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ГРАММАТИКАЛЫҚ ТАЛДАУ ӘДІСІ АРҚЫЛЫ АНА ТІЛІН 

ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІЛІКТЕРІ 

 

Усербай Байкабилов 

Ташкент облысы Шыршық мемлекеттік педагогика институти «Ӛзбек 

тілбілімі» кафедрасының д.м.а. 

 

ТҤЙІНДЕМЕ 

Бұл мақалада оқушылардың белсенді, ӛз бетінше ойлайтын және жан-

жақты дамыған ұрпағын қалыптастырудағы грамматикалық талдаудың түрлері 

мен мағыналары қарастырылады. 

Тҥйінді сөздер: әдістеме, талдау, әдіс, тіл бӛлімдері, сатылы-кешенді 

талдау.  

 

ABSTRACT  

This article discusses the types and meanings of grammatical analysis in the 

formation of an active, self-thinking and comprehensively developed generation of 

students. 

Keywords: methodology, analysis(analysis), method, language sections, 

stepwise-complex analysis. 

 

КІРІСПЕ 

Қазіргі жағдайда еліміздің білім беру жүйелерінде кемел адамды 

қалыптастыру бағытында сан алуан жұмыстар жүргізіліп келеді. Оның 

бастыларының бірі әрі бірегейі – білім мазмұнын жетілдіре түсіп, білім мен 

тәрбиені әлемдік жүйеге жақындастыру.  

Әрине, қоғам талабына сай бүгінгі технологияларды жетік меңгерген, 

ӛзіндік пікірге ие болумен қоса, сауатты да болуы қажет емес пе? Қазіргі 

жағдайда әр балаға тән ерекшеліктерді есепке алу ӛте күрделі. Ӛйткені әр бала 

– жеке тұлға. Сондықтан да олардың сауаттылығын арттыру мен әдеби тілін 

дамыту үшін жеке-дара тұрғыдан келу маңызды. Сауаттылықты 

қалыптастыратын факторлардың бірі – ана тілі сабақтарын нәтижелі 

ұйымдастыру.  

Әр тақырып бойынша оқушылар алған білімдерін жүйелі түрде бекіту 

үшін, тіпті ӛз білімдерін тексеру үшін тілдік бірліктерді кӛптеген мысалдар 
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негізінде тануды, қалай қолдануды біледі ме? деген сұрақты мұғалім әрдайым 

ескеру керек.  Мұғалім үшін оқушының ӛз бетінше ойлауға, тіл үйренуге және 

белгілі бір мәтіннің мәнін толық түсінуге мүмкіндік беретін ең тиімді, пайдалы 

әдісті дұрыс таңдауы маңызды. Осындай тиімді нәтиже беретін әдістердің бірі-

талдау әдісі.  

 

ӘДЕБИ ТАЛДАУ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК  

Тілдік материалдардың ішкі құрылымы және заңдылығымен 

таныстыратын оқу құралы талдау әдісі деп аталады. Ф.Энгельс ӛзінің «Анти-

Дюринг» атты еңбегінде «Анализсіз синтездің болуы мүмкін емес» деп 

дәлелдейді. Дәлірек айтқанда, белгілі бір тілдің материалдарды ұсақ 

элементтеріне талдамай, ішкі кұрамы мен заңдылықтарын талдап кӛрсетпей, 

оның нақтылығын білу мүмкін емес, ал анализ-синтез әдістері бүтіннің 

бӛлшегін, бӛлшектердің ішкі сыр-сипатын, механизмін тұтастай қарастырады. 

Әдістеме тарихында талдау әдісінің ғылыми маңыздылығын кӛрсеткен 

ғалым – К.Д.Ушинский. Ол ӛзінің кӛп жылдық тәжірибелеріне сүйене отырып, 

талдау әдістерінін, құндылығы мен тиімділігінді дәлелдеді, талдап оқудың, 

талдап жазудың, талдап түсінудің, түсінгенін айтып берудің, білгенін іс жүзінде 

қолдана білудің маңызын атап кӛрсетті. 

М.Балақаев «Грамматикалық талдау негіздері» атты мақаласында: 

«Грамматикалық талдау – сӛйлемдегі сӛздердің грамматикалық тұлғалары мен 

мағыналарын сипаттау олар жайындағы оқушының білімін баянды ететін 

практикалық жұмыс» деген пікір айтады.Қазақ тілін оқытудағы әдіскер ғалым 

А.Ермеков ӛзінің ғылыми кӛзқарастарында оқушылардың бойында 

сауаттылығының арттыру мен дұрыс сӛйлем құраудағдысын дамытуда 

грамматикалық талдаудың маңыздылығын атап кӛрсетеді.
1
 

Әдіскер ғалымдардың бірі профессор Ә.Исабаев ӛзінің ғылыми 

жұмысында тілді үйрену немесе оқыту үдерісіндегі практикалық әдістер, 

олардың арасындағы талдау әдісінің рӛлі туралы да атап ӛткен.  

Ә.Исабаев талдау әдісін- анықтауыш және түсіндірме талдау деп екі 

топқа жіктей отырып,  фонетикалық, лексикалық, морфологиялық және 

синтаксистік талдаулады түсіндірме талдаулар деп кӛрсетеді. Әдіскер ғалым 

оқушының белгілі бір категория мен пән туралы түсінігін қалыптастыру, ана 

тілі пәні бойынша теориялық материалды түсіну, алған білімдерін бекіту үшін 

                                                           
1
Ермеков А. Грамматикалық талдау. – Алматы: Қазақтың мемлекеттік оқу педагогика баспасы, 1958.  – Б.56. 
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қолданылатын талдау әдістері оқушылардың білімін анықтау, тексеру үшін де 

қолданылады деп санайды.
2
 

Ана тілін оқытуда проф. Б.Тухлиев-жалпы талдау сӛзі алынған білімді 

қайталау, жинақтау және жалпылау сӛзінен шыққан, сонымен қатар білімді, 

дағдыларды практикалық қолдану деңгейін бақылау, бірақ тақырыптық 

талдаудың ӛзі МБС-те кӛрсетілген барлық талаптарды орындау үшін 

жеткіліксіз, - деп түсіндіреді.
3
 

Қазіргі уақытта лингвистикалық талдаудың түрлері, оларды жүзеге асыру 

әдістері – біздің ойымызша, біршама байқалмайды. Грамматикалық талдаудың 

ӛзектілігі, маңыздылығы мен оны дамыту жолдарын педагогикалық 

технология, интерактив методтармен байланыстырудың әдістемесін кӛрсетіп 

беру толығымен ӛз шешімін таба алмаған.  

Біз ана тілі сабақтарында да талдау әдісі арқылы оқытылатын мәселелерді 

оқушылар терең түсінуі және түсіндіру мақсатында ғана емес, бақылау нысаны 

ретінде де тиімді нәтиже алады деп санаймыз.Сол себепті оқу-ағарту 

саласының оқу үдерісінде талдау әдісін қолдануда да жаңа технологияларды 

кең кӛлемде енгізу талап етіледі.Ғалым зерттеуші Ф.Ш.Оразбаева ӛзінің «Қазақ 

тілін оқыту әдістемесі» еңбегінде: «Қазіргі білім беру саласында оқытудың 

озық технологияларын меңгермейінше, сауатты, жан-жақты маман болу мүмкін 

емес. Жаңа технологияны меңгеру мұғалімнің интелектуалдық, кәсіптік, 

адамгершілік, рухани, адамзаттық және басқа да кӛптеген келбетінің 

қалыптасуына игі әсерін тигізеді, ӛзін-ӛзі дамытып, оқу-тәрбие үрдісін тиімді 

дамытуына кӛмектеседі. Оқыту технологиясын таңдап, іріктеу- оқушының оқу-

танымдық іс-әрекетін басқарудың негізгі бір буыны», - деп нақтылап айтқан. 

Әрбір технологияның ӛзіндік әдіс-тәсілдерді мұғалім мен оқушы арқылы 

оқушы қабілетіне, қабылдау деңгейіне қарай қолданылады. Ғалым зерттеуші 

Н.А.Оразақынова былайша тұжырым жасайды: «Сатылай кешенді талдау» 

технологиясы – оқыту мақсаты, міндеттері, әдіс-тәсілдері, ӛзіндік ерекшелігі 

бар және оқушыларға білімді ғылыми негізде сатылай, жүйелі, кешенді 

меңгертіп, оларға ұлттық құндылықтарымызды бағалай, қолдана білуге 

машықтандыратын оқыту. Сатылай кешенді талдау – тек қана білім белгілі бір 

кӛлемде беріп, қажетті шеберлік пен дағдыны қалыптастырумен ғана 

шектелмейтін, сонымен қатар баланың жалпы тұлғалық дамуына, ойлау, есте 

                                                           
2
Исабаев А. Қазақ тілін оқыту методикасы. – Ташкент: Ўзбекистон, 2003.  – Б.75. 

3
 Тўхлиев Б. ва бошқ. Ўзбек тилини ўқитиш методикаси. Тошкент: Янги аср авлоди, 2006.  – Б.66. 
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сақтау, қиялдау, елестету сияқты басқа танымдық-психологиялық қасиеттерінің 

жақсы үйлесімді дамуына бағытталған оқытудың түрі». 

Сатылай кешенді талдау дегеніміз – оқыту мақсаты, міндеттері, әдіс-

тәсілдері, ӛзіндік ерекшелігі бар және оқушыларға білімді ғылыми негізде 

сатылай, жүйелі, кешенді меңгертіп, оларға ұлттық құндылықтарды бағалай, 

қолдана білуге машықтандыратын оқыту. Сатылай кешенді талдау оқушыларға 

қазақ тілі ғылымының мазмұны мен жүйесін, оның сӛздік құрамы мен 

грамматикалық құрылысын, сӛйлеу тілінің байлығын және әдеби тіл нормасын 

үйретіп, дұрыс сӛйлеу, сауатты жазу дағдысын қалыптастырады. Сатылай 

кешенді талдау технологиясының басты қағидаларының бірі – жоғары 

қиындықта оқыту. 

Сатылай кешенді талдау – тек қана білімді белгілі бір кӛлемде беріп, 

қажетті шеберлік пен дағдыны меңгертумен ғана шектелмейтін, сонымен қатар 

баланың жалпы жан-жақты дамуына, ойлау, есте сақтау, қиялдау, елестету 

сияқты басқа танымдық-психологиялық қасиеттерінің жақсы үйлесімді 

дамуына бағытталған, қазақ тілінде ойлайтын, қазақ мәдениетін меңгерген 

тілдік-мәдени тұлға қалыптастыратын оқытудың түрі.Оқушылар түсіндірген 

материалдарды толық түсініп, жүйелі меңгереді, шығармашылық жұмыстарды 

ӛздігінен орындауға бейімделеді. 

«Сатылай кешенді талдау» технологиясында мұғалім мен оқушы 

арасындағы қарым-қатынас жаңа қағидаларға негізделеді. Олар: 

ынтымақтастық, ӛзара сыйласты, түсіністік, әріптестік сияқты қасиеттер. Бұл 

технологияның маңызды тағы бір ерекшелігі – оқушыларды жақсы, жаман, 

орташа оқиды деп бӛлмей, тек материалды ӛте жылдым, баяу қабылдауына 

қарай тапсырманы он деңгейлге икемдеп, барлық баланың дамуы қолайлы 

жағдай туғызуды мақсат етеді.Талдауға берілген сӛйлемдер, мәтіндер 

құрылысы жағынан да, мүшелерінің (сӛздерінің) формасы жағынан да әр 

сыныпта бағдарламаға сай болуы қажет. 

 

ТАЛҚЫУ ЖӘНЕ НӘТИЖЕЛЕР 

Қазақ тілі пәні бойынша 6 - сыныпта фонетикадан ӛткенді қайталау 

сабақтарында осы кешенді талдау оқушылардың қызығушылығын арттырады. 

Мысалы: 

 Берілген сӛз   жақсы 

Фонетикалық кешенді талдау үлгісі 
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Ас –адамның арқауы. 

 сөзде 7 әріп, 7 дыбыс бар; 

 7 дыбыстың 3-еуі дауысты, 4-еуі дауыссыз 

фонемалар; 

 3 дауысты:  а
2
– вок., жуан, ашық, езулік; 

                                          ы - вок., жуан, қысаң, езулік; 

    4 дауыссыз:д – конс., ұяң, эксплозив, денталь; 

                                               м – конс., үнді, эксплозив, билабиаль; 

                                               н – конс., үнді, эксплозив, альвеоляр; 

                                               ң – конс., үнді, фрикатив, веляр. 

 буынға бөлу тәсілі: а-дам-ның  

1б.– ашық буын, формуласы А; 

2б.– бітеу буын, формуласы ВАВ; 

3б.– бітеу буын, формуласы ВАВ; 

 тасымал: адам-ның  

 екпін:адам – кӛмекші екпін, -ның – негізгі екпін; 

 лингвалды сингармонизмге негізделген: адам – түбірі жуан 

болып, -ның – қосымша да жуан жалғанған; 

прогрессивті ассимиляцияға негізделген: адам – түбірдің соңғы 

дыбысы үнді  болып, -ның – қосымша да үндіден жалғанған. 

 

Морфологиялық кешенді талдау үлгісі 

еңбеккҥн  

Бұл сӛз үш құрамнан тұрады 

Тұлғасына қарай-еңбеккүн-туынды 

түбір.Екі түбірдің бірігуінен жасалған сӛз 

Құрылысына қарай-күрделі, біріккен сӛз 

Лексикалық мағынасы-жұмыс күні 

Грамматикалық мағынасы- зат есім+зат есім   

Сұрағы: не?Мағынасына 

қарай: жалпы зат есім, дерексіз зат есім            

 

Бұл технологияны қазақ тілі сабағында пайдаланудағы күтілетін нәтиже, 

жетістік: 

1)     Оқушы ӛздігінен жұмыс істеуге дағдыланады; 
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2)     Ойлау қабілеті артады; 

3)     Сабаққа қызығушылығы артып,тбілімін пысықтап,толықтырып 

отырады. 

 

ҚОРЫТЫНДЫ 

Қорыта айтқанда, «Сатылай кешенді талдау» - тек қана білімді белгілі бір 

кӛлемде беріп, қажетті шеберлік пен дағдыны қалыптастырумен шектелмей, 

сонымен қатар оқушының жалпы тұлғалық дамуына, ойлау мен есте сақтау, 

қиялдау, елестету сияқты танымдық-психологиялық   қасиеттердің жақсы 

үйлесімді дамуына бағытталған оқытудың түрі» деп, Н.А.Оразақынованың 

айтқандай, бұл талдау ғылыми жетістіктердің бірі. 

Қазақ тілі сабақтарында мұғалімдердің мақсаты – оқытудың ұтымды 

жолдарын, амал-тәсілдерін іздеп, жаңа технологияларды дұрыс пайдаланып, 

сол арқылы жоғары деңгейлерге жету. Демек, сатылай кешенді талдау 

технологиясы оқушылардың тіл мен әдебиет салалары бойынша меңгерген 

теориялық білімдерін тәжірибеде терең талдап меңгере алатын, жете игермеген 

теориялық білімдерін талдау сызба негізінде меңгере алатын тиімді де ұтымды 

технология деп білеміз. 

  

REFERENCES 

1. Достанов М. Қазақ тілі сӛздерінің фонетика-лексикалық және грамматикалық 

ерекшеліктерін қатар талдау әдістері. – Алматы, 1991. 

2. Исабаев А. Қазақ тілін оқыту методикасы. – Ташкент: Ўзбекистон, 2003.   

3. Исаев С.М., Бектуров Ш.К. Сӛйлемдегі грамматикалық талдаудың тәсілдері. 

– Алматы, 2007. 

4. Оразахынова Н.А. Сатылай кешенді талдау технологиясының ғылыми-

әдістемелік негіздері. (монография). Алматы, 2007.  

5. Тўхлиев Б. ва бошқ. Ўзбек тилини ўқитиш методикаси. Тошкент: Янги аср 

авлоди, 2006.  


