar-joq
bar-joǵy, bar-joǵy osy-aq
barıbol (zool.)
barıglossııa (psıhol.)
barıı, barııge, barııi
barılalııa (psıhol.)
149

барион (астр.),барионға
барисфера
барит, баритке, бариті
баритон, баритонға
баритоншы
барк (кеме),баркке, баркі
баркарола ( өнер)
баркас
барқ, барқ ету
барқадар, барқадар таппау
барқадарлы
барқадарынша
барқан, барқанға
барқанды
барқ-барқ, барқ-барқ ету
барқылдақ
барқылдату
барқылдау
барқын (өс.),барқынға
барқын, барқын тарту
барқындану, барқынданбау,
барқынданған
барқындау
барқынды
барқырасу, барқырасса
барқырату
барқырау
барқырауық
барқыт
барқытағаш (өс.)
барқытгүл (өс.)
барқыттай
барқыттану, барқыттанбау,
барқыттанған
барқыттау
барқытша (көбелек)
барқытшөп (өс.),барқытшөбі
барлау
барлағыш
барлампаз
барлампаздық, барлампаздығы
барлану, барланбау, барланған
барласу, барласса

barıon (astr.),barıonǵa
barısfera
barıt, barıtke, barıti
barıton, barıtonǵa
barıtonshy
bark (keme),barkke, barki
barkarola ( óner)
barkas
barq, barq etý
barqadar, barqadar tappaý
barqadarly
barqadarynsha
barqan, barqanǵa
barqandy
barq-barq, barq-barq etý
barqyldaq
barqyldatý
barqyldaý
barqyn (ós.),barqynǵa
barqyn, barqyn tartý
barqyndaný, barqyndanbaý,
barqyndanǵan
barqyndaý
barqyndy
barqyrasý, barqyrassa
barqyratý
barqyraý
barqyraýyq
barqyt
barqytaǵash (ós.)
barqytgúl (ós.)
barqyttaı
barqyttaný, barqyttanbaý,
barqyttanǵan
barqyttaý
barqytsha (kóbelek)
barqytshóp (ós.),barqytshóbi
barlaý
barlaǵysh
barlampaz
barlampazdyq, barlampazdyǵy
barlaný, barlanbaý, barlanǵan
barlasý, barlassa
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барлату
барлау
барлаушы
барлаушыдай
барлаушылық, барлаушылығы
барлығу, барлық, барлығады
барлығыңқы
барлық, барлығы
барлықтыру
бармақ, бармағы бармақ
басты, көз қысты бармақ
елі
бармақбастылық,
бармақбастылығы
бармақнан (тағам),бармақнанға
бармақсыз
бармақтай
бармақтау
бармен, барменге
барн (физ.),барнға, барны
барограмма (физ.)
барограф (астр.),барографқа,
барографы
барокамера
барокко (өнер), бароккоға, бароккосы
барометр, барометрге, барометрі
барон, баронға
барондық
баронесса (тар.)
барорецептор (биол.),
барорецепторға, барорецепторы
бароскоп (физ.),бароскопқа,
бароскопы
баросыналық (физ.),баросыналық
құбылыс
баротерапия (мед.)
баротроптық (физ.)
барпыл
барпылдасу
барпылдау
барраж (тау-кен),барражға, барражы

barlatý
barlaý
barlaýshy
barlaýshydaı
barlaýshylyq, barlaýshylyǵy
barlyǵý, barlyq, barlyǵady
barlyǵyńqy
barlyq, barlyǵy
barlyqtyrý
barmaq, barmaǵy barmaq
basty, kóz qysty barmaq
eli
barmaqbastylyq,
barmaqbastylyǵy
barmaqnan (taǵam),barmaqnanǵa
barmaqsyz
barmaqtaı
barmaqtaý
barmen, barmenge
barn (fız.),barnǵa, barny
barogramma (fız.)
barograf (astr.),barografqa,
barografy
barokamera
barokko (óner), barokkoǵa, barokkosy
barometr, barometrge, barometri
baron, baronǵa
barondyq
baronessa (tar.)
baroretseptor (bıol.),
baroretseptorǵa, baroretseptory
baroskop (fız.),baroskopqa,
baroskopy
barosynalyq (fız.),barosynalyq
qubylys
baroterapııa (med.)
barotroptyq (fız.)
barpyl
barpyldasý
barpyldaý
barraj (taý-ken),barrajǵa, barrajy
151

барракуда (зоол.)
баррель (кен), баррельге, баррелі
баррикада
баррикадалау
барристер (заң.), барристерге,
барристері
барсазан (зоол.),барсазанға
барсакелмес (алыс)
барсиса (діни)
барт, барт бет
барт-барт, барт-барт жарылу
бартер (экон.), бартерге, бартері
бартерлік
бартиту, бартит, бартитты
бартию, барти, бартияды, бартиюы
бартоқал (жерг., апельсин)
бартолинит (мед.)
барттану (мед.), барттанбау,
барттанған
бартылдату
бартылдау
бару
бару-бармау
барулы (көне)
барушы
барұңғар (еск.)
бархоут (навиг.),бархоутқа,
бархоуты
барша, барша жұрт
баршы (көне)
баршылық, баршылығы
баршын (мата), баршынға
баршын, баршын бүркіт баршын
тарту
баршынгүл (өс.)
баршындай
баршындау
барщина (тар.)
барщиналық
барылдақ, барылдақ қоңыз
барылдату
барылдау

barrakýda (zool.)
barrel (ken), barrelge, barreli
barrıkada
barrıkadalaý
barrıster (zań.), barrısterge,
barrısteri
barsazan (zool.),barsazanǵa
barsakelmes (alys)
barsısa (dinı)
bart, bart bet
bart-bart, bart-bart jarylý barter
(ekon.), barterge, barteri
barterlik
bartıtý, bartıt, bartıtty
bartııý, bartı, bartııady, bartııýy
bartoqal (jerg., apelsın) bartolınıt
(med.)
barttaný (med.), barttanbaý,
barttanǵan
bartyldatý
bartyldaý
barý
barý-barmaý
barýly (kóne)
barýshy
baruńǵar (esk.)
barhoýt (navıg.),barhoýtqa,
barhoýty
barsha, barsha jurt
barshy (kóne)
barshylyq, barshylyǵy
barshyn (mata), barshynǵa
barshyn, barshyn búrkit barshyn
tartý
barshyngúl (ós.)
barshyndaı
barshyndaý
barshına (tar.)
barshınalyq
baryldaq, baryldaq qońyz
baryldatý
baryldaý
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барылдауық, барылдауық торғай
барылдауық үйрек
барымта
барымтадай
барымта-қарымта
барымталау
барымталы
барымталық
барымтасыз
барымташы
барымташыл
барымташылық,
барымтамшылығы
барынша
барыңқырау
барып-келу
барыпқаш (ойын)
барыс, барыс септік (лингв.)
барыс (аң)
барыс-келіс, барыс-келіс саясаты
барыстай
барысу
барысша
барьер, барьерге, барьері
бас, бас айналу
бас(дән) алу
басарқан
басарық
бас(дән) ату
басауру
басәріп
басбайлау
басбалуан
басбармақ
басбәйге
басбилік
басбостандық
бас(дән) жару
басжелкен
басжүлде
басжібін алу
басжіп
басзоотехник

baryldaýyq, baryldaýyq torǵaı
baryldaýyq úırek
barymta
barymtadaı
barymta-qarymta
barymtalaý
barymtaly
barymtalyq
barymtasyz
barymtashy
barymtashyl
barymtashylyq,
barymtamshylyǵy
barynsha
baryńqyraý
baryp-kelý
barypqash (oıyn)
barys, barys septik (lıngv.)
barys (ań)
barys-kelis, barys-kelis saıasaty
barystaı
barysý
baryssha
barer, barerge, bareri
bas, bas aınalý
bas(dán) alý
basarqan
basaryq
bas(dán) atý
basaýrý
basárip
basbaılaý
basbalýan
basbarmaq
basbáıge
basbılik
basbostandyq
bas(dán) jarý
basjelken
basjúlde
basjibin alý
basjip
baszootehnık
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басию
баскейіпкер
баскелісім
баскөкірек
баскөтеру
басқалқа
басқамы
басқату
басқатыру
басқолбасшы
басқұда
басқұрау
басмақала
баснөкер
баспайда
баспошта
бассақтау
бас(дән)салу
бассалу
бассардар
бассұғу
бас сүйек
бас тақырып
бас тарту (келіспеу)
бас тарту (этн.)
бас тігу
бас ұру
басы ашық
бас (муз.)
баса-көктеу
басала (жерг.)
басалай (жерг.)
басалқашы
басалқы, басалқы сөз
басалқы
басалқылы
басалқылық, басалқылығы
басалмандық (сөйл.),
басалмандығы
басар: басар көбейсін (тілек)
басар, басар арқан
басар аяқ
басараз, басараз болу

basııý
baskeıipker
baskelisim
baskókirek
baskóterý
basqalqa
basqamy
basqatý
basqatyrý
basqolbasshy
basquda
basquraý
basmaqala
basnóker
baspaıda
basposhta
bassaqtaý
bas(dán)salý
bassalý
bassardar
bassuǵý
bas súıek
bas taqyryp
bas tartý (kelispeý)
bas tartý (etn.)
bas tigý
bas urý
basy ashyq
bas (mýz.)
basa-kókteý
basala (jerg.)
basalaı (jerg.)
basalqashy
basalqy, basalqy sóz
basalqy
basalqyly
basalqylyq, basalqylyǵy
basalmandyq (sóıl.),
basalmandyǵy
basar: basar kóbeısin (tilek)
basar, basar arqan
basar aıaq
basaraz, basaraz bolý
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басараздық, басараздығы
басаралық, басаралығы
басарқа, басарқасын алдыру
басасаулық, басасаулығы
басасу
басасулану, басасуланбау,
басасуланған
басат, басат жер
басат-басат
басаулық, басаулығы
бас-аяғы
бас-аяқсыз
басаяқты (зоол.)
басаяқтылар (зоол.)
бас-басы, бас-басына
басбау
басбунақ (этн.), басбунағы
басбұзар
басбұзарлық, басбұзарлығы
басбілгі
басжақсы (этн.),басжақсыға,
басжақсысы
бас-жан, бас-жанға
басжіп (тоқыма),басжібі
баскесер
баскесерлік, баскесерлігі
баскетбол
баскетболшы
баскиім
бас-көз, бас-көз болу
бас-көздік, бас-көздігі
баскөкіректі (зоол.)
баскөкіректілер (зоол.)
баскілер (этнон.)
басқа, басқа біреу
басқа-басқа
басқадай
басқадайын
басқақ (мал ауруы),басқағы
басқалай
басқалану, басқаланбау,
басқаланған
басқалау

basarazdyq, basarazdyǵy
basaralyq, basaralyǵy
basarqa, basarqasyn aldyrý
basasaýlyq, basasaýlyǵy
basasý
basasýlaný, basasýlanbaý,
basasýlanǵan
basat, basat jer
basat-basat
basaýlyq, basaýlyǵy
bas-aıaǵy
bas-aıaqsyz
basaıaqty (zool.)
basaıaqtylar (zool.)
bas-basy, bas-basyna
basbaý
basbýnaq (etn.), basbýnaǵy
basbuzar
basbuzarlyq, basbuzarlyǵy
basbilgi
basjaqsy (etn.),basjaqsyǵa,
basjaqsysy
bas-jan, bas-janǵa
basjip (toqyma),basjibi
baskeser
baskeserlik, baskeserligi
basketbol
basketbolshy
baskıim
bas-kóz, bas-kóz bolý
bas-kózdik, bas-kózdigi
baskókirekti (zool.)
baskókirektiler (zool.)
baskiler (etnon.)
basqa, basqa bireý
basqa-basqa
basqadaı
basqadaıyn
basqaq (mal aýrýy),basqaǵy
basqalaı
basqalaný, basqalanbaý,
basqalanǵan
basqalaý
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басқалық, басқалығы
басқарақ
басқарғыш, басқарғыш мәшине
басқарғыш тек (биол.)
басқарғыштық, басқарғыштығы
басқарма
басқармадай
басқармалық, басқармалығы
басқарту, басқарт, басқартты
басқару, басқару орталығы
басқару тақтасы
басқарушы
басқарушылық, басқарушылығы
басқарылу
басқарылушы
басқарылымдық (инф.),
басқарылымдығы
басқарып-төскеру
басқатырушылық,
басқатырушылығы
басқарысу, басқарысса
басқаша
басқашалану, басқашаланбау,
басқашаланған
басқашалау
басқашалық, басқашалығы
басқашарақ
басқосу (терм.)
басқұр
басқұр-бау
басқұрдай
басқұрт (мал ауру)
басқы, басқы ат басқы кезде
басқызу, басқызса, басқызшы
басқылау
басқын, басқынға басқын болу
басқындату
басқындық, басқындығы
басқыншы
басқыншылық, басқыншылығы
басқыш
басқыштап, басқыштап шығу
басқыштау

basqalyq, basqalyǵy
basqaraq
basqarǵysh, basqarǵysh máshıne
basqarǵysh tek (bıol.)
basqarǵyshtyq, basqarǵyshtyǵy
basqarma
basqarmadaı
basqarmalyq, basqarmalyǵy
basqartý, basqart, basqartty
basqarý, basqarý ortalyǵy
basqarý taqtasy
basqarýshy
basqarýshylyq, basqarýshylyǵy
basqarylý
basqarylýshy
basqarylymdyq (ınf.),
basqarylymdyǵy
basqaryp-tóskerý
basqatyrýshylyq,
basqatyrýshylyǵy
basqarysý, basqaryssa
basqasha
basqashalaný, basqashalanbaý,
basqashalanǵan
basqashalaý
basqashalyq, basqashalyǵy
basqasharaq
basqosý (term.)
basqur
basqur-baý
basqurdaı
basqurt (mal aýrý)
basqy, basqy at basqy kezde
basqyzý, basqyzsa, basqyzshy
basqylaý
basqyn, basqynǵa basqyn bolý
basqyndatý
basqyndyq, basqyndyǵy
basqynshy
basqynshylyq, basqynshylyǵy
basqysh
basqyshtap, basqyshtap shyǵý
basqyshtaý
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басқышты
басма (бояу)
басмашы
басмашылық (тар.)басмашылығы
басмия (өс.),басмияға, басмиясы
басмыл (этнон.),басмыл тайпасы
баспа, баспа табақ
баспа (ауру)
баспа-бас, баспа-бас айырбас
баспа-бланкілік, баспа-бланкілік
өнімдер
баспагер, баспагерлер
баспақ, баспағы
баспақ (мал ауруы),баспағы
баспақұрт (этн.)
баспақтай
баспақшыл, басқа түссе
баспақшыл
баспақыл, баспақыл адам
баспаласу, баспаласса
баспалату
баспалау
баспалдақ, баспалдағы
баспалдақсыз
баспалдақтай
баспалдақтату
баспалдақтау
баспалдақты, баспалдақты күмбез
баспалдақша
баспалы, баспалы сырнай
баспалық
баспана
баспанадай
баспаналату
баспаналау
баспаналы
баспанасыз
баспанасыздық, баспанасыздығы
баспасөз, баспасөз агенттігі
баспасөз мәслихаты
баспасөз орталығы
баспасөз хатшысы
баспасөздік

basqyshty
basma (boıaý)
basmashy
basmashylyq (tar.)basmashylyǵy
basmııa (ós.),basmııaǵa, basmııasy
basmyl (etnon.),basmyl taıpasy
baspa, baspa tabaq
baspa (aýrý)
baspa-bas, baspa-bas aıyrbas
baspa-blankilik, baspa-blankilik
ónimder
baspager, baspagerler
baspaq, baspaǵy
baspaq (mal aýrýy),baspaǵy
baspaqurt (etn.)
baspaqtaı
baspaqshyl, basqa tússe
baspaqshyl
baspaqyl, baspaqyl adam
baspalasý, baspalassa
baspalatý
baspalaý
baspaldaq, baspaldaǵy
baspaldaqsyz
baspaldaqtaı
baspaldaqtatý
baspaldaqtaý
baspaldaqty, baspaldaqty kúmbez
baspaldaqsha
baspaly, baspaly syrnaı
baspalyq
baspana
baspanadaı
baspanalatý
baspanalaý
baspanaly
baspanasyz
baspanasyzdyq, baspanasyzdyǵy
baspasóz, baspasóz agenttigi
baspasóz máslıhaty
baspasóz ortalyǵy
baspasóz hatshysy
baspasózdik
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баспасөз-хабаршы
баспатөрелеу
баспатөрелік, баспатөрелігі
баспахана
баспаханашы
баспашы
бассауға, бассауға сұрау
бассауғалау
бассейн, бассейнге, бассейні
бас-сирақ, бас-сирақ үйіту
бассүйексіздер (зоол.)
бассүйектану (мед.),бассүйектану
саласы
бассүйектілер (зоол.)
бассыз
бассыздық, бассыздығы

baspasóz-habarshy
baspatóreleý
baspatórelik, baspatóreligi
baspahana
baspahanashy
baspashy
bassaýǵa, bassaýǵa suraý
bassaýǵalaý
basseın, basseınge, basseıni
bas-sıraq, bas-sıraq úıitý
bassúıeksizder (zool.)
bassúıektaný (med.),bassúıektaný
salasy
bassúıektiler (zool.)
bassyz
bassyzdyq, bassyzdyǵy

БӨЛЕК ЖАЗЫЛАТЫН СӨЗДЕР
қараша үй
үлкен үй (этн.)
қоржын үй
ағаш үй
дабыл үй
тұрғын үй
киіз үй
қара үй
қазақ үй
жер үй
тac жол
машина жол
жалғыз аяқ жол
бас жүлде
бас жіп
бас кейіпкер
бас құда
бас мақала
бас қолбасшы
қоян ерін
қоян жон
қоян жүрек
құба дала
құба жон
құба қалмақ (көне)
құба тал

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

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
он бір
он екі
тоқсан бір
жүз екі
алты жүз
қырық бес
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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

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?
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

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

екі жүз сексен

он үш

жеті жүз жетпіс алты

БІРГЕ ЖАЗЫЛАТЫН СӨЗДЕР
жалғангүл (бот.)
сасықшөп (бот.)
мамықжегілер (биол.)
балара (зоол.)
мүркөбелек (зоол.)
гүлжидек (бот.)
тақуашаян (зоол.)
бүйіргүл (бот

тарбақай (бот.)
құсықтамыр (биол.)
құсықжаңғақ (бот.)
шашақгүл (бот.)
белдікгүлдер (бот.)
белдікқұрт (зоол.)
шөпжыңғыл (бот.)
перітіс (бот.)

мүйізжапырақ (бот.)
мүйізқұйрықтылар (зоол.)
гүлшетен (бот.)
тікенот (бот.)
сепкілгүл (бот.)
киікоты (бот.)
жалғанаяқтылар (зоол.)
талақшөп (бот.)
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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
екітілділік
жанкүйерлік
түрішілік
түраралық
ортағасырлық
онкүндік
мектепшілік
қосөкіметтілік
қосазаматтық
көптілділік
ешкіемер
бірасар
босағаттар
бесіккесалар
атұстар
атсоғар
алтыбасар
атбайлар
тойбастар

майбұршақ (бот.)
бұрандагүл (бот.)
сылдыршөп (бот.)
суықторғай (зоол.)
жорғаторғай (зоол.)
қызылмия (бот.)
сортаңшөп (бот.)
шұбаршөп (бот.)
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

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
шаласауаттылық
шалаөткізгіштік
тұқымқуалаушылық
ауызашар
жертесер
жерсоғар
есікашар
езутартар
біркиер
бірбайлар
тіскебасар
тілашар
сіргежияр
шашсипатар
ұябасар
ұлтабар
тұсаукесер
тоқымқағар
дарагүлділер
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суағар
сауытбұзар
отқасалар
оққағар
некеқияр
қолұстатар
қосбасар
қолтықсүйер
қаптесер
кіндіккесер
есекаяқтылар
еттұмсықтылар
жақауыздылар
жарғаққанаттылар
желбезектыныстылар
желекқанаттылар
жұпжапырақтылар
жылықандылар
иықаяқтылар
көпаяқтылар
көпқанаттылар
күрделігүлділер
қаттықанаттылар
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

қанішер
таусоғар
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
ақынжанды
әйелжанды
дүниежанды
ержанды

даражарнақтылар
бітеумүйізділер
бірұялылар
буынаяқтылар
бауыраяқтылар
бассүйексіздер
баскөкіректілер
балыққоректілер
азқылтықтылар
ашатұяқтылар
ағашкеміргіштер
хатқалта
ықпалшара
әуесерік
ағашаяқ (протез)
ағашжегі
тастаяқ
таяқтастам
асатаяқ
тісағаш
атағаш
әулиеағаш
белағаш
жерағаш
көзбұршақ
көзжақсы
көзжұмбайлық
көзкөрген
көзқарас
көзқұрт
көзмоншақ
көзтаным
көзтаныс
көзтартар
көзтүрткі
көзшалым
арақатынас
арақашықтық
аражік
арасалмақ
екеуара
өзара
ішінара
халықаралық
сыныпаралық
ауыларалық
буынаралық
жоларалық
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қоғамтану

балажанды

салааралық

ДЕФИСПЕН ЖАЗЫЛАТЫН ЕМЛЕСІ ҚИЫН СӨЗДЕР

Кирилше

Латынша

Кирилше

Латынша

адам-күн

adam-kún

ақпараттық-талдау

адам-сағат

adam-saǵat

ақпараттық-іздестіру

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.), атжарағы
ат-жөн (сөйл.)
ат-түйедей, ат-түйедей
қалау
аударыстырыптөңкерістіру
ау-жылым
аузы-аузына
аунатып-қунату
ауру-кесел
ауызба-ауыз
ауыздан-ауызға
аха-халату
аха-халау

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, attúıedeı qalaý
aýdarystyryptóńkeristirý
aý-jylym
aýzy-aýzyna
aýnatyp-qýnatý
aýrý-kesel
aýyzba-aýyz
aýyzdan-aýyzǵa
aha-halatý
aha-halaý

ақты-қара (сөйл.)
ақшыл-қоңырқай
ақыл-дүкен
алғыр-айтқыш
алысып-тырысу
аңыз-әңгіме
арқа-басы
аста-төк
ашына-жай
ашына-жайлық
аяз-боран

aqparattyqtaldaý
aqparattyqizdestirý
aqty-qara (sóıl.)
aqshyl-qońyrqaı
aqyl-dúken
alǵyr-aıtqysh
alysyp-tyrysý
ańyz-áńgime
arqa-basy
asta-tók
ashyna-jaı
ashyna-jaılyq
aıaz-boran

аяқ-қапсыз
аяқ-қаптай

aıaq-qapsyz
aıaq-qaptaı

аялдама-бекініс

аха-хау (од.)
ашта-жап: ашта-жап
журнал
ашу-зілсіз
ашықтан-ашық
ашылып-жұмылу
ашылып-шашылу

aha-haý (od.)
ashta-jap: ashtajap jýrnal
ashý-zilsiz
ashyqtan-ashyq
ashylyp-jumylý
ashylyp-shashylý

aıaldamabekinis
ákim-ámirshi
baǵan-tor
baǵdar-baıan
baǵdar-belgi
baǵyp-kútý
baǵyp-kútýshi
baǵyp-qaǵady
baılanysshyagent (ásk.)
baılaý-baý
baılaý-jip

бала-бажыр
бала-екеш
бал-балауса
бал-бұл

bala-bajyr
bala-ekesh
bal-balaýsa
bal-bul

әкім-әмірші
баған-тор
бағдар-баян
бағдар-белгі
бағып-күту
бағып-күтуші
бағып-қағады
байланысшы-агент
(әск.)
байлау-бау
байлау-жіп
бақ-талай
бақ-талайсыз
бақ-талайсыздық
бақылау-өлшегіш
босып-қашу
боянып-тарану
бу-күш
бура-қотан

baq-talaı
baq-talaısyz
baq-talaısyzdyq
baqylaýólshegish
bosyp-qashý
boıanyp-taraný
bý-kúsh
býra-qotan
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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
күннен-күнге
кітап-альбом
кітап-журнал

bal-buldaý
bapker-maman
(sport)
baspa-bas
baspasózhabarshy
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

бұзау-тайынша
бұзау-торпақ

buzaý-taıynsha
buzaý-torpaq

бұлдыр-белең
бұра-саяқ (көне)

kılogramm-kúsh
kópten-kóp
kóptep-kólemdeý
kúnásizdankúnásiz
kúnbe-kún
kúnbe-kúngi
kúnbe-kúndik
kúndi-kúnge
kúnnen-kúnge
kitap-albom
kitap-jýrnal

қым-ғуыт
қым-қиғаш
мамыра-жай
мән-жай

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
qur-qurlaý
qyzdyqyzdymen
qym-ǵýyt
qym-qıǵash
mamyra-jaı
mán-jaı

нақақтан-нақақ
нақпа-нақ
нақпа-нақтық
өзімен-өзі
өзінен-өзі
өзіне-өзі
сартта-сұрт

naqaqtan-naqaq
naqpa-naq
naqpa-naqtyq
ózimen-ózi
ózinen-ózi
ózine-ózi
sartta-surt

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
құр-құрлау
қызды-қыздымен
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қаз-қалпы
қаз-қалпында
сөзбе-сөз
таулы-тастық
тектен-тек
тектен-текке
тосыннан-тосын
төтеден-төте
турадан-тура
ту-талақайлау
тұр-тұрлау
уда-шу

qaz-qalpy
qaz-qalpynda
sózbe-sóz
taýly-tastyq
tekten-tek
tekten-tekke
tosynnan-tosyn
tóteden-tóte
týradan-týra
tý-talaqaılaý
tur-turlaý
ýda-shý

солтүстік-батыс
солтүстік-шығыс
ұрда-жық
ұрып-жығу
ұрып-соғу
ұшы-қиыр
ұшып-қону
үйді-үйіне
үлкенді-кішілі
фитнес-орталық
ха-хахалау
шабылып-шаншылу

уыз-ұйқы
ұлан-асыр
ұлан-байтақ
ұлан-ғайыр

ýyz-uıqy
ulan-asyr
ulan-baıtaq
ulan-ǵaıyr

шаппа-шап
шартта-шұрт
ізбе-із
іннен-інге

soltústik-batys
soltústik-shyǵys
urda-jyq
uryp-jyǵý
uryp-soǵý
ushy-qıyr
ushyp-qoný
úıdi-úıine
úlkendi-kishili
fıtnes-ortalyq
ha-hahalaý
shabylypshanshylý
shappa-shap
shartta-shurt
izbe-iz
innen-inge

Бас әріппен жазылатын атаулар
Келте тонды Келмембет
Кенже Қара Бағыс
Керқұла атты Кендебай
Кершолақ
Көзбояушы
Көкжорға
Көк тәңірісі
Көкшешайыр
Күлмесхан
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
Озмыш-тегін
Омар шейх мырза
Оспан халиф
Ұлы Петр
Ұста Кәрім
Халифа Алтай

Қазақ тіліндегі қысқарған сөздердің кирилше-латынша тізбесі.
Қосымшалардың жалғануы
Кирилше
ӘЖК (СИК)
АӘДИ
ААҚ (ААО)
АБЖ (АСУ)

Толық атауы
Әлеуметтік жеке код
Адам әлеуетінің даму индексі
Ашық акционерлік қоғам
Автоматтандырылған басқару
жүйесі

Латынша
ÁJK
AÁDI
AAQ
ABJ

Қосымшалардың
жалғануы
ÁJK-ge
AÁDI-ge
AAQ-qa
ABJ-ǵa
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АБҰҒО
(ННЦМР)
АДБ
АЕК (МРП)
АИТВ
АІІБ КТІЖБ

АҚ (АО)
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
БСН

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

ABUǴO

ABUǴO-ga

ADB
AEK
AITV

ADB-ǵa
AEK-ke
AITV-ǵa

AIIB KTIJB

AIIB KTIJB-ǵa

AQ
AQK

AQ-qa
AQK-ge

AQTQ

AQTQ-ǵa

AQSh
AOK

AQSH-qa
AOK-ke

AО́K
AО́SSHK

AО́K-ke
AО́SSHK-ge

ATJ
AHAJ

ATJ-ǵa
AHAJ-ǵa

AHAT

AHAT-qa

ASHQQQ

ASHQQQ-ǵa

AEA
ÁSHB
BAÁ
BAQ
BBK
BDU

AEA-qa
ÁSHB-ge
BAÁ-ge
BAQ-qa
BBK-ga
BDU-ǵa

BJZQ

BJZQ-ǵa

BIN

BIN-ge

BQMÝ

BQMÝ-ǵa

BQO
BО́P
BSN

BQO-ǵa
BО́P-ke
BSN-ge
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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
«ҚазАгроҚаржы
» АҚ
Қаз ҰАУ
ҚазБСҚА
(КазГАСА)
ҚазҒарыш
ҚазМҚПУ
ҚазОРҒИИ
ҚазҰМУ
ҚазҰӨУ

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

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

Жалпы ұлттық табыс
Жауапкершілігі шектеулі
серіктестік
Ішкі жалпы өнім
Ішкі істер басқармасы
Кеден одағы
«Қазақ аграрлық қаржы»
акционерлік қоғамы
Қазақ ұлттық аграрлық
университеті
Қазақ Бас сәулет-құрылыс
академиясы
Қазақ ғарыш агентігі
Қазақ мемлекеттік қыздар
педагогикалық
университеті
Қазақ онкология және
радиология ғылымизерттеу институты
С.Асфендияров атындағы
Ұлттық медицина
университеті
Қазақ ұлттық өнер
академиясы

JUT
JSHS

JUT-qa
JSHS-ǵa

IJО́ (VVP)
IIB (ÝVD)
KO
«QazAgroQa
rjy» AQ
Qaz UAÝ

IJО́-ge
IIB-ge
KO-ǵa
«QazAgroQarjy»
AQ -qa
Qaz UAÝ-ǵa

QazBSQA

QazBSQA-ǵa

QazǴarysh
QazMQPÝ

QazǴarysh-qa
QazMQPÝ-gа

QazORǴII

QazORǴII-ǵa

QazUMÝ

QazUMY-ǵa

QazUО́Ý

QazUО́Ý-ǵa
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ҚазҰПУ

ҚазҰТУ

ҚазҰУ
ҚазХҚжӘТУ
ҚЕБА
ҚҚМУ
ҚҚС (НДС)
ҚМДБ (ДУМК)
ҚМҚПУ
(КГЖПУ)
ҚМЭБИ
(КИМЭП)
ҚӨК (ОПК)
Меммүлікком

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 Бизнесассоциациясы
Казахский университет путей
сообщения
Қосымша құн салығы
Қазақстан мұсылмандары діни
басқармасы
Қазақ Мемлекеттік Қыздар
педагогикалық университеті
Қазақстан Менеджмент,
Экономика және Болжау
институты
Қорғаныс-өнеркәсіп кешені
Мемлекеттік мүлік комитеті

МКК

Мемлекеттік кеден
комитеті

МҚК (ГКП)

Мемлекеттік қазыналық
кәсіпорын
Мемлекеттік санитарлықэпидемиологиялық
қалалық басқармасы
мемлекеттік мекемесі
Машина-трактор стансасы
Президент пен Үкіметтің
актілер жинағы
Тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық
Тұрғын үй құрылыс жинақ
банкі
Тәуелсіз мемлекеттер
достастығы
Ультра дыбысты
(ультрадыбыстық) зерттеу
Ұлттық әл-ауқат қоры (толық
ата-

МСЭҚБ ММ

МТС
ПҮАЖ (САПП)
ТКШ
ТҚЖБ (ЖССБ)
ТМД (СНГ)
УДЗ (УЗИ)
ҰӘАҚ (ФНБ)

QazUPÝ

QazUPÝ-ǵa

QazUTÝ

QazUTÝ-ǵa

QazUÝ
QazHQjÁTÝ

QazUÝ-ǵa
QazHQjÁTÝ-ge

QEBA

QEBA-ǵa

QQMÝ

QQMÝ-ǵa

QQS
QMDB

QQS-ǵa
QMDB-ǵa

QMQPÝ

QMQPÝ-ǵa

QMEBI

QMEBI-ge

QО́K
Memmúlikk
om
MKK

QО́K-ke
Memmúlikkom-ke

MQK (GKP)

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

MSEQB
MM

MKK-ǵa

MTS
PÚAJ
(SAPP)
TKSh

MTS-ǵa
PÚAJ-ǵa

TQJB
(JSSB)
TMD (SNG)

TQJB-ǵa

ÝDZ (ÝZI)

ÝDZ-ǵa

UÁAQ
(FNB)

UÁAQ-qa

TKSH-ǵa

TMD-ǵa
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ШҚО (ВКО)

уы – «Самұрық-Қазына»
ұлттық әл-ауқат қоры)
Ұлттық әл-ауқат қоры (толық
атауы – «Самұрық-Қазына»
ұлттық әл-ауқат қоры)
Ұлттық бірыңғай тестілеу
Ұлттық ғылым академиясы
Ұлттық қауіпсіздік
комитетінің департаменті
Қазақстан Республикасы
«Атамекен» ұлттық
кәсіпкерлер палатасы
Халыққа қызмет көрсету
орталығы
Халықаралық қазақ-түрік
университеті
Шығыс Қазақстан облысы

ШҰАА//ШҰАР
(СУАР)

Шынжаң Ұйғыр автономиялы
ауданы(районы)

ШЫҰ (ШОС)

Шанхай ынтымақтастық
ұйымы
Экономикалық
ынтымақтастық
ұйымы

ҰӘҚ (ФНБ)
ҰБТ (ЕНТ)
ҰҒА (НАН)
ҰҚКД
ҰҚП
ХҚКО (ЦОН)
ХҚТУ (МКТУ)

ЭЫҰ (ОЭС)

UÁQ (FNB)

UÁQ-qa

UBT (ENT)
UǴA (NAN)
UQKD

UBT-ǵa
UǴA-ǵa
UQKD-ǵa

UQP

UQP-ǵa

HQKO
(SON)
HQTÝ
(MKTÝ)
SHQO
(VKO)
SHUAA//SH
UAR
(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
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Шеттілдік сөздер: латыннегізді әліпби бойынша таңбалануы
өзгеретін халықаралық терминдер
Я ӘРПІ БАР СӨЗДЕР
Сөз басында
ЯВАНТРОП
ЯГУАР
ЯГУРА
ЯДКАР
ЯДРО
ЯДРОШЫҚ
ЯКОРЬ
ЯКУДЗА
ЯКУТ
ЯМБ
ЯМШИД
ЯН
ЯНКИ
ЯНТАРЬ
ЯНШАО

ЯРУС
ЯСИН
ЯСЛИ
ЯТРОГЕН
ЯХОНТ
ЯХТА
ЯХТИНГ
ЯХТ-КЛУБ
ЯХТСМЕН
ЯЧЕЙКА
ЯШМА
ЯҺУДИ
ЯППИ
ЯРД
ЯРОЗИТ

Сөз ортасында
АБЛЯЦИЯ
АККУМУЛЯТОР
АЛЬЯНС
АЛЬЯНС
АНТИКОАГУЛЯНТ
АРМЯН
БАЯН
БИЛЬЯРД
БУРЯТ
ВАРЯГ
ГРИЛЬЯЖ
ГУЛЯШ
ДУБЛЯЖ
ЗАРЯД
ИЗОЛЯЦИЯ
ИНГАЛЯТОР
КОМПИЛЯЦИЯ
ОКУЛЯР
ФОРМУЛЯР
ФОРТЕПЬЯНО
ЦИРКУЛЯР
ЭМУЛЯТОР

МУЛЯЖ
КНЯЗЬ
КОНЬЯК
МЫШЬЯК
КОРЯК
ОСЦИЛЛЯТОР
ПОЛЯК
ПОЛЯР
РАЗРЯД
РОЯЛЬ
СЛАВЯН
СНАРЯД
ТРАНСЛЯТОР
ТЮЯМУНИТ
СНАРЯД
ФАРИЯД
ЛЯКРОСС
НИЯЗ
ОТРЯД
ИТАЛЬЯН
МОДУЛЯТОР
МАЯТНИК
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Сөз соңында
АБЕРРАЦИЯ
АВИАЦИЯ
АВТОНОМИЯ
АГЛЮТИНАЦИЯ
АГРЕССИЯ
АКАДЕМИЯ
АККРЕДИТАЦИЯ
АКТИНИЯ
АНАТОМИЯ
АННИГИЛЯЦИЯ
БИОЛОГИЯ
ГЕВЕЯ
ГЕОЛОГИЯ
ДЕМОКРАТИЯ
ИРРИГАЦИЯ
КОМПАНИЯ
ЛИКВИДАЦИЯ
САНКЦИЯ
СУДЬЯ
ТЕХНОЛОГИЯ
ФАРМАКОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭСКАДРИЛЬЯ

АУДИЕНЦИЯ
АССИГНАЦИЯ
АТРИБУЦИЯ
БАКАЛЕЯ
ГЕРЦОГИНЯ
АППЕНДИКУЛЯРИЯ
ГРАФИНЯ
ИДЕЯ
АМУЗИЯ
ЛАДЬЯ
ЛОТОРЕЯ
МАГИЯ
АЛЛЕГОРИЯ
АЛЬГЕОЛОГИЯ
ЛЮТНЯ
АМНЕЗИЯ
РУПИЯ
ТРАНШЕЯ
ШТОЛЬНЯ
АНИМАЦИЯ
АННИГИЛЯЦИЯ
АЛЛЕЯ
АКЦИЯ
БЮРОКРАТИЯ

2 Ю ӘРПІ БАР СӨЗДЕР
Сөз басында және сөз соңында
ЮАНЬ
ЮМОР
ЮЗАНС
ЮГЛОН
ЮНИОР
ЮНКЕР
ЮЗЕР
ЮНГА
ЮРА
ЮТ
ЮПИТЕР
ЮЛИАН ПЕРИОДЫ
ЮНГ МОДУЛІ
ЮСТЕРЛЕУ
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЮРА ЖҮЙЕСІ
ЮВЕНИЛ СУЛАР

ЮВЕНЛИН
ЮГРА
ЮГУРТ СОҒЫСЫ
ЮДОЛЬ
ЮЕНИ
ЮНЕСКО
ЮВЕНАЛИИ
ЮРИСДИКЦИЯ
ЮБИЛЕЙ
ЮБИЛЯР
ЮВЕЛИР
ЮМОРЕСКА
ЮМОРИСТ
ЮРИС
Сөз соңында
МЕНЮ
ЭКЮ
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Сөз ортасында
АБСОЛЮТ
АВАНТЮРА
АГГЛЮТИНАЦИЯ
АДЪЮТАНТ
АЛЛЮВИЙ
АЛЬЮМЕЛЬ
АЛЮМИНИЙ
БЛЮМИНГ
БОРДЮР
БРОШЮРА
БЮВЕТ
БЮЛЛЕТЕНЬ
БЮЛЛЕТЕНЬ
БЮЛЛЕТЕНЬ
БЮРО
БЮРО
ВАЛЮТА
ВОЛЮНТАРИЗМ
ГАЛЛЮЦИНАЦИЯ
ГИПЮР
ГЛЮКОЗА
ГРАВЮРА
ДЕБЮТ
ДЕБЮТАНТ
ДЗЮДО
ДЮШЕС
ИЛЛЮМИНАТОР
ИЛЛЮСТРАЦИЯ
КАПСЮЛЬ
КАРБЮРАТОР
КАЮТА
КОММЮНИКЕ
КОММЮНИКЕ
КОНЪЮГАЦИЯ
КЮВЕТ
КЮРИЙ
КЮРИТЕРАПИЯ
ЛИНОГРАВЮРА
ЛЮК
ЛЮКС
ПОЛЮС

ЛИНОГРАВЮРА
ЛЮТНЯ
МИНИАТЮРА
НАТЮРМОРТ
КОНЪЮГАЦИЯ
КЮРИЙ
ЛЮК
НОКТЮРН
НЬЮСМЕЙКЕР
НЮАНС
ОККЛЮЗИЯ
ПАРАШЮТ
ФОТОЭТЮД
ЭЛЮЕНТ
КЮРИТЕРАПИЯ
ПАРФЮМЕР
КЮВЕТ
ПЕДИКЮР
ПЛЮРАЛИЗМ
ПРОДЮСЕР
РЕЗОЛЮЦИЯ
СЮЗЕРЕН
СЮРРЕАЛИСТ
ТРЮК
ТРЮМ
ТРЮФЕЛЬ
ТЮБИНГ
ТЮЯМУНИТ
УВЕРТЮРА
ФЛЮОРОГРАФ
ФЛЮОРОЗ
ФЬЮЧЕРС
ЭТЮД
ФЮЗЕЛЯЖ
ЦЕЛЛЮЛОЗА
ШЛЮЗ
ШЛЮП
ЭВОЛЮЦИЯ
ЭВОЛЮЦИОНИСТ
ДЗЮДО
ТЮЛЬ

3 Ц ӘРПІ БАР СӨЗДЕР
Сөз басында
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ЦЕДЕНТ
ЦЕЙТНОТ
ЦЕЙХГАУЗ
ЦЕЛЛОФАН
ЦЕЛЛУЛОИД
ЦЕЛЛЮЛОЗА
ЦЕМЕНТ
ЦЕНАНОБИОЗ
ЦЕНЗ
ЦЕНЗУРА
ЦЕНОБИОЗ
ЦЕНОГЕНЕЗ
ЦЕНОЗ
ЦЕНТ
ЦЕНТНЕР
ЦЕНТРИЗМ
ЦЕНТРИФУГА
ЦЕХ
ЦЕХ
ЦИАН
ЦИБАЛАНДАР
ЦИГЕЙКА
ЦИКЛ
ЦИКЛ
ЦИКЛОН
ЦИЛИНДР
ЦИМБАЛ
ЦИРК
ЦИРКУЛЬ
ЦИРКУЛЯР
ЦИСТЕРНА
ЦИТОЛОГ
ЦИТОПЛАЗМА
ЦИТОЭКОЛОГИЯ
ЦИТРА
ЦОКОЛЬ

ЦИФР
ЦУКАТ
ЦУНАМИ
ЦЕЗИЙ
ЦЕЙЛОН
ЦЕЛОСТАТ
ЦЕФЕРА
ЦИКЛОГРАММА
ЦЕНТРИФУГА
ЦАРИЗМ
ЦИТАДЕЛЬ
ЦИТАТА
ЦИТОЛОГ
ЦИТОПЛАЗМА
ЦИТОЭКОЛОГИЯ
ЦИТРА
ЦИТРАМОН
ЦИТРАМОН
ЦИТРУС
ЦИФЕРБЛАТ
ЦИФР
ЦУКАТ
ЦИФЕРБЛАТ
ЦУНАМИ
ЦЕЗИЙ
ЦЕЙЛОН
ЦЕЛОСТАТ
ЦИТРУС
ЦЕФЕРА
ЦИКЛОГРАММА
ЦЕНТРИФУГА
ЦАРИЗМ
ЦИТАДЕЛЬ
ЦИТАТА
ЦИТОЛОГ
ЦЫГАН

Сөз ортасында
АБСОРБЦИЯ

ДЕКОРАЦИЯ

АБСТРАКЦИЯ

ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ

АДЕНОКАРЦИНОМА

ДЕСОРБЦИЯ

АКАРИЦИДТЕР

ДЕФИЦИТ

АКЦЕНТ

ДЕЦИГРАММ

АКЦИЗ

ДЕЦИЛИТР
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АКЦИЯ

ИРРАЦИОНАЛ

АЛЬГИЦИДТЕР

КАЛЬЦИЙ

АНТИЦИКЛОН

КАЛЬЦИТ

АНТИЦИОН

КАРЦЕР

АНТИЦИОПАТИЯ

КАНЦЛЕР

АНТРАЦЕН

КОНСОРЦИУМ

АНТРАЦИТ

КОНЦЕРН

АПЛАЦЕНТАЛ

КОНЦЕРТ

АППЕРЦЕПЦИЯ

КОНЦЕССИЯ

АТТРАКЦИОН

КОНЦЛАГЕРЬ

АУКЦИОН

ПРОЦЕСС

АЦЕТАТ

ЛАНЦЕТНИК

АЦЕТИЛЕН

ЛЕЙЦИТ

АЦТЕК

ЛИЦЕЙ

БАРОРЕЦЕПТОР

ЛИЦЕНЗИАР

БАЦИЛДЕР

ЛОЦМАН

БАЦИЛЛА

ЛЮМИНЕСЦЕНТТІК

БАЦИТРАЦИН

МАТРИЦА

БЕНЕФИЦИАР

МЕДИЦИНА

БИОЦЕНОЗ

МИЕЛОЦИТ

БОЦМАН

МИКРОЦЕФАЛ

БРУЦЕЛЛЕЗ

МИЛИЦИОНЕР

ВАРИАЦИЯ

МИСТИЦИЗМ

ВЕГЕТАЦИЯ

МОНОЦИТ

ГАЛЛИЦА

МОНЦОНИТ

ГАЛЛЮЦИНАЦИЯ

МОТОЦИКЛ

ГЕРБИЦИД

МУНИЦИПАЛИТЕТ

ГЕРЦОГ

НАРЦИСС

ГЕРЦОГИНЯ

НЕОЦЕРЕБЕЛЛУМ

ГИАЦИНТ

НУНЦИЙ

ГИСТИОЦИТ

ОФИЦЕР
173

ГЛИЦЕРИД

ПАЦИФИСТ

ГЛИЦЕРИН

ПЛАЦКАРТ

ГОЛОЦЕН

ПЛЕРОЦЕРКОИД

ГРАЦИЯ

ПОЛИЦЕЙ

ДЕВИАЦИЯ

ПОЛИЦМЕЙСТЕР

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПРИНЦИП

КОЛЛЕКЦИЯ

ЭКОЦИД

ОФИЦЕР

ДЕРИВАЦИЯ

ПОТЕНЦИАЛ

ЭКСЦЕДЕНТ

ПРОЦЕСС

ФАГОЦИТОЗ

ПУБЛИЦИСТ

ФАЦИЯ

ПУНКЦИЯ

ФРАНЦУЗ

РАЦИОНАЛ

ХАЛЦЕДОН

РЕЦИДИВ

ЭКЗОЦИТОЗ

РЫЦАРЬ

ЭКОЦИД

СТРЕПТОЦИД

КАЛЬЦЕКС

СУИЦИД

ЭКСЦЕДЕНТ

ТИУРОЦИЛЛ

ЭНЦЕФАЛИТ

УНЦИЯ

ТРАНСКРИПЦИЯ

Сөз соңында
АБЗАЦ

МЕГАГЕРЦ

БРОНЕНОСЕЦ

НЕНЕЦ

ГЕРЦ

ФАЛЬЦ

КВАРЦ

ФОРЗАЦ

КИЛОГЕРЦ

ШПРИЦ

4 Щ ӘРПІ БАР СӨЗДЕР
Сөз басында
ЩЕТКА

ЩИТ

ЩЕТКАЛА

ЩИ
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Сөз ортасында
БАРЩИНА

ПОМЕЩИК

МЕЩАН

ПРАПОРЩИК

Сөз соңында
БОРЩ

ПЛАЩ

5 Э ӘРПІ БАР СӨЗДЕР
Сөз басында
ЭБОНИТ

ЭКОНОМАЙЗЕР

ЭВАКУАЦИЯ

ЭКОНОМИСТ

ЭВКАЛИПТ

ЭКОНОМИЯ

ЭВОЛЮЦИОНИСТ

ЭКОЦИД

ЭВРИОКСИБИОНТ

ЭКРАН

ЭВФЕМИЗМ

ЭКСГУМАЦИЯ

ЭВФОНИЯ

ЭКСГАУСТЕР

ЭДАСФЕРА

ЭКСКЛЮЗИВТІ

ЭЙДЕТИЗМ

ЭКСПАНСИОНИЗМ

ЭКВАЙРИНГ

ЭКСКУРСИЯ

ЭКВИВАЛЕНТ

ЭСКПОНЕНТ

ЭКВИЛИБРИСТ

ЭКСПАТРИАНТ

ЭКИПАЖ

ЭКСПЕДИЦИЯ

ЭККАУТИНГ

ЭКСПЛИКАЦИЯ

ЭКСКУРСИЯ

ЭТИКА

ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ

ЭНДШПИЛЬ

ЭКСЦЕДЕНТ

ЭНЕОЛИТ

ЭЛЕВАТОР

ЭНЕРГЕТИК

ЭЛЕГИЯ

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

ЭЛЕКТОРАТ

ЭПИГОН

ЭЛИЗИЯ

ЭНЦЕФАЛИТ

ЭМАЛЬ

ЭПИГРАФ

ЭМОЦИЯ

ЭПИГРАФИКА
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ЭМПИРИЗМ

ЭПИДЕМИОЛОГ,

ЭМУЛЯТОР

ЭПИЛОГ

ЭНДЕМИЗМ

ЭПИЛЯЦИЯ

ЭНДОГАМИЯ

ЭПИТЕТ

ЭПИФАУНА

ЭТЮД

ЭПОПЕЯ

ЭФФУЗИЯ

ЭСКАЛАТОР

ЭЛЕКТР

ЭССЕ

ЭЛЕМЕНТ

ЭСТЕТИКА

ЭКРАН

ЭТАН

ЭТАЗОЛ

Сөз ортасында
АГРОЭКОЖҮЙЕ

КИНОЭПОПЕЯ

АНАЭРОБ

КЭШ

АУТЭКОЛОГИЯ

МИЕЛОПОЭЗ

АЭРОСТАТИКА

МИНИТРЭК

АЭРОФЛОТ

МЭР

БЕЛЬЭТАЖ

ПОЛИЭФИР

ИГРЭК

ДУЭЛЬ

ПОЭТИКА

СЭР

РАДИОЭФИР

ДУЭТ

РИЭЛТОР

ФОТОЭТЮД

РЭКЕТ

АЭРОГРАФ

СУБЭЛИТА

Сөз соңында
АЛОЭ

КАНОЭ

АПНОЭ

КАРАТЭ

АФОРФЭ

Ф ӘРПІ БАР СӨЗДЕР
Сөз басында
ФАБРИКАТ

ФЕЙЕРВЕРК
176

ФАВОРИТ

ФЕЛЬЕТОН

ФАЗОМЕТР

ФЕНИКС

ФАЙЛ

ФЕНОМЕН

ФАКС

ФЕРЗЬ

ФАКТ

ФЕРМЕНТ

ФАКУЛЬТЕТ

ФИЗИАТР

ФАНАТИК

ФАРМАКОЛОГ

ФАРМАЦЕВТ

ФЕРЗЬ

ФАШИСТ

ФЕРМЕНТ

ФЕЙЕРВЕРК

ФИЗИАТР

ФЕЛЬЕТОН

ФИЗИОЛОГ

ФЕНИКС

ФИЛАНТРОП

ФЕНОМЕН

ФИЛОЛОГ

ФИЛОСОФИЯ

ФАРМАЦЕВТ

ФИЛЬМ

ФЛЕГМАТИК

ФИНАНС

ФЛЕШКА

ФОНЕТИКА

ФАРМАКОЛОГ

ФОРМА

ФАШИСТ

Сөз ортасында
АВТОФУРГОН

АНАФОРА

АЛЛОФОН

АПОФЕМА

АЛЬФА

АРИФМЕТИКА

АМФИБИЯ

АФФЕКТ

АМФОРА

АФФИКС

АРИФМОМЕТР

АФФИНАЖ

АСФАЛЬТ

АФФРИКАТ

АФОРФЭ

АНТОФЕИН

КОЭФФИЦИЕНТ

АНАФАЗА

РЕФОРМА

ТЕЛЕФОН

Сөз соңында
АВТОГРАФ

АРХЕОГРАФ
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АМОРФ

АУКСОНОГРАФ

АПОСТРОФ

АЭРОГРАФ
7 В ӘРПІ БАР СӨЗДЕР

Сөз басында
ВАКУУМ

ВАТМАН

ВАКЦИНА

ВАТТ

ВАЛЕНТТІ

ВЕЛОСИПЕД

ВАЛЬС

ВАХТЁР

ВАЛЮТА

ВАРЯГ

ВАНАДИЙ

ВЕЛОКРОСС

ВАРИАНТ

ВЕЛЬВЕТ

ВАРИАЦИЯ

ВЕЛЮР

ВАРЬЕТЕ

ВЕРТИКАЛЬ

ВЕКТОР

ВИНЬЕТКА

ВЗВОД

ВОЛЕЙБОЛ

ВИКИНГ

ВОЛОНТЁР

ВИНЬЕТКА

ВОЛЬТ

ВИОЛОНЧЕЛЬ

ВОЛЬФРАМ

ВИРТУАЛДЫ

ВОЛЮНТАРИЗМ

ВИТАМИН

ВОТУМ

ВОЛЬФРАМИТ

ВАРИАТИВ

Сөз ортасында
АББРЕВИАТУРА

АВТОДИСПЕТЧЕР

АВАНЛОЖА

АВТОКЛУБ

АВАНС

АВТОКЛАБ

АВАНС

АКВАМАРИН

АВАНТЮРА

АКВАЛАНГ

АВИААПАТ

АВТОЖУУ

АВИАБАЙЛАНЫС

АВТОИНСПЕКТОР

АДВЕРБИАЛ

АКВАРИУМ

АДВОКАТ

АЛЬВАНИТ
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АДЕНОВИРУСТАР

АЛЬВЕОКОКК

АЙВА

АЙОВАН

ЭКСКАВАТОР

АЛЬВЕОЛА

Сөз соңында
АБЛАТИВ

ДЕТЕКТИВ

АБРАЗИВ

ДИАПОЗИТИВ

АККРЕДИТИВ

ИМПЕРАТИВ

АККУЗАТИВ

ИНДИКАТИВ

АКТИВ

ЛЕЙТМОТИВ

АНКЛАВ

ЛОКОМОТИВ

АПЕРИТИВ

НЕГАТИВ

БЕФСТРОГАНОВ

ОБЪЕКТИВ

ГЕНЕРАТИВ

ПАССИВ

ГЕНИТИВ

ПОЗИТИВ

РЕЦИДИВ

РЕАКТИВ

ФИКСАТИВ

РЕЗЕРВ

ЭКСКЛЮЗИВ

ФРИКАТИВ

8 Қайталама сс, мм, лл, тт, фф, нн, бб, рр, пп, дд, кк, уу дыбыстарын
білдіретін әріптер бар сөздер
ӘРІП ТІРКЕСІ: СС
АССАМБЛЕЯ
АКСЕССУАР
АРМРЕССЛИНГ
АССОРТИ
АССИГНАЦИЯ
АССИМИЛЯЦИЯ
АССИМИЛЯЦИЯЛАНУ
АССИМИЛЯЦИЯЛАУ
АССИСТЕНТ
АССИСТЕНТТІК
КОМИССАР
КОМИССАРИАТ
КОМИССАРЛЫҚ
КОМИССИЯ

АССОНАНС
АССОЦИАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯЛАНУ
АССОЦИАЦИЯЛЫҚ
СТЮАРДЕССА
БАРИГЛОССИЯ
БАРОНЕССА
БАССЕЙН
БИССЕКТРИСА
БИОМАССА
КРОСС
МАССА
МАССАГЕТ
МАСС-МЕДИА

БРАСС
ГЕНЕРАЛИССИМУС
ГЕНЕРАЛИССИМУСТЫҚ
ГЛИССАНДО
ГЛОССА
ГЛОССАРИЙ
ГЛОССЕМАТИКА
ГРОССМЕЙСТЕР
ДИССЕРТАНТ
ДИССЕРТАЦИЯ
ПАССАЖ
ПАССИВ
ПАССИОНАР
ПЕССИМИЗМ
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КОМИССИЯЛЫҚ
КОМПРЕСС
КОНГРЕСС
КОНГРЕССМЕН
ДИССЕРТАЦИЯЛЫҚ
ДИССИМИЛЯЦИЯЛАНУ
ДИССОНАНС
КЛАССИЦИЗМ
ТРАССА
ЦЕССИОНАРИЙ

МАММОЛОГИЯ
МИССИОНЕР
МИССИОНЕРЛІК
МИССИЯ
ИНКАССАТОР
ИНКАССАЦИЯ
КАССИР
РЕНЕССАНС
ЦЕССИОНАРИЙ
ЦЕССИЯ

ПРЕССИНГ
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
ПРОГРЕСС
ПРОГРЕССИЯ
КЛАССИК
КЛАССИКАЛЫҚ
КЛАССИФИКАТОР
СЕССИЯ
ЦЕССИОНАРИЙ
ШОССЕ

ӘРІП ТІРКЕСІ: ММ
АММИАК
АММОНИЙ
АСИММЕТРИЯ
ГАММА
ГЕМОГРАММА
ГРАММ
ГРАММАТИКА
ГРАММАТИКАЛЫҚ
ГРАММ-АТОМ
КОММУНИЗМ
КОММУТАТОР
КОММУТАЦИЯ
ТЕЛЕГРАММ

ГРАММОФОН
ДЕЦИГРАММ
ДИАГРАММА
ДИЛЕММА
ИДЕОГРАММА
ИММИГРАНТ
ИММИГРАЦИЯ
ИММУНИТЕТ
ИММУНДЫҚ
ПРОГРАММИСТ
РАДИОГРАММА
САММИТ
СИММЕТРИЯ

КИЛОГРАММ
КОММЕНТАРИЙ
КОММЕНТАТОР
КОММЕНСАЛИЗМ
КОММЕРЦИЯ
КОММЕРЦИЯЛЫҚ
КОММИВОЯЖЕР
КОММУНА
КОММУНАЛДЫҚ
МОНОГРАММА
ОРФОГРАММА
ОРФОГРАММАЛАУ
ФОНОГРАММА

ӘРІП ТІРКЕСІ: ЛЛ
АЛЛЕГОРИЯ
АЛЛЕРГИЯ
АЛЛЕРГОЛОГ
АЛЛЕГРО
АЛЛЕРГИЯ
АЛЛЕЯ
АЛЛИГАТОР
АЛЛИТЕРАЦИЯ
АЛЛО
АЛЛОНЖ

АЛЛОФОН
АЛЛЮВИЙ
АЛЛЮЗИЯ
АПЕЛЛЯЦИЯ
АРТИЛЛЕРИЯ
АРТИЛЛЕРИЯЛЫҚ
БАЛЛ
БАЛЛАСТИКА
БАЛЛАДА
БАЛЛОН

БЕРИЛЛ
БЕРИЛЛИЙ
БИЛЛЬЯРД
БИЛЛИОН
БИМЕТАЛЛ
БРУЦЕЛЛЕЗ
БЮЛЛЕТЕНЬ
ГАЛЛЮЦИНАЦИЯ
ГОЛЛАНД
ГОРИЛЛА

ИНТЕЛЛЕКТ
ИЛЛЮМИНАТОР
ИЛЛЮМИНАЦИЯ
ИЛЛЮСТРАЦИЯ
ДОЛЛАР
КИЛЛЕР
КОЛЛЕДЖ

КОЛЛОИД
КОЛЛОКВИУМ
КРИСТАЛЛ
КИРИЛЛИЦА
КОЛЛЕКТИВ
МЕТАЛЛ
МЕТАЛЛОИД

МИЛЛЕНАРИСТІК
МИЛЛЕНИУМ
МИЛЛИАРД
МИЛЛИГРАММ
МИЛЛИМЕТР
МИЛЛИОН
МУЛЬТИМИЛЛИОНЕР
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КОЛЛЕКТОР
КОЛЛЕКЦИЯ
КАЛЛИГРАФИЯ
ПАРАЛЛЕЛЬ
СИЛЛАБУС
СИЛЛАБИЗМ
ТАЛЛИЙ

МЕТАЛЛОФОН
МЕТАЛЛУРГИЯ
МИЛЛАДИ
ТРОЛЛЕЙБУС
ТРИЛЛЕР
ХОЛЛ
ЦЕЛЛОФАН

НОВЕЛЛА
ПАЛЛАДИЙ
ПАРАЛЛЕЛОГРАММ
ЦЕЛЛУЛОИД
ЦЕЛЛЮЛОЗА
ШИЛЛИНГ
ЭЛЛИПС

ӘРІП ТІРКЕСІ: ТТ
АТТЕСТАТ
АТТЕСТАТТАУ
АТТИК (СӘУЛЕТ)
АТТРАКЦИОН
АТТРАКЦИЯ

ГЕКТОВАТТ
ГЛОТТОГЕНЕЗ
ГЛОТТОГЕНИЯ
ГЛОТТОГЕНИЯЛЫҚ
ГЛОТТОЛОГИЯ

КИЛОВАТТ
КОТТЕДЖ
ҚЫСҚАМЕРЗІМДІ ТРАТТА
НЕТТО
ВАТТ

ӘРІП ТІРКЕСІ: ФФ
АФФЕКТ
АФФИКС
АФФИНАЖ
АФФИНАЦИЯ
АФФРИКАТ

ДИФФЕРЕНЦИАЛ
КОЭФФИЦИЕНТ
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ
ДИФФУЗИЯ
ДИФФУЗОР

СУФФИКС
СУФФОЗИЯ
ТУФФИТ (ТАУ-КЕН)
ЭФФУЗИЯ
ЭФФЕКТ

ӘРІП ТІРКЕСІ: НН
АННЕКСИЯ
АННИГИЛЯЦИЯ
АННОТАЦИЯ
АННУИТЕТТІК
АНТЕННА

БАННЕР
БЕННЕТТИТ
ВАННА
ИННОВАЦИЯ
КОННОТАЦИЯ

МЕГАТОННА
СПИННИНГ
ТЕННИС
ТОННА
ТОННАЖ

ӘРІП ТІРКЕСІ: ББ
АББРЕВИАТУРА
ГАББРО

ГИББОН
ЛОББИСТІК

ХОББИ
ЛОББИ

ӘРІП ТІРКЕСІ: РР
АБЕРРАЦИЯ
АНТЕРРИНУМ
БАРРАЖ
БАРРЕЛЬ
БАРРИКАДА
ПОПУРРИ

БАРРИСТЕР
ВАРРАНТ
ГЕМОРРОЙ
ИРРАЦИОНАЛ
ИРРАЦИОНАЛИЗМ
ТЕРРОРИСТ

КОРРЕКТОР
КОРРЕКТУРА
КОРРЕСПОНДЕНТ
КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ
КОРРОЗИЯ
ФЕРРОГРАФИЯ
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СЮРРЕАЛИСТ
СПАРРИНГ

ТЕРРОРИЗМ
ТЕРРИТОРИЯ

ФЕРРОҚОРЫТПА
ФЕРРОМАГНИТ

ӘРІП ТІРКЕСІ: ПП
АППАРАТ
АППАРЕЛЬ
АППЕНДИКС
АППЕРКОТ

АППЛИКАТА
АППРОКСИМАЦИЯ
ГИППОПОТАМ
ИППОДРОМ

ОППОЗИЦИЯ
ОППОНЕНТ
ОППОРТУНИЗМ
ЯППИ

ӘРІП ТІРКЕСІ: ДД
АШАДДЫ
БӘДДАРЛЫҚ

БУДДА
БУДДИЗМ

ҚҰДДЫ
МАДДҰҒА

ӘРІП ТІРКЕСІ: КК
АККОМПАНЕМЕНТ
АККОМПАНИАТОР
АККОРД
АККОРДЕОН
АККОРДТЫҚ
ГОНОКОКК
МЕНИНГОКОКК
ОККАЗИОНАЛ
ОККЛЮЗИЯ

АККРЕДИТАЦИЯ
АККРЕДИТИВ
АККУЗАТИВ
АККУМУЛЯТОРЫ
АККУМУЛЯТТАНУ
ОККУПАНТ
ОККУПАЦИЯ
ПЛЕВРОКОКК
СТРЕПТОКОКК

АЛЬВЕОКОКК
АЛЬВЕКОККОЗ
БАККАРА
БАРОККО
БЕККЕРЕЛЬ
ХОККЕЙ
ЭККАУТИНГ
ЭЛЕУТЕРОКОКК
ЭХИНОКОКК

9 -КТ, -НГ, -НД, -НТ, -МБ, -СК, -РД, -ДЖ, -ПТ, -СТР, -КС, -НК, -СТ, -РК, РГ, -ОГ ӘРІПТЕР ТІРКЕСІ БАР СӨЗДЕР
ӘРІП ТІРКЕСІ: КТ
АКТ
АБСТРАКТ
АНТРАКТ
АСПЕКТ
АФФЕКТ
ТРАКТ

ДИАЛЕКТ
ПУНКТ
ИНФАРКТ
КОМПАКТ-ДИСК
КОНСПЕКТ
ФАКТ

ВЕРДИКТ
КОНТАКТ
ОБЪЕКТ
СУБЪЕКТ
ТАКТ
МЕДПУНКТ

ӘРІП ТІРКЕСІ: НГ
МИТИНГ
МАРКЕТИНГ

БРИФИНГ
КИКБОКСИНГ

БЛЮМИНГ
БРАУНИНГ
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ЛИЗИНГ
ФИКСИНГ
ФРАНЧАЙЗИНГ
ДЕМПИНГ
ДИФТОНГ
ИНЖИНИРИНГ
КАРТИНГ
КЛИРИНГ
КОНСАЛТИНГ
ЛЕММИНГ
СПИННИНГ
СТЕРЛИНГ
ТРЕНИНГ
ТЮБИНГ

АКВАЛАНГ
АРМРЕССЛИНГ
БЕЛЬТИНГ
ЛИЗИНГ
ЛИСТИНГ
МАКРОМАРКЕТИНГ
МОНИТОРИНГ
МОНОФТОНГ
МУСТАНГ
ОРАНГУТАНГ
ФАНГ
ФЛАНГ
ФОРФЕЙТИНГ
ФРАНЧАЙЗИНГ

БУМЕРАНГ
ГОНГ
ДЕМАРКЕТИНГ
ПЕЛЕНГ
ПРЕССИНГ
ПУДИНГ
РАНГ
РЕЙТИНГ
РИНГ
САНГВИНИГ
ХАЙРИНГ
ХОЛДИНГ
ШЕЗЛОНГ
ШИЛЛИНГ

ӘРІП ТІРКЕСІ: НД
ФОНД
ФОТОСТЕНД
СЕКУНД
ГОЛЛАНД

ЗОНД
ИСЛАНД
КОРУНД
РАДИОЗОНД

РАУНД
СТЕНД
ТАЙЛАНД
ШОТЛАНД

ӘРІП ТІРКЕСІ: НТ
АБОНОМЕНТ
ДИКТАНТ
ДОКТОРАНТ
ПРАКТИКАНТ
ПАРЛАМЕНТ
ДЕПАРТАМЕНТ
МЕНЕДЖМЕНТ
АБИТУРИЕНТ
АБОНЕМЕНТ
БРЕЗЕНТ
ВАРИАНТ
ВАРРАНТ
ПРЕЗИДЕНТ
ГРАНТ
ДЕБЮТАНТ
ДЕСАНТ
ДЕТЕРГЕНТ
ДИВЕРСАНТ
ДИЛЕТАНТ
ДИПЛОМАНТ
ДИСКОНТ
ДИССЕРТАНТ

АГЕНТ
ЛЕЙТЕНАНТ
КОЭФФИЦИЕНТ
АДРЕСАНТ
АДЪЮТАНТ
АЙЛАНТ
АККОМПАНЕМЕНТ
АКСЕЛЬБАНТ
АКЦЕНТ
БРЕЗЕНТ
ВАРИАНТ
ВАРРАНТ
ПРЕЗИДЕНТ
ДОЦЕНТ
ИММИГРАНТ
ИМПИЧМЕНТ
ИНТЕРВЕНТ
КВАДРАНТ
КВАНТ
КЕНТ
КОМЕНДАНТ
КОМПЛИМЕНТ

АННУИТАНТ
АНТАБЛЕМЕНТ
АПОФЕРМЕНТ
АРГУМЕНТ
АРЕСТАНТ
АСПИРАНТ
АССИСТЕНТ
АУРИПИГМЕНТ
БАЛАНТ
АДЪЮТАНТ
ГИАЦИНТ
ГРАДИЕНТ
ЭКВИВАЛЕНТ
КОНВЕНТ
КОНОДОНТ
КОНСОНАНТ
КОНТИНГЕНТ
КОНТИНЕНТ
КОНТРАГЕНТ
КОРРЕСПОНДЕНТ
КУРСАНТ
ЭЛЕМЕНТ
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ДОМИНАНТ
ЛАБИРИНТ
ЛАБОРАНТ
МАГИСТРАНТ
МАКРОЭЛЕМЕНТ
МИГРАНТ
МИКРОЭЛЕМЕНТ
МОНУМЕНТ
МОСТОДОНТ
МУЗЫКАНТ
МУТАНТ
УНИВАЛЕНТ
ФАБРИКАНТ
ФАНТ
ФАНТАСТ
ФЕРМЕНТ
ЭКВИВАЛЕНТ
ЭКСПАТРИАНТ

КОМПОНЕНТ
ОБСКУРАНТ
ОККУПАНТ
ОППОНЕНТ
ПАТЕНТ
ПАЦИЕНТ
ПЕРГАМЕНТ
ПЕРЗЕНТ
ПРЕЙСКУРАНТ
ПРЕЦЕДЕНТ
ПРОТЕСТАНТ
ФИНТ
ФОРМАНТ
ФОТОЭЛЕМЕНТ
ФУНТ
ЦЕДЕНТ
ЭСКПОНЕНТ
ЭКСТРАГЕНТ

СЕРЖАНТ
РЕЗИДЕНТ
РЕПАТРИАНТ
РЕФЕРЕНТ
РЕЦЕНЗЕНТ
РУДИМЕНТ
СТУДЕНТ
ТЕМПЕРАМЕНТ
ТЕНТ
ТОЛЕРАНТ
ТРАНСПАРАНТ
ЦЕМЕНТ
ЦЕНТ
ШИЗОНТ
ЭВРИБИОНТ
ЭВРИОКСИБИОНТ
ЭЛЕМЕНТ
ЭЛЮЕНТ

ӘРІП ТІРКЕСІ: МБ
РОМБ

ТРОМБ

ЯМБ

ӘРІП ТІРКЕСІ: СК
КИОСК

АРАБЕСК

БЕЙНЕДИСК

ӘРІП ТІРКЕСІ: РД
КРОССВОРД
АВАНГАРД
АККОРД
АРЬЕРНАРД
БАКЕНБАРД
РЕКОРД

БАРД
БИЛБОРД
БИЛЬЯРД
КОРД
ЛОМБАРД
ФОРВАРД

ЛОРД
МАНСАРД
МИЛЛИАРД
МИЛОРД
МИОКАРД
ЯРД

ӘРІП ТІРКЕСІ: ДЖ
КОТТЕДЖ
КОЛЛЕДЖ

БРИДЖ
ИМИДЖ

БЕЛУДЖ
КАРТРИДЖ

ӘРІП ТІРКЕСІ: ПТ
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РЕЦЕПТ

ЭВКАЛИПТ

АКЦЕПТ

ӘРІП ТІРКЕСІ: СТР
АЛЕБАСТР
ВАХМИСТР
МИНИСТР

ОРКЕСТР
РОТМИСТР
СЕМЕСТР

КАНИСТР
МАГИСТР
ОРКЕСТР

ӘРІП ТІРКЕСІ: КС
АФФИКС
СФИНКС
КЕКС
АНТИАПЕКС
АППЕНДИКС
ПАРАДОКС
РЕФЛЕКС

АРХЕОПТЕРИКС
ИНДЕКС
БЕРИКС
БИФШТЕКС
БОКС
СУФФИКС
ТЕЛЕФАКС

ДАТАФАКС
КАЛЬЦЕКС
КОДЕКС
КОКС
ОРТОДОКС
ФАКС
ФЕНИКС

ӘРІП ТІРКЕСІ: НК
БАНК
БЛАНК

БРОНЕТАНК
ФРАНК

ЭВЕНК

ӘРІП ТІРКЕСІ: СТ
АВАНТЮРИСТ
АЛЬПИНИСТ
АМЕТИСТ
АМИНОПЛАСТ
АНАПЕСТ
КРЕСТ
КРИМИНАЛИСТ
ЛАТИФУНДИСТ
МАНИФЕСТ
МАРКСИСТ
МОНОТЕИСТ
МОНУМЕНТАЛИСТ
НАТУРАЛИСТ
НИГИЛИСТ
ОБСТРУКЦИОНИСТ
ПУБЛИЦИСТ
ПУРИСТ
РАДИСТ
РАЦИОНАЛИСТ
РЕАЛИСТ
СИНДИКАЛИСТ

АНАРХИСТ
АСБЕСТ
АТЕИСТ
БАЛЛАСТ
БАПТИСТ
МАТЕРИАЛИСТ
МАХИСТ
МЕДАЛИСТ
МИЕЛОБЛАСТ
МИЛИТАРИСТ
ОКУЛИСТ
ОППОРТУНИСТ
ОПТИМИСТ
ПАНИСЛАМИСТ
ПАЦИФИСТ
РЕВАНШИСТ
РЕВИЗИОНИСТ
РЕФОРМИСТ
РЕЦИДИВИСТ
РОМАНИСТ
СТРУКТУРАЛИСТ

БЕЛЛЕТРИСТ
БУКИНИСТ
ГИМНАЗИСТ
ГУМАНИСТ
ДУАЛИСТ
МИНИМАЛИСТ
МОДЕРНИСТ
МОНАРХИСТ
МОНИСТ
МОНОПОЛИСТ
ПЕССИМИСТ
ПИАНИСТ
ПЛАСТ
ПОПУЛИСТ
ПОСТ
РОЯЛИСТ
САДИСТ
СЕНСУАЛИСТ
СЕНТИМЕНТАЛИСТ
СИМВОЛИСТ
УТОПИСТ
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СИОНИСТ
СОЛИСТ
СОЦИАЛИСТ
СТАТИСТ
ФОРПОСТ
ФУТУРИСТ
ЧАРТИСТ

СУБЪЕКТИВИСТ
СХОЛАСТ
СЮРРЕАЛИСТ
ТРЕСТ
ЧЕКИСТ
ШОВИНИСТ
ЭВОЛЮЦИОНИСТ

ФАНТАСТ
ФИЛАТЕЛИСТ
ФИЛОКАРТИСТ
ФОНЕТИСТ
ЭКВИЛИБРИСТ
ЭКОНОМИСТ
ЭЛЕГИСТ

ӘРІП ТІРКЕСІ: РК
ПАРК
КИНООЧЕРК

ОЧЕРК
ФАХВЕРК

ФЕЙЕРВЕРК
ЦИРК

ӘРІП ТІРКЕСІ: РГ
АЙСБЕРГ

ДРАМАТУРГ

ХИРУРГ

ӘРІП ТІРКЕСІ: ФТ
ШРИФТ

ЛАНДШАФТ

ЛИФТ

ӘРІП ТІРКЕСІ: ОГ
АЛЛЕРГОЛОГ
АНЕСТЕЗИОЛОГ
АНТРОПОЛОГ
АРХЕОЛОГ
АСТРОЛОГ
БАКТЕРИОЛОГ
БИОЛОГ
БУЛЬДОГ
ВЕНЕРОЛОГ
ВИРУСОЛОГ
МЕТЕОРОЛОГ
МИКРОБИОЛОГ
МИОЛОГ
МИФОЛОГ
МОНОЛОГ
САНСКРИТОЛОГ
СЕМИТОЛОГ
СТОМАТОЛОГ
ФИЗИОЛОГ

ГЕМАТОЛОГ
ГЕОЛОГ
ГЕОМОРФОЛОГ
ГЕРЦОГ
ГИДРОЛОГ
ГИСТОЛОГ
ДЕМАГОГ
ДЕНДРОЛОГ
ДЕРМАТОЛОГ
ДЕФЕКТОЛОГ
МОРФОЛОГ
НЕВРОЛОГ
ОНКОЛОГ
ОТОЛАРИНГОЛОГ
ПАЛЕОНТОЛОГ
ТЕКСТОЛОГ
ТЕОЛОГ
ТЕХНОЛОГ
ЭМБРИОЛОГ

ДИАЛЕКТОЛОГ
ДИАЛОГ
ЗООЛОГ
ИДЕОЛОГ
АХТИОЛОГ
ЙОГ
КАРДИОЛОГ
КАТАЛОГ
КРИМИНОЛОГ
ЛЕКСИКОЛОГ
ПАРАЗИТОЛОГ
ПЕДАГОГ
ПРОЛОГ
ПСИХОЛОГ
РЕНТГЕНОЛОГ
ФИЛОЛОГ
ЦИТОЛОГ
ЭКОЛОГ
ЭПИЛОГ

10 ЖІҢІШКЕЛІК БЕЛГІСІ (Ь) БАР СӨЗДЕР
АНСАМБЛЬ

ВАЛЬС

МОДАЛЬ
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ДИРИЖАБЛЬ
ВЕДОМОСТЬ
ПОВЕСТЬ
СПЕКТАКЛЬ
АВТОМОБИЛЬ
СТИЛЬ
АЛКОГОЛЬ
АППАРЕЛЬ
АЦИДАФИЛЬ
АЭРОЗОЛЬ

ИМПУЛЬС
ПУЛЬС
МОНОРЕЛЬС
АКВАРЕЛЬ
АКРОПОЛЬ
БАНДЕРОЛЬ
БЕККЕРЕЛЬ
ВАНИЛЬ
ВЕКСЕЛЬ
ВЕСТИБЮЛЬ

АПЕЛЬСИН
КЕГЛЬ
АППАРЕЛЬ
АРТИКЛЬ
КОКТЕЙЛЬ
ВИОЛОНЧЕЛЬ
ГАЗЕЛЬ
ГЕЛЬ
ГРИЛЬ
МЕДАЛЬОН
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