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Герман филологиясына кіріспе

ТҮСІНІК ХАТ

Филология, әдебиеттану және әлем тілдері факультетінің бака-
лав риат бөлімінде оқытылатын Герман филологиясына кіріспе 
атты курстың оқу-әдістемелік құралы болып табылады. Оқу-
әдістеме лік құралдың теориялық және практикалық мақсаты – 
курс бойын ша тақырыптық және мазмұндық құрылымға қатысты 
бағыт-бағдар беру.

Пәннің мақсаты: жалпы филологиялық сипаттағы герман 
филологиясына кіріспе мәселелері мен оны шешудің жаңа әдістері 
бойынша студенттердің білімін кеңейту және тереңдету. 

Пәннің міндеттері: 
•	 жалпы филологиялық білім беру негізінде герман халықтары 

мен герман тілдері тарихының бастапқы деректері жайлы мәлімет 
беру; 

•	 көне германдықтардың тарихын, олардың Еуропа жер лерін-
дегі орналасуын, олардың үш генеалогиялық топ бойынша топ-
тамасымен таныстыру; 

•	 негізгі тайпалық топтасуларын анықтап көрсету; герман 
тілдері мен осы топтағы тілдердің тарихи қалыптасу ерекшелікте-
рін көрсету;

•	 герман тілдерінің фонологиялық жүйесін, грамматикалық 
құрылысы (морфология) мен лексикалық құрамының сипаттама-
лық белгілерін талдап көрсету;

•	  германтанудағы кезең, бағыт және тұжырымдамалардың 
даму заңдылықтарын түсіндіру;

•	 үндіеуропа тілдік жанұя құрамындағы герман тілдері топ-
тарының сипаттамалық белгілерімен, герман тілдері және мә-
дениеттерінің негізгі кезеңдерімен таныстыру. 

 Пәнді оқыту барысында германтанудың тарихын және гер-
ман тілдерінің ерекшеліктері мен басқа үндіеуропа тілдер тобына 
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қатыстылығын анықтаған салыстырмалы-тарихи әдістің негізгі 
тұжырымдамаларын қарастыру негізінде студенттердің келесі 
дағдылары қалыптасады:

•	 бір ғылыми парадигмада студенттердің германтану бағыт-
тары жөніндегі теориялық-лингвистикалық білімін жинақтап 
қалыптастыру;

•	 германтанудағы кезең, бағыт және тұжырымдамалар мен 
даму заңдылықтарын түсініп білу; 

•	 германтанудың ғылыми идея, тұжырымдары, теориялық 
ере желеріне сыни көзқараспен талдау жасай білу;

•	 студенттердің германтану мәселелері бойынша білімді прак-
тикалық барысында қолдану. 

Аталмыш пәнді меңгеру барысында студент герман халықтары 
мен герман тілдері тарихының бастапқы деректері жайлы мәлі-
меттерін, герман тілдері мен осы топтағы тілдердің тарихи қалып-
тасуының ерекшеліктерін, алғашқы герман мемлекеттерінің пайда 
болуының тарихын, германтанудың теориялық тұжырым дарын 
білу керек.

Студент ежелгі германдықтармен танысу барысында теория-
лық және практикалық материалды жүйелі түрде қолдану және 
талдап алу, олардың фонетикалық, грамматикалық құрылымының, 
жазуының қалыптасуының, сөздік қорының толығуын, сонымен 
қатар тіл тарихы үшін маңыздылығымен ерекшеленетін тарихи 
өзге рістерге талдау жасай алуы керек. Сонымен қатар герман 
филологиясы бойынша кәсіби терминологияны меңгеру дағ-
дыларын қалыптастыру, герман тілдері мен осы топтағы тіл-
дердің тарихи қалыптасуының ерекшеліктері туралы теориялық 
тұжырымдары мен ережелеріне сыни көзқараспен талдау машық-
тарын қалыптастыру, көне және қазіргі кездегі герман тілдерінің 
топтасуын, олардың таралу ареалын меңгеру машықтарын қалып-
тастыра білуі керек. 
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ПӘННІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
А

пт
а Пән GNRL 1005  – Герман филологиясына кіріспе, 3 кредит

Тақырыптың атауы Сағат 
саны

СОӨЖ 
тапсырмалары

I тақырыптық блок.  «Германтануға кіріспе»

1
1-дәріс. Кіріспе: германтану тіл білімінің 
жалпы және жеке бөлімі. 
2-дәріс: Салыстырмалы-тарихи әдіс және 
оның түрлері. 
1-семинар. Қазақ және шетел тіл 
біліміндегі салыстырмалы-тарихи 
лингвистиканың өкілдері. Герман 
тілдерінің генеалогиялық топтамасын  
талдау. 

2

1

2
3-4 дәріс. Герман тілдерінің типологиялық 
және ареалдық зерттеулері.
2-семинар. Типологиялық және ареалдық 
лингвистиканың түсінік те мелері (әртүрлі 
терминоло гия лық лингвистикалық 
сөздіктердің негізінде). Герман тілдерінің 
типологиялық топтамасын  талдау. Қазақ 
және шетел тіл біліміндегі типологиялық 
және ареалдық лингвистиканың өкілдері. 
Атақты германистердің теориялары  
(Я. Гримм, Ф. Бопп). 

2

1

3 5-дәріс. Герман тайпаларының тарихы: 
таралған аймағы, жазуы.
6-дәріс. Герман тайпаларының тарихы: 
қалыптасуы мен қоғамдық құрылысы.
3-семинар. Германдықтар тарихы: 
«герман» этнонимінің этимоло гия-
сы. Германдардың шығу тегі. Гер-
ман тайпаларының жіктелімі. Ла тын 
әліпбиінің герман тілдеріндегі рөлі. Көне
германдықтардың діні, мәдениеті және 
наным, сенімдері. Герман тілдерінің туыс
тілдермен (келт және роман тілдерімен) 
қарым-қатынасы. Германтанудың 
метатілі: жоғарыда берілген терминдерге 
лингвистикалық сөздіктер бойынша 
салғастырмалы талдау жасау. 

2

1

№1 СОӨЖ. 
Үндіеуропа 
тілдер тобының 
генеалогиялық 
топтамасының 
сызбасы. 

№2 СОӨЖ. Белгілі 
германистердің 
лингвистикалық 
концепциялары: 
Я. Гримм, 
Ф. Бопп, Р. Раск,  
В. Вартбург 
(презентация).
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IІ тақырыптық блок. «Үндіеуропа және герман тілдерінің фонетикалық, 
морфологиялық, лексикалық белгілері»

4 7-дәріс. Халықтардың Ұлы жер аударуы.
8-дәріс. Герман тілдерінің жалпы 
фонетикалық белгілері: умлаут, аблаут. 
4-семинар. Герман тілдерінің 
фонетикалық өзгерісі. Хольцман 
заңдылығы. Вернер заңдылығы. 
Дауыссыздардың бірінші өзгеруі.   
Я. Гримм заңдылығын талдау. 

№3 СОӨЖ. 
Белгілі германистер 
лингвистикалық 
концепциялары:  
А.И. Смирницкий,  
В.Н. Ярцева,      
С.Д. Кацнельсон 
(презентация).

5 9-дәріс. Герман тілдерінің жалпы 
морфологиялық белгілері.
10-дәріс. Етістіктер: шақтық жүйесі. Әлді 
және әлсіз негіздер.
5-семинар. Көне герман тіліндегі зат 
есімнің септелуі. Қазіргі кездегі герман 
тілдерінің лексикасындағы жалпы 
үндіеуропа және жалпы герман тілдерінің 
іздері. 

№4 СОӨЖ. Белгілі 
германтанушылардың 
лингвистикалық 
концепциялары:                                  
В.М. Жирмунский,  
Я.Г. Бредсдорф, 
М.Дж. Бартоли 
(презентация).

№5 СОӨЖ. Көне 
герман тайпаларының 
әдет-ғұрыптары 
(презентация). 

6 11-дәріс. Герман тілдерінің лекси ка-
сындағы жалпы үндіеуропа, жал пы 
герман қалдықтары. Субстрат, суперстрат, 
адстрат ұғымдары.
12-дәріс. Герман тілдеріндегі кірме сөздер.
6-семинар. Герман тілдеріндегі кірме 
сөздер. Герман тілдеріне француз тілі     -
нен енген кірме сөздер. Герман тіл де рі не 
латын тілінен енген кірме сөздер. Гер ман 
тілдеріне итальян тілінен енген кірме 
сөздер. 

№6 СОӨЖ. Бірінші 
герман мемлекеттерінің 
тарихы және тілдерінің 
тарихы (реферат).

IІІ тақырыптық блок. «Батыс герман тілдерінің ерекшеліктері»

7 13-дәріс. Батыс герман тілдерінің 
ерекшеліктері.
14-дәріс. Дауыстылардың ығысуы. 
Септеудің жоғалуы.
7-семинар. Батыс герман тілдері: 
ағылшын тілі фонетикалық, морфоло гия-
лық ерекшеліктері. 
Ағылшын тілі тарихының кезеңдері. 
Лексикалық құра мының ерекшеліктері: 

№7 СОӨЖ. 
Дауыссыздардың 
бірінші және екінші 
өзгеруі (роман-герман 
тілдері бойынша 
талдау, мысал келтіру).

№8 СОӨЖ. Герман 
тілдерінің диахрондық
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кірме сөздердің пайыздық көрсеткіші. 
Ағылшын тіліндегі кірме сөздер.

 және синхрондық 
фонетикасы. 

АБ 1: Барлық тақырып бойынша ауыз -
ша бақылау (топтық жұмыс): тер мин-
дер, тақырыптар бойынша карта сызу, 
сөзжұмбақ құрастыру, сұрақтар дайындау.

8 15-16 дәріс. Батыс герман тілдері: 
нидерланд тілі және осы тілден шыққан 
тілдер.
8-семинар. Фриз және идиш тілдерінің 
фонетикалық, морфологиялық және 
лексикалық ерекшеліктері. 

№9 СОӨЖ. 
Позициялық фонети-
ка     лық үдерістер 
(ағыл   шын, неміс тіл-
де рі материалдары 
бойынша).

№10 СОӨЖ. 
Комбинаторлы фоне-
ти ка лық үдерістер 
(ағыл шын, неміс тіл-
дері материалдары 
бойынша).

9 17-дәріс. Африкаанс тілі. Барлық деңгей 
аясындағы осы тілдің жалпы және жеке 
белгілері. 
18-дәріс. Батыс герман тілдері: неміс 
тілі мен басқа батыс герман тілдеріне 
салғастырмалы талдау жасау.
9-семинар. Батыс герман тілдері: 
неміс тілі. Неміс тілінің фонетикалық, 
морфологиялық ерекшеліктері. Неміс 
тілінің синтаксистік ерекшеліктері. 
Неміс тілінің лексикалық ерекшеліктері. 
Люксембург тілінің барлық деңгейдегі 
қалыптасуы. 

№11 СОӨЖ. 
Қазіргі кездегі 
ағылшын тілінің 
әртүрлі аймақтық 
варианттарының 
мәртебесін және 
қызметін талдау 
(сызба).

IV тақырыптық блок. «Солтүстік герман тілдерінің ерекшеліктері»

10 19-дәріс. Скандинав тілдерінің 
ерекшеліктері.
20-дәріс. Дат тілі: қалыптасуының 
тарихы, негізгі кезеңдері.
10-семинар. Фриз және африкаанс 
тілдері. Фриз және африкаанс тіл де рінің 
мысалдарында «тіл» және «диалект» 
ұғымдарының ара жігін ажырату. Батыс 
герман тілдерінің мәртебесі. 

№12 СОӨЖ. Неміс 
тілі: Швейцариядағы 
қызметі (эссе). 

№13 СОӨЖ. Фриз 
және африкаанс тілде-
рі нің мысалда рында 
«тіл» және «диалект»
ұғымдарының аражігін 
ажырату. 

Кестенің жалғасы
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11 21-дәріс. Скандинав тілдері: швед тілі. 
22-дәріс. Швед тілі қалыптасуының 
тарихы, негізгі кезеңдері.
11-семинар. Скандинав тілдерінің 
қолданған жазуы. Гуттуралдану. 

№14 СОӨЖ. 
Скандинав тілдерінің 
қолданған жазуы. 
Гуттуралдану. Қос 
дауыссыздар.

12 23-дәріс. Исланд тілі: қалыптасуының 
тарихы, негізгі кезеңдері 
24-дәріс. Негізгі құрылымдық 
ерекшеліктері.
12-семинар. Пуризм және архаизм 
ұғымдар. Исланд тіліндегі пуризм және 
архаизм. 

№15 СОӨЖ. Ұлы 
және кіші рундар 
(презентация).
№16 СОӨЖ. Герман 
тілдерінің лексикалық 
ерекшеліктері: кірме 
сөздер (эссе). 

13 25-дәріс. Солтүстік герман тілдері: 
норвеж тілі. 
26-дәріс. Негізгі құрылымдық 
ерекшеліктері.
13-семинар. Батыс және солтүстік герман 
тілдері: даму тарихы, ұқсастықтары мен 
ерекшеліктері (салғастырмалы талдау). 

№17 СОӨЖ. Герман 
тілдеріндегі кірме 
сөздер: глобалды және 
таңдамалы пуризм 
(эссе). 

V тақырыптық блок. «Шығыс герман тілдерінің ерекшеліктері»

14 27-дәріс. Шығыс герман тілдері.
28-дәріс. Шығыс герман тілдерінің басты 
фонетикалық белгілері.
14-семинар. Солтүстік герман 
тілдері: фарьер тілінің басты белгілері 
(фонетикалық, грамматикалық, 
лексикалық). 

№18 СОӨЖ. Герман 
тілдеріндегі кірме сөз -
дер: атаулы және қор-
ғаушы пуризм (эссе).
№19 СОӨЖ. Неміс 
тілі: Австриядағы 
қызметі (презентация). 

15 29-дәріс. Шығыс герман тілдері: гот тілі. 
30-дәріс. Гот тілінің тарихы, жазба ескерт-
кіштері, құрылымдық ерекше лік тері.
15-семинар. Герман тілдері: жалпылама 
мәліметтер. Герман Неміс тілінің 
диалектілері және өзге нұсқалары. Шығыс 
герман тайпалары және диалектілері 
жайлы мәліметтер (бургунд, вандал, 
гепид). Жоғарыда берілген терминдерге 
лингвистикалық сөздіктер бойынша 
салғастырмалы талдау жасау.

№20 СОӨЖ.   Шығыс 
герман және солтүстік 
герман тілдерінің 
фонетикалық 
ерекшеліктері 
(презентация).

АБ 2 (топтық жұмыс): Барлық тақырып 
бойынша ауызша бақылау, терминдер, 
тақырыптар бойынша карта сызу, 
сөзжұмбақ құрастыру, сұрақтар дайындау.

Кестенің жалғасы
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ДӘРІСТЕРДІҢ ҚЫСҚАША МАЗМҰНЫ 
СЕМИНАР ЖӘНЕ ӨЗДІК ЖҰМЫС 

ТАПСЫРМАЛАРЫ

1-2 ДӘрІС
Тақырып:   Кіріспе: германтану тіл білімінің жалпы  
  және жеке саласы. Салыстырмалы-тарихи   
  әдіс және оның түрлері

Германтану (лат. germanus – герман) ұғымы екі мағынада қол-
да нылады: біріншіден, герман халықтарының тарихын, тілі мен 
әдебиетінің, рухани мәдениетін зерттейтін ғылымдар жиынтығы 
және екіншіден, герман тілдерінің пайда болу тарихы мен дамуын 
және оның диалектілері мен қазіргі жағдайын зерттейтін тіл 
білімінің бір саласы ретінде.

Герман тілдері үндіеуропа жанұясына (ҮЕЖ) кіреді. ҮЕЖ 
– Еуразия, Америка, Австралия және ішінара Африка аумақта-
рына таралған туыстас тілдердің ірі одағы. Осы жанұяға туыстас 
герман тілдері кіреді. Әйгілі германтанушылар: Ф. Бопп, Р. Раск, 
Я. Гримм (ХIX ғ. басында). Германтанудың дамуына Кеңес 
ғалымдары В.М. Жир мунский, В.Н. Ярцева, А.И. Смирницкий, 
С.Д. Кацнельсон т.б. үлес қосты. 

Германтану жеке бөлім ретінде XVII ғ. герман тілді халықтарда 
көне жазба ескерткіштерге қызығушылық басталған кезде, ана 
тілін көтеруге, бірыңғай тілді қалыптастыруға бет алған кезде 
бөлініп шықты. Алмания, Англия, Нидерланды елдерінде ана 
тілінің оқулықтары XVI ғ., Скандинавия елдерінде XVII ғ. пайда 
болды.

«Салыстыру» терминінің ұзақ әрі тұрақты қолданылуы салыс-
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тырмалы-тарихи тіл білімімен және салыстырылатын тілдер дің 
туыстығын айқындаумен байланысты. 

1. Салыстырмалы-тарихи әдістің көмегімен зерттелетін тіл-
дік материалдың таңдап алынуы белгілі бір тіл топтарының 
мүмкін болатын туыстығы жайлы ғылыми болжаммен бай-
ланысты.

2. Салыстырмалы-тарихи талдау үшін (тілдердің тарихи даму 
заңдылықтарын, сәйкестіктерін анықтау, ататілдік жағдай мо-
делін қайта құрастыру және т.т.) тілдер (жанұялар, топтар) көне 
жазба дәстүрлердің болуына байланысты таңдалады. 

3. Салыстырмалы-тарихи тіл білімі әртүрлі уақыттағы тілдің 
жай-күйін салыстырады, сондықтан да диахрондық болып табы-
лады.

Дәріс бойынша меңгерілетін негізгі терминдер мен ұғымдар 
тізімі:
	диахрония
	синхрония
	палеография
	германтану
	жасграмматизм
	генеалогия
	қайта құру (реконструкция)
	ретроспекция

1-семинар

Тақырыптары: Қазақ және шетел тіл біліміндегі  
салыс тырмалы-тарихи лингвистиканың өкілдері.  
Герман тілдерінің генеалогиялық топтамасын талдау

Қарастырылатын мәселелер:
1. Қазақ және шетел тіл біліміндегі салыстырмалы-тарихи 

лингвистиканың өкілдері.
2. Үндіеуропа тілдерінің генеалогиялық топтамасын жатқа 

тапсыру.
3. Герман тілдерінің генеалогиялық топтамасын талдау.
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4. Салыстырмалы-тарихи және салғастырмалы әдістердің өз-
ара айырмашылықтары.

5. Тацид пен Цезарь дәуіріндегі германдықтар.
6. Көне герман тайпаларының топтасуы.
7. Дәрісте берілген терминдерге лингвистикалық сөздіктер 

бойынша салғастырмалы талдау жасау.

3-4 ДӘрІС
Тақырып:   Герман тілдерінің типологиялық және  

   ареалдық зерттеулері

Деректер көрсеткендей, тілдердің салғастырмалы зерттеуі 
көне заманнан бері жүргізіліп келе жатыр. Яғни, адам тілді қарым-
қатынас құралы ретінде саналы түрде мойындағаннан кейін ба рып, 
жекелеген тілдердің де айырмашылықтары мен ұқсастықтары да 
алға тартылып, зерттеліне бастады. XVIII ғ. өзінде-ақ Еуропада 
еуропа тілдерінің салғастырмалы зерттеулеріне арналған еңбек-
тер жинақталған, оның ішінде тілдердің салғастырмалы сөздіктері 
мен жеке тілдердің грамматикасына арналған еңбектерді атап 
кетсек орынды. Осы кезеңде еуропалық ғалымдар көне үнді 
жазбаларын зерттеп, санскрит тілі, көне үнді тілі мен еуропа 
тілдерінің ұқсастықтарын анықтаған. Мысалы, Сенің ұлың кім? 
санскрит: Kas tava sūnus?, литва тілінде Kas tava sūnus? 

Бұл ұқсастықтың себебі неде? 
Біріншіден, кездейсоқ болуы мүмкін мысалы, жапон тілі мен 

неміс тіліндегідей: soku мен die Socke. Екіншіден, тарихи қарым-
қатынас, бір тілден екінші тілге енетін кірме тілдік элементтері 
(грамматикалық формалар, фонемалар). Белгілі бір келімсек 
тілдің жергілікті тілге әсер етуінің негізінде бейсаналы деңгейде 
жергілікті тілдік элементтері жеңген немесе келімсек тілдің 
құрамында қалып қалады да, сол күйінде сақталып кетеді. Бұл 
құбылысты субстрат деп атайды. Үндіеуропа тілдер жанұясын: 
орыс, литва, латын, француз, испан, грек, көне үнді, ағылшын, 
неміс, өлі хетт тілі құрайды. Сонымен осы жанұяға анатолий, 
тохар, италийлық, үнді, иран, грек, кельт, роман, герман, балтық, 
славян тілдері жатады. Генетикалық принцип бойынша топтама 
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генеалогиялық топтама деп аталынады. Үндіеуропалық тілдік 
жүйе б.з.д V-IV ғ. 

Үндіеуропа тілдерінің мекендеген жерлерін лексемалар 
арқылы білуге болады. Мысалы, облако, туча, небо, ветер, 
горный, северный ветер, дождь, снег, зима, холод сөздер таулы 
ландшафт болғанын көрсетеді. 

Ағаштар мен өсімдіктер атаулары: дерево, дуб, жёлудь, 
береза, бук, ясень, осина, ива, ветла, тис, ореховое дерево, вереск, 
роза, мох олардың локализациясы Жерорта теңізі, Балқан, Шығыс 
Азия жерлерін мекен еткендігін дәлелдейді. Волк, медведь, барс, 
леопард, лев, рысь, лиса, шакал, кабан, олень, лось, антилопа, 
бык, заяц, обезьяна, птица, рыба, орёл, слон, краб Орта Еуропа 
жерлерінде де болғандығын көрсетеді. Конь, лошадь, осёл, бык, 
корова, овца, баран, козёл, собака, свинья, поросёнок деген 
атаулар еуропалықтар мал шаруашылығымен айналысқандығын 
айқындаса, яблоко, вишня, виноград жер шаруашылығымен 
айналысқанын көрсетеді. Сонымен үнідеуропа тілдерінің отаны 
Шығыс, Солтүстік, Орталық Азия, қазіргі кездегі Түркия мен 
Армения жерлерінде болғандығын нақты дәйектейді.

Тілдердің типологиялық топтастырылуы (ТТТ) маңызды құ-
ры лымдық қасиеттеріне өлшем, топтастыру негіздері сүйеніп жа-
са лынған тілдердің топтастырылуы. Елеулі типологиялық белгі-
леріне, мысалы, сөздерге морфемалардың жалғануы, субъекті-объек -
тілі қатынастар жатады. ТТТ морфологиялық, синтаксистік және 
фонетикалық болып бөлінеді. Өкілдері: Ф. Шлегель, А. Шлегель,  
В. Джоунз, В. Гумбольдт, А. Шлейхер. 

Дәріс бойынша меңгерілетін негізгі терминдер мен ұғымдар 
тізімі:
	субстрат 
	суперстрат 
	адстрат 
	дивергенция 
	конвергенция 
	вариант
	аналитикалық тілдер
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	синтетикалық тілдер 
	типологиялық әдіс 

2-семинар

Тақырыптары: Типологиялық және ареалдық лин гвис-
тиканың түсініктемелері (әртүрлі сөздіктердің негізінде). 
Герман тілдерінің типологиялық топтамасын талдау. 
Қазақ және шетел тіл біліміндегі типологиялық 
және ареалдық лингвистиканың өкілдері. Атақты 
германистердің теориялары (Я. Гримм, Ф. Бопп).

Қарастырылатын мәселелер:
1. Типологиялық және ареалдық лингвистика әртүрлі сөздік-

терден алынған түсініктемелері. 
2. Герман тілдерінің типологиялық топтамасын талдау. 
3. Қазақ және шетел тіл біліміндегі типологиялық және ареал-

дық лингвистиканың өкілдері.
4. Атақты германистердің теориясына талдау жасау: Я. Гримм, 

Ф. Бопп.
5. Дүниежүзі картасынан қазіргі герман тілдері кең таралған 

мемлекеттер.
6. Ежелгі германдықтардың мәдениеті, салт-дәстүрі, наным-

сенімі.
7. Дәрісте берілген терминдерге лингвистикалық сөздіктер 

бойын ша салғастырмалы талдау жасау.

5-6 ДӘрІС
Тақырыптары:  Герман тайпаларының тарихы: тара ған  

  аймағы, жазуы. Герман тайпаларының  
  тарихы: дамуы мен қоғамдық құрылысы

5-6 мың жыл бұрын қазіргі кездегі гипотеза бойынша Орта 
Еуропа мен Солтүстік Балқаннан Қара теңіздің солтүстігіне 
дейін өмір сүрген этнотілдік қоғамдастықты, бір-біріне жақын 
диа лек тілерде сөйлеген үндіеуропалық тайпаларды атаған. Осы 
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тайпалар кейіннен барлық үндіеуропалық тілдерге негіз болған. 
Басқа болжам бойынша үндіеуропалық негіз тіл жақын Шығыс тан 
туындап бүкіл Еуропаға туыс тайпалардың миграциясы негі зінде 
таралған.

Сонымен лингвистер мен археологтардың тұжырымдама-
лары бойынша Эльбаның төменгі бөліктерін, Ютландияны және 
Скан ди навияның солтүстік бөлігін мекендеген үндіеуропалық 
тайпалардың негізінде тараған герман этностарының қалыптасу 
кезеңін VI-I ғ. жатқызады. Ертедегі герман тайпалары 5 топқа 
бөлінген:

1. гиллевиондар – Скандинавияның оңтүстігінен Дат (Дания) 
аралдарын мекендеген;

2. ингвеондар (немесе ингевондар) – Ютландияның оңтүстігінен 
бастап Эльба бойын, Солтүстік теңіз жағалауын жайлаған;

3. иствеондар (немесе искевондар) – Везер мен Рейн аралығын 
қоныстаған;

4. эрминондар (немесе герминондар) – Эльба бассейні мен 
жоғары Дунай аралығында болған;

5. шығыс Герман тайпалары тобы – төменгі Одер мен Висла 
өзені сағаларында өмір сүрген. 

Ал Плиний Үлкені (Старший) топтамасы бойынша герман 
тайпаларын географиялық белгілеріне қарай мынадай түрлерге 
жіктейді: 

1. виндилдер, оларға бургундиондар, вариндер, хариндер, 
гутон дар;

2. ингевондар (немесе ингвеондар), өз ішінде кимврлер, 
тевтондар, хавкалар;

3. иствеондар, сикамба тайпаларынан тұратын Рейнге жақын 
жерлерді мекендейтін тайпалар;

4. герминондар, өз ішінде свевтер, гермундурлар, хаттар және 
херустар;

5. дактармен көршілес тұрған певкиндер және бастардтар;
6. Скандинавияны мекендеген гиллевиондарды аталмыш 

жіктеме кіргізбей жеке атап кеткен.
Плиний вандилияны шығыс германдықтарға жатқызады, олар 

қазір гот есімімен мәлім. Осы топқа сонымен бірге вандал тайпа-
ларын да жатқызған.
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•	 ингвеондар Алманияның солтүстік батыс жағын мекенде-
ген: Солтүстік теңіздің жағалауы мен Ютландия аймағын. Қазіргі 
кез дегі тарихшылар оларға ағылшындарды, сакстарды, юттарды, 
фриздықтарды жатқызады.

•	 ІІІ ғасырда иствеондар франктар атымен белгілі болды.
•	 бастарн тайпаларының герман тайпалыран жататындығы 

әлі күнге дейін толық дәлелденбеген.

Дәріс бойынша меңгерілетін негізгі терминдер мен ұғымдар 
тізімі:
	руна
	рунология
	негіз тіл
	сурет жазу
	латын жазуы
	готикалық хат
	хронология
	изоглостар

3-семинар

Тақырып: Германдықтар тарихы

Қарастырылатын мәселелер:
1. «Герман» этнонимінің этимологиясы.
2. Германдықтардың шығу тегі.
3. Герман тайпаларының жіктелімі.
4. Германдықтардың тарихи қалыптасу кезеңдері.
5. Латын әліпбиінің герман тілдеріндегі рөлі.
6. Көне германдықтардың діні, мәдениеті және наным-сенім-

дері. 
7. Дәрісте берілген терминдерге лингвистикалық сөздіктер 

бойынша салғастырмалы талдау жасау.

№1 СОӨЖ
Үндіеуропа тілдер тобының генеалогиялық топтамасының 

сызбасын сызу.



16

Герман филологиясына кіріспе

№2 СОӨЖ
Белгілі германистердің лингвистикалық концепциялары:  

Я. Гримм, Ф. Бопп, Р. Раск, В. Вартбург (презентация).

IІ тақырыптық блок «Үндіеуропа және герман тілдерінің 
фонетикалық, морфологиялық, лексикалық белгілері»

7-8 ДӘрІС
Тақырыптары:  Халықтардың Ұлы жер аударуы. Герман  

  тілдерінің жалпы фонетикалық белгілері:  
  умлаут, аблаут

IV-VII ғасырлар аралығында герман тайпаларының мигра-
циясы басталды. Олар Рим империясының жеріне баса көктеп 
кіруімен байланысты болды. Бұл миграция шығыстан ғұндар-
дың, яғни түрік-монғол тайпаларының ығыстыруынан басталған 
еді. Осы кезеңде гот тайпаларының рөлі басым болды. Тациттің 
деректері бойынша, алдымен олар скандинав тайпаларының құ-
рамында болған екен. Б.з.д. III-I ғасырда Скандинав түбегінен 
Балтық теңізінің жағасына Одер мен Висла өзендерінің ортасына 
қоныстанған. Ал II ғасырда Балтық теңізінен оңтүстікке жылжып, 
III ғасырда Рим империясының шығыс шекарасына барып 
Днепрден Дунайға дейін тарайды. Осында гот тайпалары екі 
тайпаға бөлініп кетеді: висиготтар немесе вестготтар (Wisigothi) 
және шығыс – остготтар (Ostogothi). 

Үндіеуропа кезеңінде соңғы жылдарында дауысты дыбыстар 
фонемаларының құрамы мынандай болды: бес қысқа фонема (ĕ, ă, 
ŏ, ĭ, ŭ) және бес ұзақ дауысты фонема (ē, ā, ō, ī, ū). 

Жалпы герман тілдеріндегі фонема құрылымы мынандай 
болды: ă, ĕ, ĭ, ŭ, ал ұзақ фонемалар мыналар: ē, ō, ī, ū. 

Сапалық аблаут дегеніміз әртүрлі дауысты дыбыстардың 
алмасуы, негізінен мына дауысты дыбыстардың алмасуы ĕ, ē 
және ŏ, ō. Мысалы, ең жиі кездесетіні ĕ және ŏ алмасуы: гр. lego – 
сөйлеймін, logos – сөз, tego – жабамын, toga – киім. 

Сандық аблаут бір сапалы бірақ ұзақтылығы жағынан әр түрлі 
дауыстылардың алмасуын айтады. Бұл аблаут түрлері: қалыпты 
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деңгей, ұзақтылық деңгейі, нөлдік деңгей. Мысалы, лат. sedeō – 
отырмын, sēdi – отырдым, гр. pōs – аяқ, podŏs – ілік септік. 

Дәріс бойынша меңгерілетін негізгі терминдер мен ұғымдар 
тізімі:
	умлаут
	аблаут
	дыбыстардың алмасуы
	фонология
	фонема
	екпін
	транскрипция
	транслитерация

4-семинар

Тақырып: Герман тілдерінің фонетикалық жақтан өзгеруі

Қарастырылатын мәселелер:
1. Хольцман заңдылығы.
2. Вернер заңдылығы. 
3. Дауыссыздардың бірінші өзгеруі. 
4. Дауыссыздардың екінші өзгеруі. 
5. Гримм заңдылығын талдау.
6. Герман тілдерінің туыс тілдермен (келт және роман тіл-

дерімен) қарым-қатынасы.
7. Варварлық патшалықтар құрылымы.
8. Дәріс негізінде берілген терминдерге лингвистикалық сөз-

дік  тер бойынша салғастырмалы талдау жасау.

№3 СОӨЖ
Белгілі германистер лингвистикалық концепциялары: А.И. Смир-

ниц кий, В.Н. Ярцева, С.Д. Кацнельсон (презентация).
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9-10 ДӘрІС
Тақырыптары:  Герман тілдерінің жалпы морфо ло гия лық  

  белгілері. Етістіктер шақтық жүйесі. Әлді  
  және әлсіз негіздер

Герман тілдерінің морфологиялық құрылымы жалпы үнді-
еуропа тілдерінен алынған еді. Жалпы үндіеуропа тілдері типоло-
гиялық топтамасы бойынша флектив тілдерге жататын. Оның 
септелінуі мен жіктелінуі кең дәрежеде болған. Зат есімдер немесе 
сын есімдер үш морфологиялық элементтерден тұратын: түбір + 
негіз құрушы суффикс + жалғау. Түбір лексикалық мағынаның 
көрсеткіші болды, түбірден кейін негіз қызметін атқарушы ретінде 
қызмет еткен суффикс орналасты. Ал жалғау негізге жалғанып, 
тек түр, септік грамматикалық категориясын білдіруші көрсеткіш 
ретінде қызмет жасады. 

Септік жалғауларына тәуелді үндіеуропа тілдерінде септеудің 
үш түрі болды: 1) зат есім мен сын есімнің септелуі; 2) есімдік 
типтінің септелуі (сілтеу, сұрау есімдіктердің жалғаулық жүйелері, 
жеке есімдіктің үшінші жағындағы септеу, есімдікті сын есімдер 
мен толық сын есімдердің септелуі); 3) бірінші және екінші 
жақтық есімдіктердің септелуі және өздік есім сөз (возвратное 
местоимение).

Болжам түрінде үндіеуропа тілдерінде жалпы сегіз септік бар 
екендігі айтылады: атау, ілік, барыс, табыс, жатыс септік, шығыс, 
көмектес септік, атауыштық септік (именительный). Көне герман 
тілінде төрт септік сақталған: атау, ілік, барыс, табыс. 

Етістік. Етістік екі түр ретінде қарама-қарсы қойылды: ұзақ-
тылық (презенс), ұзақсыздық (аорист) етістіктің негізі арқылы 
көрсетілсе, шақтың көрсеткіші жалғау болды. Презенс пен 
аористтің негізі әр қилы болғандықтан, әртүрлі етістіктерде әртүрлі 
болған. Осы негіздерден рай формалары туындаған.

Рай жүйесі үндіеуропа тілдерінде төрт түрлерімен ерекшеленеді: 
ашық рай (индикатив), бұйрық рай (императив), қалау рай 
(оптатив), шартты рай (конъюнктив). Етіс нақты (действительный) 
және орташа (медиалды). Жекеше, көпше және екіжақты түрлері 
ерекшеленді. 
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Рай категориясының үш түрі ғана сақталды: ашық, бұйрық және 
қалау рай түрлері. Көне герман тілдері әлді және әлсіз етістіктер 
деп жіктелген. 

Дәріс бойынша меңгерілетін негізгі терминдер мен ұғымдар 
тізімі:
	морфология
	морфема
	сема
	септеу
	дыбыс
	акцентуация
	этноним 
	генотип

5-семинар 

Тақырып: Көне герман тіліндегі зат есімнің септелуі.  
Қазіргі кездегі герман тілдерінің лексикасындағы жалпы 
үнді еуропа және жалпы герман тілдерінің іздері

Қарастырылатын мәселелер:
1. Герман тілінің фонетикалық ерекшеліктері.
2. Герман тілдерінің морфологиялық ерекшеліктері. 
3. Көне герман тіліндегі зат есімнің септелуі.
4. Қазіргі кездегі герман тілдерінің лексикасындағы жалпы 

үндіеуропа және жалпы герман тілдерінің іздері.
5. Әдеби тілдің нормалануына қалалық орталықтардың әсері.
6. Жергілікті диалектілер мен қалыптасқан әдеби тіл.
7. Жоғарыда берілген терминдерге лингвистикалық сөздіктер 

бойынша салғастырмалы талдау жасау.

№4 СОӨЖ
Белгілі германтанушылардың лингвистикалық концепциялары: 

В.М. Жирмунский, Я.Г. Бредсдорф, М.Дж. Бартоли (презентация).
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№5 СОӨЖ
Көне герман тайпаларының әдет-ғұрыптары (презентация). 

11-12 ДӘрІС
Тақырыптары:  Герман тілдерінің лексикасындағы  

  жал пы үндіеуропа, жалпы герман  
  қалдықтары. Герман тілдеріндегі кірме  
  сөздер

Герман тілдерінің сөздік құрамы жалпы үндіеуропалық ке-
зеңмен тоғысып жатқаны мәлім. Салыстырмалы-тарихи әдіс 
герман тілдерінің сөздік изоглоссаларын зерттей келе, герман 
тілдерінің басқа үндіеуропа тайпаларымен байланыстылығын 
көрсетеді. Мысалы, туысқандардың атауы этимологиялық жағынан 
барлық үндіеуропалық ареалды сәйкестілігімен сипатталады. 
Бірақ «халық» атауы герман тілдерінің ішінде сәйкессіздігімен 
сипатталады. 

Жалпы үндіеуропалық лексиканы лексика грамматикалық 
кластар бойынша талқылау аса маңызды:

1) туыстыққа байланысты терминдер: лат. pater, гот. fadar, лат. 
mater, көне ағ. modor, лат. frater, көне славян. братръ, гот. bropar;

2) жануарлар мен өсімдіктер атаулары: «қасқыр» лат. lupus, гот. 
wolfs, көне славян. древо, гот. triu, көне ағ. treo;

3) дене мүшелері атауы: «жүрек» гр. kardia, лат. cord, көне 
славян. сръдъце, гот. hairto, «тіс» скр. dan, лат. dens, лит. dantis, 
көне ағ. top, көне жоғары нем. zand.

Көне герман тілдерінің сөздік құрамында герман тілдерінің 
ғана ерекше белгілерін ғана сипаттайтын белгілер көрініс тапқан. 

Жалпы герман тіліне этимологиялық мысалдар.
Зат есімдер мынадай тақырыптық топтардан тұрады:
1. дене мүшелері атаулары: гот. handus, көне нем. hant, көне ағ. 

hand;
2. жануарлар мен өсімдіктер атаулары: гот. fugls, көне нем. 

fogal, көне ағ. hors, (h)ross, көне исл. hross; 
3. табиғаттағы құбылыстар мен географиялық атаулар: көне ағ. 

soe, көне нем. seo, көне ағ. storm, көне нем. sturm, көне исл. stormr;
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4. кейбір заттар атаулары: көне ағ. brycZ, көне нем. brucka, көне 
исл. ryggja;

5. дерексіз ұғымдар: көне ағ. hopa, орта нем. hoffe, шв. hopp 
көне ағ. lif, көне нем. lib, көне исл. lif.

Етістіктер де сәйкестілігімен сипатталады. Мысалы, гот. 
drigkan, көне ағ. drincan, көне нем. trinkan, көне исл. drekka. Сын 
есімдер де осындай сәйкестілікті құрайды. Мысалы, гот. siuks, көне 
ағ. seoc, көне нем. sioh, көне исл. sjukr. 

Кейбір лексемалар сәйкессіздігімен де сипатталады. Лексе-
малардың мағыналары сәйкес келмеуі де мүмкін. Мысалы, нем., 
нид, афр, ид. klein болса, ағылшын тілінде clean сөзімен этимо-
логиялық тұрғыда сәйкес келгенмен әртүрлі мағына береді. 

Герман тілдерінің сөздік құрамы кельт және латын тілдерінен 
енген сөздерімен толықтырылып отырған. Сондықтан да 
этимологиялық талдаулар герман тайпаларының дамуы кельт 
тайпаларына қарағанда төменгі сатыда екендігі анықталған. Оны 
мына лексемалардан байқауға болады: кельт rig, гот. reiks, көне ағ. 
rice, көне нем. rihhi, көне исл. rikki, (жаңа нем. das Reich).

Латын тілінен енген кірме сөздер: лат. coquina, көне ағ. Cycene, 
көне нем. Chuhhina; лат. cuppa, көне ағ. сuppe, көне нем. сhuph, 
chuppha.

Қорыта келгенде, жалпы үндіеуропа тілдері өз ішінде жеке 
ерекшеліктерімен сипатталады: акцентуациядағы жаңашылдықтар, 
дауысты және дауыссыз дыбыстар жүйесіндегі өзгерістер, 
морфологиядағы өзгерістер: әлді және әлсіз септеуліктер, етістіктің 
өзгерісі. 

Дәріс бойынша меңгерілетін негізгі терминдер мен ұғымдар 
тізімі:
	кірме сөздер
	этимология
	акцентуация
	сәйкестілік
	лексикология
	лексема
	актив, пассив сөздер
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6-семинар

Тақырып: Герман тілдеріндегі кірме сөздер

Қарастырылатын мәселелер:
1. Герман тілдеріне француз тілінен енген кірме сөздер.
2. Герман тілдеріне латын тілінен енген кірме сөздер.
3. Герман тілдеріне итальян тілінен енген кірме сөздер.
4. Герман тілдерінің негізгі даму кезеңдері.
5. Герман тілдеріндегі сөз таптары. 
6. Гераман тілдерінің грамматикасы.
7. Дәрісте берілген терминдерге лингвистикалық сөздіктер 

бойынша салғастырмалы талдау жасау.

№6 СОӨЖ
Бірінші герман мемлекеттерінің тарихы және тілдерінің тарихы 

(Реферат).

13-14 ДӘрІС
Тақырыптары:  Батыс герман тілдерінің ерекшеліктері.  

  Дауыстылардың ығысуы. Септеудің  
  жоғалуы

Батыс герман тілдері батыс германдықтардың тайпа тілдері нен 
өрбіген, яғни ингевондар (немесе ингвеондар) (сакстар, англдар, 
фриздер), иствеондар (франктар), эрмиондар (шваб-алемандар 
және баварлар). Кейіннен осы тайпалардан бірнеше ұлыстар, 
содан соң ұлттар пайда болған. Б.д.д. V-VI ғғ. англдар, сакстар 
және юттар Британ түбегіне қоныстанып ағылшын ұлысының 
кейіннен ағылшын ұлтының қалыптасуына негіз салған. Фриздар 
өздерінің жеке мемлекетін құрмаған, бірақ тілдерін сақтап қалған, 
қазіргі кезде Голланд провинциясы Фрисландияның ұлты болып 
табылады, сонымен қатар Солтүстік теңізді Батыс Алманияның 
кейбір Фриз түбектерін мекендейді. Ал сакстар болса, Алманияның 
бір неміс ұлысын, кейіннен ұлттарының бір құрамдас бөлігі 
болып, Алманияның жоғарғы кезеңдегі неміс диалектісінің негізін 
құраушы болды. 
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Франк, иствеондар (немесе искевондар), эрмиондар, шваб-
алемандар және баварлар неміс ұлысының, кейіннен неміс ұлтының 
бір құрамдас бөлігін құрады. Солтүстік франктар нидерланд 
ұлтының дамуына негіз болды, осы тайпалардан Бельгияны 
мекендейтін фламандықтар да осы тайпалардан бастамасын алған. 

Сонымен Батыс герман тобы мынадай жіктемеден тұрады:  
1) көне ағылшын, 2) көне фриз; 3) көне саксон, 4) төменгі кезеңнің 
көне франк тілі; 5) жоғарғы кезеңнің көне неміс тілі. 

Ағылшын тілі тарихының даму кезеңдері дәстүрлі түрде 
мынадай: 1) көне ағылшын кезеңі көне ескерткіштердің кезеңінен 
басталған VII ғ. XI ғасырдың соңына дейінгі кезең; 2) орта ағылшын 
кезеңі ХII ғ. басынан XV ғ. дейін; 3) жаңа ағылшын кезеңі XVI 
ғасырдан қазіргі кезге дейінгі аралық және ерте жаңа ағылшын 
кезеңі XVI ғасырдан XVII ғасырға дейінгі аралықты қамтиды. 

Бұл кезеңдену себебі экстралингвистикалық факторларға 
(Англияның сыртқы саясаты, экономикалық, саяси өзгерістер) 
тәуелді деген болжамдар бар. Ағылшын тілінің бірінші тарихи 
фонетикасы мен грамматикасының авторы Г. Суит. Бұл кезеңге 
бөлушілік морфологиялық құрылымның өзгерісімен сәйкес келеді 
деген екен. Ол көне ағылшын кезеңін «толық жалғаулардың кезеңі» 
десе, орта кезеңдегі ағылшын тілін «редукцияланған жалғаулардың 
кезеңі» болса, ал жаңа кезеңдегі ағылшын тілі «жоғалған жалғаулар 
кезеңі» деп атаған. 

Дәріс бойынша меңгерілетін негізгі терминдер мен ұғымдар 
тізімі:
	руна
	рунология
	жазу
	экстралингвистика
	проспекция
	интерлингвистика
	интралингвистика
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7-семинар 

Тақырып: Батыс герман тілдері

Қарастырылатын мәселелер:
1. Батыс герман тілдері жайлы алғашқы деректер.
2. Батыс герман тілдері: ағылшын тілінің фонетикалық, морфо-

логиялық ерекшеліктері.
3. Ағылшын тілі тарихының кезеңдері. 
4. Ағылшын тілінің диалектілері мен өзге де нұсқалары.
5. Лексикалық құрамының ерекшеліктері: кірме сөздердің 

пайыздық көрсеткіші.
6. Жоғарыда берілген терминдерге лингвистикалық сөздіктер 

бойынша салғастырмалы талдау жасау.
7. 1-АБ-ға дайындалу (топтық жұмыс): терминдер, тақырыптар 

бойынша карта сызу, сөзжұмбақ құрастыру, сұрақтар дайындау. 

№ 7 СОӨЖ
Дауыссыздардың бірінші және екінші өзгеруін талдау, мысал 

келтіру (роман-герман тілдері бойынша талдау, мысал келтіру).
№ 8 СОӨЖ
Герман тілдерінің диахрондық және синхрондық фонетикасы. 

15-16 ДӘрІС
Тақырыптары: Батыс герман тілдері: нидерланд тілі және  

  осы тілден шыққан тілдер

Нидерланд немесе басқаша айтқанда голланд тілі Нидерланды 
және Бельгияның бір мемлекеттік тілі болып табылады. Аталмыш 
тіл Нидерландының колониясы болған Суринаманың және 
Нидерландының Антилия түбегінің ресми тілі ретінде қызмет 
жасайды. Нидерланд тілі шамамен 21 млн. халық үшін ана тілі 
ретінде қызмет етеді.

Нидерланд тілінің тарихи негізі қазіргі кездегі Нидерланды мем-
лекетінің және Бельгияның солтүстік бөлігін мекендеген тайпалардан 
құралған. Тарихта нидерланд тілінің үш кезеңін бөліп қарастырады: 
көне (V-XI ғғ.), орта (XII-XVI ғғ.) және жаңа кезең (XVII ғ.). 
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Көне нидерланд кезеңінің негізгі белгілері:
1. дауыссыздардың созылыңқылығы;
2. ашық буындағы дауыстылардың созылыңқылығы;
3. al, ol тіркесінің d, t-дан кейінгі ou өзгеріске ұшырауы т.б 
Орта Нидерланд кезеңінінің негізгі белгілері:
4. екпінсіз жалғаулардың редукциясы; 
5. септік жүйесінің қарапайымдануы;
6. жалғаулардың да қарапайымдылыққа әкелуі.
Осы кезеңде әдеби тіл нормалану үрдісі жүзеге асты.

Дәріс бойынша меңгерілетін негізгі терминдер мен ұғымдар 
тізімі:
	редукция
	ресми тіл
	ана тіл
	екінші тіл
	аралық тіл
	екпін
	тілдік жанұя
	туыстас тілдер
	ата тіл

8-семинар 

Тақырып:  Фриз және идиш тілдерінің фонетикалық,  
мор фологиялық және лексикалық  ерекшеліктері

Қарастырылатын мәселелер:
1. Ежелгі ағылшын тіліндегі жазба ескерткіштер.
2. Фриз тілінің фонетикалық, морфологиялық ерекшеліктері.
3. Фриз тілінің лексикалық ерекшеліктері. 
4. Идиш тілі фонетикалық, морфологиялық және лексикалық 

ерекшеліктері.
5. Батыс герман тілдерінің жазба әдебиеті.
6. Батыс герман тілдерінің жалпы сипаттамасы.
7. Жоғарыда берілген терминдерге лингвистикалық сөздіктер 

бойынша салғастырмалы талдау жасау.
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№9 СОӨЖ
Позициялық фонетикалық үдерістер (ағылшын, неміс тілдері 

материалдары бойынша).
№10 СОӨЖ
Комбинаторлы фонетикалық үдерістер (ағылшын, неміс тілдері 

материалдары бойынша).

17-18 ДӘрІС
Тақырыптары:  Африкаанс тілі. Барлық деңгей  

  ая сын   дағы осы тілдердің жалпы және  
  жеке белгілері. Ба  тыс герман тілдері:  
  неміс тілі мен басқа батыс герман тіл дері  
  не салғастырмалы талдау жасау

Африкаанс тілі 1925 жылдан бастап Оңтүстік Африка Республи-
касының зулу, коса және ағылшын тілдерімен қатар ресми тілі 
ретінде қызмет жасайды. Шамамен африкаанс тілі 6 млн. адам 
үшін ана тілі ретінде қызмет жасайды. Ол көбінесе Трансваал және 
Оранжевая провинциясына таралған. 

Африкаанс тілі герман тілдерінің ішінде ғана емес, сонымен 
қатар үндіеуропа тілдерінің ішіндегі ең жас тіл болып табылады. 
Ең алғаш 1652 жылы Нидерландының «Добрая Надежда» колония-
сында пайда болды. Ол колонияға жан жақтан голландықтар, 
немістер, француздар және тағы да басқа германдықтар әкелінген 
еді. Сондықтан олар африкаанс тілін бір-бірімен қарым-қатынас 
жасаудың тіліне айналдырды. 

Ең алғаш осы тілде сөйлегендерді бурлар деп атаған, ол сөз 
нидерланд тілінен аударғанда boer [bu:r] «шаруа» деген мағынаны 
білдірген. Бұл тіл нидерланд тілінің оңтүстік диалектілі говорынан 
негіз алған. 

Неміс тілі Алманияның, Австрияның, Лихтенштейннің, Швей-
ца рия ның, Люксембургтің мемлекеттік тілі 100 млн. халықтық ана 
тілі ретінде қызмет жасайды. 

Неміс тілінің тарихи кезеңі көне герман тайпаларының диа-
лек тілерінен (франк, алеман, бавар) жасалған. Көне жазба ескерт-
кіштер VII ғасырдан басталды.
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Неміс тілінің тарихи кезеңдері мынадай кезеңдерден тұрады: 
1) жоғарғы көне неміс тілі (VIII-XI ғғ.); 2) жоғарғы орта неміс тілі 
(XI-XIV ғғ.); 3) жоғарғы жаңа неміс тілі (XIV-XVII ғғ.). 

Фонетика. Дыбыстық ерекшеліктері: 1) қатты қарқын; 2) мор-
фе малардың сөздің соңындағы қатаңдануы; 3) аффрикаттардың 
болуы; 4) екпінсіз дауыстылардың жартылай ұзақтылығы.

Дәріс бойынша меңгерілетін негізгі терминдер мен ұғымдар 
тізімі:
	аффрикат
	қарқын
	диалект
	говор
	тіл мәдениеті
	тіл тазалығы
	әдеби тіл нормалары

9-семинар 

Тақырып: Батыс герман тілдері: неміс тілі

Қарастырылатын мәселелер:
1. Батыс герман тілдері: неміс тілінің фонетикалық, морфо-

логиялық ерекшеліктері.
2. Неміс тілінің лексикалық ерекшеліктері. 
3. Неміс тілінің грамматикалық ерекшеліктері.
4. Люксембург тілінің барлық деңгейдегі қалыптасуы.
5. Неміс тілінің диалектілері.
6. Батыс герман тілдерінің мәртебесі.
7. Дәріс негізінде берілген терминдерге лингвистикалық сөз-

дік тер бойынша салғастырмалы талдау жасау.

№11 СОӨЖ
Қазіргі кездегі ағылшын тілінің әртүрлі аймақтық вариант-

тарының мәртебесін және қызметін талдау (сызба).
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IV тақырыптық блок 
«Солтүстік герман тілдерінің ерекшеліктері»

19-20 ДӘрІС
Тақырыптары:  Скандинав тілдерінің басты ерекшеліктері.  

  Скандинав тілдері: дат тілі

Жалпы мәлімет. Дат тілі (dansк) – Дания мемлекетінің мемле-
кеттік тілі (5,2 млн. адам). Административті тұрғыда Данияның 
құрамына дат тілі кең түрде қолданылатын Фарер түбектері 
мен жергілікті тұрғындары гренландықтар болып табылатын, 
эскимос тілінің гренланд диалектілерінде сөйлейтін және дат тілі 
мектептерінде ресми деңгейде оқытылатын Гренландия енеді. 
Шлезвиг-Голштейн (Германия) жерінде шамамен 50 000 даттықтар 
мекендейді, шамамен 43 000 – Швеция мен Норвегияда. АҚШ, 
Канада және Аргентина келімсектерінде де дат тілі сақталынған. 

Дат тілі тарихи тұрғыда шығыс скандинав тілдеріне жатады.
Тарихи мәлімет. Дат тілінің тарихын екі түрлі кезеңге бөліп 

қарастыруға болады – көне дат (Реформация кезеңі, XVI ғ.) және 
жаңа дат кезеңі.

Көне ескерткіштері – кіші рундағы жазбалар (IX-XII ғғ.), 
Оңтүстік Швеция жерлерінде табылған шамамен 400 жазбалар.

Бізге жеткен көне дат жазба ескерткіші – «Скон ғұқығы» – 1300 
ж. жатады. Одан да ерте латын тілінде сақталған рундарға XIV ғ. 
жатады. Оған әртүрлі заңдар тармақтары, діни шығармалар жатады. 
Жазба ескерткіштерінің ішінде көне дат баспа кітабы табылған XIV-
XV ғғ. шамасына жататын «Дат рифміндегі хроника» (1495). Көне дат 
кезеңінің соңында дат тілі оңтүстік швед жерлерінде Скон, Халланд, 
Блекинг (осы жерлер дат иелерінде 1658 жылға дейін болған) атты 
жерлерде таралған екен. XV ғасырда дат тілі Нор вегия мемлекетінің 
мемлекеттік тілі ретінде қызмет етті.

Басқа да мемлекеттердегідей дат ұлттық тілінің қалыптасуында 
шіркеудің қызметі (1536) аса маңызды болған екен. Сонымен қатар 
Інжілдің (1550) дат тіліне аударылуы да өз орнын тапты. 

Дат ұлты XVI ғ. ғана қалыптаса бастады. Копенгаген де аса 
маңызды қызмет атқарды, ал зеланд диалектісінің негізінде жалпы 
ұлттық тілдік норманың қалыптасуына да аса маңызды рөл атқарды. 
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Дәріс бойынша меңгерілетін негізгі терминдер мен ұғымдар 
тізімі:
	редукция
	преаспирация
	постаспирация
	дифтонг
	диграф
	дифтонгоид
	морфонология
	велярлану
	гуттуралдану

10-семинар

Тақырып: Фриз және африкаанс тілдері

Қарастырылатын мәселелер:
1. Фриз және африкаанс тілдерінің мысалдарында «тіл» және 

«диалект» ұғымдарының аражігін ажырату.
2. Скандинав тілдерінің топтамасы.
3. Викингтер дәуіріндегі тілдік ерекшеліктер.
4. Ежелгі скандинав мемлекеттер, мәдениеті, салт-дәстүрі.
5. Скандинав тілдерінің басқа герман тілдері тобынан ерек-

шелігін атаңыз.
6. Дат тілінің фонетикалық, морфологиялық ерекшеліктері.
7. Жоғарыда берілген терминдерге лингвистикалық сөздіктер 

бойынша салғастырмалы талдау жасау.

№12 СОӨЖ
Неміс тілі: Швейцариядағы қызметі (эссе). 
№13 СОӨЖ
Неміс тілі: Австриядағы қызметі (презентация).
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21-22 ДӘрІС
Тақырыптары:  Скандинав тілдері: швед тілі.  

  Қалып та су ының тарихы, негізгі кезеңдері

Жалпы мәлімет. Швед тілі Швецияның және Финляндияның 
бір мемлекеттік тілі ретінде қызмет жасайды. Швецияның 8,8 
млн. ұлты үшін швед тілі ана тілі ретінде қызмет жасаса, 300.000 
Финляндия тұрғындары үшін швед тілі ана тілі болып табылады. 
Швед тілі шығыс скандинав тілдеріне жатады.

Тарихи мәлімет. Швед тілінің тарихи кезеңдері: руникалық 
швед тілі (шамамен 800 – шамамен 1225), классикалық көне швед 
тілі (шамамен 1225 – шамамен 1375), кеш көне швед тілі (шамамен 
1375-1526), ерте жаңа швед тілі (1526-1732), кеш жаңа швед тілі 
(1732 ж. бастап) болып бөлінеді.

Фонетика. Швед тілінің дыбыстық ерекшеліктері: 1) ұзақ 
және қысқа дауыстылардың ажыратылуы; 2) ұзақ және қысқа 
дауыссыздардың ажыратылуы; 3) буындық тепе теңдік; 4) соңғы 
мор фе малардың қатаңдануының жоқтығы; 5) тоникалық екпін;  
6) постальвеолярлық дыбыстардың болуы.

Швед тілі – скандинав тілдерінің ішіндегі дифтонгтары жоқ тіл 
ретінде сипатталған, тек кірме сөздерде ғана кездеседі. Бұл құбылыс 
көне дифтонтардың монофтонгдануға ұшырауымен түсіндіріледі. 

Дәріс бойынша меңгерілетін негізгі терминдер мен ұғымдар 
тізімі:
	тоникалық екпін
	консонанттылық
	креол тілдері 
	пиджин
	пуризм
	эсперанто
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11-семинар 

Тақырып: Скандинав тілдерінің қолданған жазуы.

Қарастырылатын мәселелер:
1. Скандинав тілдерінің қолданған жазуы. 
2. Швед тілінің фонетикалық, морфологиялық ерекшелігі.
3. Финляндиядағы швед тілі.
4. Швед тіліндегі жазба ескерткіштер.
5. Гуттуралдану.
6. Дәріс негізінде берілген терминдерге лингвистикалық сөз дік -

тер бойынша салғастырмалы талдау жасау.

№14 СОӨЖ
Скандинав тілдерінің қолданған жазуы. Гуттуралдану. Қос 

дауыссыздар. 

23-24 ДӘрІС
Тақырыптары:  Исланд тілі: қалыптасуының тари хы,   

 негізгі кезеңдері. Негізгі құрылымдық   
 ерекшеліктері

Жалпы мәлімет. Исланд тілі Исландия мемлекетінің мемле-
кеттік тілі (272 мың адам үшін ана тілі ретінде қызмет жасайды). 
Мемлекет аумағынан тыс Канадада және АҚШ-та шамамен 25 мың 
исландықтар мекен етеді.

Исланд тілі герман тілдерінің ішінде сөзжасам мен сөздік 
қорға қатысты заңдылықтарды сақтаған тіл болып саналады. Басқа 
скандинав тілдерімен салыстырғанда исланд тілі скандинав негіз 
тіліне жақын тұр. Өзгешеліктер көне исландықпен салыстырғанда 
тілдің дыбыстық жүйесінде болған еді, ал жазуда ол өзгеріс көрініс 
таппаған. 

Исланд тілінің нақты нормаланған тұрпаты бар. Жазба әдеби тіл 
мен ауызекі сөйлеу тілі ерекшеленбейді. 

Тарихи негізі. Тарихи кезеңдері бойынша көне исланд тілі және 
жаңа исланд тілі деп жіктелінеді. 
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Исланд тілінің дыбыстық жүйесінің ерекшеліктері: 1) диф тонг-
тар мен дауыстылардың ұзақ және қысқа түрлерінің ажы раты луы; 
2) ұзақ және қысқа дауыссыздардың ажыратылуы; 3) жабы сыңқы 
дауыссыздардың қатаңдығы; 4) постаспирация және преаспи ра ция-
ның болуы; 5) палаталды артқы дауыссыздардың болуы; 6) сонант-
тардың қатаң корреляттармен қарама-қарсы қою; 7) көне фоне-
малардың сақталуы /р/ (үнді вариантпен [5]); 8) екпінді буынның 
мін детті ұзақтығы; 9) бірінші буынның екпінді болуы; 10) дауысты 
дыбыстардың редукциясының болмауы; 11) күрделі морфологияның 
болуы. 

Дәріс бойынша меңгерілетін негізгі терминдер мен ұғымдар 
тізімі:
	ұлттық тіл
	ресми тіл
	мемлекеттік тіл
	тілдік мәртебе
	тілдік жағдай
	тілдік жоспарлау
	тілдік саясат
	пуризм
	архаизм

12-семинар 

Тақырып: Пуризм және архаизм ұғымдары.  
Исланд тілін дегі пуризм және архаизм

Қарастырылатын мәселелер:
1. Ежелгі скандинав тайпалары жайлы деректер.
2. Исланд тілінің тарихи дамуы.
3. Исланд тілінің фонетикалық және морфологиялық ерек-

шеліктері.
4. Исланд тіліндегі пуризм және архаизм көріністері. 
5. Ежелгі исланд әдебиеті.
6. Ежелгі исланд тіліндегі мифтік аңыздар. 
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7. Дәріс негізінде берілген терминдерге лингвистикалық сөз-
діктер бойынша салғастырмалы талдау жасау.

№15 СОӨЖ
Ұлы және кіші рундар (презентация).
№16 СОӨЖ
Герман тілдерінің лексикалық ерекшеліктері: кірме сөздер 

(эссе). 

25-26 ДӘрІС
Тақырыптары:  Солтүстік герман тілдері: норвеж тілі.  

  Негізгі құрылымдық ерекшеліктері

Норвеж тілінде (norsk [nošk]) Норвегияда 4,2 млн. адам сөй-
лейді. Бұл тілдің бірдей әдеби формасы жоқ. Норвеж тілінің заңды 
түрде тепе-тең екі варианты қолданылады: букмол (bokmål) және 
жаңа норвеж тілі (nynorsk). 

Букмолдың қолданысы: 
• 90% басылымдардың шығуы; 
• 84% оқыту үдерісіндегі (мектепте) негізгі тіл ретінде.
Жаңа норвеж тілінің қолданысы Норвегияның оңтүстік-

батыс аумағында басымдылығымен ерекшелінеді:
• Сонгн-о-Фюран – 94%, Мёре-о-Румсдалда – 58%, 

Хордаланн – 47%, ауылды жерде – 89%;
• көне норвеж тілі (1525 жылға дейін); 
• жаңа норвеж тілі (1525 жылдан кейін), кейде орта норвеж 

тілі (1370-1525 жж.);
• XIV ғасырда Норвегия Данияның билігінде, сондықтан 

дат тілі норвеж тілін біртіндеп ресми қолданыстан ығыстыра 
бастады. Қалада дат тілі мен норвеж тілінің араласуынан пайда 
болған говорда қарым-қатынасқа түскен. Барлық әдебиет дат 
тілінде басылып шықты; 

• Дауысты фонемалар: /a/, /a:/, /ε/, /e:/, /ø/, /ø:/, /i/, /i:/, /y/, /y:/, 
/u/, /u:/, /æ/, /æ:/ /o/, /o:/, /u/, /u:/, 18 барлығы;

• Дифтонгтар: /εi/, /øy/, /aeu/, /oy/, /ai/, /ui/, барлығы 6; 
• Дауыссыз фонема: /p/, /p:/, /b/, /b:/, /t/, /t:/, /d/, /d:/, /f/, /f:/, /v/, 
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/v:/, /s/, /s:/, /š/, /š:/, /k/, /k:/, /j/, /ç/, /ç:/, /g/, /g:/, /h/, /m/, /m:/, /ŋ/, /n/, 
/l/, /l:/, /r/, /r:/ etc барлығы 38.

Дәріс бойынша меңгерілетін негізгі терминдер мен ұғым-
дар тізімі:
	әлсіз етістіктер
	күшті етістіктер
	артикль
	предлогтар
	суффикс
	аффикс
	префикс

13-семинар

Тақырып: Батыс және солтүстік герман тілдері: қа лып  тасу 
тарихы, ұқсастықтары мен ерекшеліктері (сал ғастыр-
малы талдау)

Қарастырылатын мәселелер:
1. Ежелгі норвеж жазба тілінің қалыптасу тарихы, құжаттар, 

заңдар, аударма әдебиеттер.
2. XIX-XX ғғ. норвеж тілінің жағдайы, зерттеуші ғалымдар 

туралы мәлімет.
3. Норвеж тілінің фонетикалық, морфологиялық ерекшеліктері.
4. Норвеж тілінің лексикалық қабаты.
5. Дат тілінің норвеж тіліне әсері және норвеж тілінің әдеби 

тілінің дамуы.
6. Батыс және солтүстік герман тілдері: салғастырмалы талдау.
7. Жоғарыда берілген терминдерге лингвистикалық сөздіктер 

бойынша салғастырмалы талдау жасау.

№17 СОӨЖ
Герман тілдеріндегі кірме сөздер: глобалды және таңдамалы 

пуризм (эссе). 
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V тақырыптық блок 
«Шығыс герман тілдерінің ерек шеліктері» 

27-28 ДӘрІС
Тақырыптары: Шығыс герман тілдері. Шығыс герман  

  тілдерінің басты фонетикалық белгілері

Гот тілі герман тілдерінің ішіндегі шығыс герман тобына 
жататын, Висла өзенінің төменгі ағысында тұрған тайпалардың 
сөйлеушілерінің қазіргі кезде өлі тілдердің қатарынан орын алған. 
Гот тайпалары Рим империясының территориясында екі варвар 
патшалығын құрған: біріншісі остгот патшылағы Италиядағы  
(V-VI ғғ.) болса, екіншісі Пиренейдегі вестгот патшалығы  
(V-VIII ғғ.).

Готтар жайлы ең көне жазба деректер антика авторлары 
негізінде жеткізілген: Плиний (б.з.д. I ғ.), Тацит (шамамен б.з.д. 
100 ж.) және Птолемей (б.з.д. II ғ.). 

Плиний бойынша, гот тайпалары вандил, бургундар, вариндар 
және кариндер деген тайпалық топтардан тұрған. Осы аталмыш 
тайпалар Халықтардың Ұлы көшінде батысқа қарай жылжып, 
V ғасырда бургунд патшалығын құрған. Бұл атау «Бургундия» 
деген географиялық атау ретінде сақталған екен. 

Дәріс бойынша меңгерілетін негізгі терминдер мен 
ұғымдар тізімі:
	фонетикалық белгі
	лексикалық мағына
	фонетикалық варианттылық
	инварианттар
	интерференция
	интерпретация
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14-семинар 

Тақырып: Солтүстік герман тілдері: фарер тілінің басты  
 белгілері
Қарастырылатын мәселелер:
1. Солтүстік герман тілдері: фарер тілінің басты белгілері.
2. Гот тілінің бізге жеткен ескерткіштері.
3. Солтүстік герман тілдерінің әлеуметтік лингвистикалық 

сипаттамасы.
4. Шығыс герман тілдері жайлы алғашқы деректер.
5. Гот орфографиялық ерекшеліктері.
6. Жоғарыда берілген терминдерге лингвистикалық сөздіктер 

бойынша салғастырмалы талдау жасау.

№18 СОӨЖ
Герман тілдеріндегі кірме сөздер: атауыштық және қорғаушы 

пуризм (эссе).
№19 СОӨЖ
Көне германдықтардың мәдени мұрасы (презентация) 

29-30 ДӘрІС
Тақырыптары: Шығыс герман тілдері: гот тілі. Гот   

 тілінің тарихы, жазба ескерткіштері,   
 құрылымдық ерекшеліктері

Кейінгі автор Прокопий, гот тайпаларына готтар, вандалдар, 
гепидтер, ругивтер және скировтар жатады және осы тайпа-
лар дың барлығының құқықтары және тілдері болған екен деді. 
Осы аталмыш тайпалар аймағының шығыс жақ бөлігін мекен-
дегендіктен оларды шығыс герман топтары деп атаған екен. 

Сонымен готтар жайлы алғашқы мәліметтер Халықтардың 
Ұлы көшімен байланысты болған. 

Гот тайпаларының атаулары бірнеше варианттарда кездеседі. 
Деректер бойынша, готтар өздерін gutpiuda «гут халықтары» деп 
атаған; IV ғасырдың деректері бойынша руналық ескерткіштер 
негізінде де бірнеше варианттары зерттелінген, ол деректерде 
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олар gutani «готтардың» (ілік с., көптік түрі) деген атаумен белгілі. 
Плиний және Птолемейде Gutones; Тацитта о – Got(ho)nes; 
кейінгі авторларда Gothi формасы; басқа көне исл. деректерінде 
Gotar (ілік с.), Gotna, басқа да ағылшын мәтіндерінде Gotan деген 
атау кездеседі.

Готтардың тайпалық атауын Скандинавиядағы географиялық 
атаумен байланыстырады: ондағы көзге түсетін Готланд атты 
түбектің атауы (жергілікті тілде Gutland деген атаумен таныс), 
сонымен қатар готтар мекені Västergötland «Вестеръётланд» 
және Östergötland «Эстерьётланд»; Вестеръ-и Эстеръётланд 
тұрғындары гауттар деп аталған болатын. 

Гот тайпаларының шығу тегі, олардың алғашқы мекендеген 
жерлері, олардың басқа герман топтарымен байланыстары әлі 
күнге дейін беймәлім. 

Иордан деген автор «Гетика» атты еңбегінде готтар Скандия 
түбегінен үш қайықпен келген деген болжамдар бар, олар балтық 
теңізінің қарама-қарсы жағалауларына келіп, сол жерлерді мекен 
етіп, ол жерді Готискандия деп атаған. Иордан гот тайпаларының 
алғашқы келген жерлерін айтуға тырысқан екен.

Сонымен топонимика атаулары мен сол жерде тұрған тай-
палардың тілдері гот тайпалары Висла мен Балтық теңізінің 
жағалауларын мекендегенін дәлелдейді. 

Дәріс бойынша меңгерілетін негізгі терминдер мен 
ұғымдар тізімі:
	мәтін
	готика
	дискурс
	топоним
	гидроним
	антропоним
	готикалық стиль
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15-семинар 

Тақырып: Герман тілдері; жалпылама мәліметтер

Қарастырылатын мәселелер:
 Герман тілдер тобының функционалды-типологиялық ерек-

шелігі.
1. Жоғалып бара жатқан герман тілдеріне не себеп.
2. Неміс тілінің әлеуметтік лингвистикалық аспектісі.
3. Неміс тілінің диалектілері және өзге нұсқалары.
4. Шығыс герман тайпалары және диалектілері жайлы мәлі-

меттер (бургунд, вандал, гепид). 
5. 2-АБ-ға дайындалу (топтық жұмыс): терминдер, тақы-

рыптар бойынша карта сызу, сөзжұмбақ құрастыру, сұрақтар 
дайындау. 

6. Жоғарыда берілген терминдерге лингвистикалық сөздіктер 
бойынша салғастырмалы талдау жасау.

№20 СОӨЖ
Шығыс герман және солтүстік герман тілдерінің фонетикалық 

ерекшеліктері (презентация).
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Косымша материал

1-кесте 
Көне және қазіргі герман тілдері

Шығыс 
герман

Солтүстік герман Батыс герман

Көне 
герман 
тілдері (ең 
бірінші 
скерткіштер 
б.з.д I 
ғасырда 
табылған)

гот тілі 
(V ғ.)
вандал 
тілі
бургунд 
тілі

көне солтүстік
(көне скандинав.)  
(II-III ғ.)
көне исланд (XII ғ.)
көне норвеж (XIII ғ.)
көне дат тілі (XIII ғ.)
көне швед тілі (XIII ғ.)

көне ағылшын тілі 
(англсаксондық)  
(VII ғ.) 
көне саксон (IX ғ.)
франк (диал.) (VIII ғ.)
көне жоғарғы неміс 
тілі. (VIII ғ.)
көне фриз (XII ғ.)

Қазіргі 
кездегі 
герман 
тілдер

жоқ исланд тілі  
норвеж тілі  
дат тілі 
швед тілі 
фарер тілі 

ағылшын тілі 
неміс тілі  
голланд тілі 
африкаанс тілі 
идиш, фриз тілдері

2-кесте 
Герман тілдерінің генеалогиялық топтамасы

Герман тілдері

Солтүстік герман 
тобы (скандинав) Батыс герман тобы Шығыс герман тобы

Дат тілі

Швед тілі

Норвеж тілі

Исланд тілі 

Фарер тілі

Ағылшын тілі

Нидерланд тілі 

Фриз тілі

Неміс тілі

Идиш тілі 

Өлі тілдер:
Гот тілі

Бургунд тілі

Вандал тілі

Гепид тілі

Герул тілі
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3-кесте 
Көне герман тайпаларының топтамасы
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ЕМТИХАН СҰрАҚТАры

1. Салыстырмалы-тарихи әдісті сипаттап беріңіз.
2. Германтанудың мақсатын анықтаңыз.
3. Салыстырмалы-тарихи әдістің түрлерін ажыратыңыз.
4. Субстрат пен суперстрат құбылыстарының арасындағы айырма-

шылықтарын табыңыз. 
5. Көне герман тайпаларының дініне шолу жасаңыз.
6. Ағылшын тіліндегі кірме сөздерді атаңыз.
7. Адстрат құбылысының сипатын ашыңыз.
8. Ағылшын тілі: әлемдегі қызметін анықтаңыз. 
9. Герман тілдеріндегі аблаут құбылысын сипаттаңыз.
10. Герман тілдеріндегі умлаут құбылысын анықтаңыз.
11. Ағылшын тілі: глобалды тіл ретіндегі қызметін айқындаңыз. 
12. Ағылшын тіліндегі септеу категориясын талдаңыз.
13. Ішкі реконструкция әдісін талдаңыз.
14. Сыртқы реконструкция әдісін анықтаңыз.
15. Салыстырмалы-тарихи әдіс және ретроспекция тәсілін сипаттаңыз.
16. Салыстырмалы-тарихи әдіс және проспекция тәсілін талдаңыз.
17. Изоглосстар және аймақтық лингвистикаға анықтама беріңіз. 
18. Неміс тіліндегі кірме сөздерді атаңыз.
19. Ағылшын тілінің лексикалық ерекшеліктерін анықтаңыз.
20. Алғашқы герман тайпаларының мекенін айқындаңыз.
21. Пуризм және оның түрлерін ажыратыңыз.
22. Вариант және диалектінің айырмашылығын табыңыз.
23. Салыстырмалы-тарихи әдістің типтерін ажыратыңыз.
24. Латын әліпбиінің герман тілдеріндегі рөлін анықтаңыз.
25. Германтану лингвистикалық пән ретіндегі қызметін айқындаңыз.
26. Герман тілдерінің типологиялық сипатын ашыңыз.
27. Герман тайпаларының территориясын анықтаңыз.
28. Герман сөзінің этимологиясын талдаңыз.
29. Германдықтар туралы алғашқы мәліметтерді (рим, грек автор-

лары) анықтаңыз.
30. Герман тілдеріндегі латын тілінен енген кірме сөздерді сарап-

таңыз.
31. Ареалды лингвистиканың мақсатын анықтаңыз.
32. Герман тілдерінің генеалогиялық сипаттамасын ашыңыз.
33. Алғашқы көне герман тайпаларын анықтаңыз.
34. Дивергенция мен конвергенцияның сипатын ашыңыз.
35. Көне герман тайпаларының қоғамдық құрылысын айқындаңыз. 
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36. Руникалық жазба: ұлы рундарды сипаттаңыз.
37. Алғашқы көне герман тайпаларын анықтаңыз.
38. Германтанудағы салыстырмалы-тарихи әдісті сипаттаңыз.
39. Герман этнонимінің этимологиясын талдаңыз.
40. Герман тілдерінің лексикалық ерекшеліктері: кірме сөздерді 

сарап таңыз.
41. Ағылшын тілі: тарихи кезеңдерін анықтаңыз.
42. Неміс тілінің тарихи кезеңдерін айқындаңыз.
43. Фриз тілі: қазіргі жағдайы, құрылымдық ерекшеліктерін сипат-

таңыз.
44. Нидерланд тілі: құрылымдық ерекшеліктерін айқындаңыз.
45. Африкаанс: қазіргі кездегі жағдайы, құрылымдық ерек шеліктерін 

ажыратыңыз.
46. Идиш: қазіргі кездегі жағдайы, құрылымдық ерекшеліктерін 

айқындаңыз.
47. Руна жазбалары: кіші рундарға сипаттама беріңіз.
48. Исланд тілі: қазіргі кездегі жағдайы, құрылымдық ерекшеліктерін 

талдаңыз.
49. Герман тілдеріндегі екпін мәселесін талдаңыз.
50. Герман тілдеріне енген кірме сөздерді атаңыз.
51. Германтану ғылымының өкілдерін анықтаңыз.
52. Үндіеуропа жанұясының генеалогиялық сипаттамасын беріңіз.
53. Дат тілі: қазіргі кездегі жағдайы, құрылымдық ерек ше лік терін 

анықтаңыз.
54. Норвеж тілі: қазіргі кездегі жағдайы, құрылымдық ерекше лік -

терін сипаттаңыз.
55. Швед тілі: қазіргі кездегі жағдайы, құрылымдық ерекше ліктерін 

ажыратыңыз.
56. Гот тілі: құрылымдық ерекшеліктерін айқындаңыз.
57. Исланд тіліндегі пуризм мәселесін талдаңыз.
58. Герман тілдеріндегі позициялы фонетикалық үдерістерді ажы-

ратыңыз.
59. Герман тілдеріндегі комбинаторлы фонетикалық үдеріс терді 

атаңыз.
60. Африкаанс тілінің ерекшеліктерін анықтаңыз.
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